


  



 

คำนำ 
 

 ตามที่เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และมีการเพ่ิมเติมจนถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ และ
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม 
เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่นจึงไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้ เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง 
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไข  
ปีงบประมาณที่จะดำเนินการของโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ข้อ ๒ ในระเบียบนี้ "การแก้ไข" หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๑๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง 
ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ และแผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงมีความจำเป็นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมโดยพร้อมที่จะนำไปสู่
การปฏิบัติ และหวังเป็นอย่างว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 
 
    เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ 
  



สารบัญ 
เรื่อง                  หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทนำ                                                                                      ๑ 
 - เหตุผลและความจำเป็น              ๑ 
 - วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)              ๑-๒ 
 - ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)           ๒ 
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
 แก้ไข ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                                    ๓ 
 - บัญชีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)                           ๔ 
 - รายละเอียดโครงการพัฒนา   ๕ 
  



ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

๑. เหตุผลและความจำเป็น 
 ตามที่เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และมีการเพ่ิมเติม จนถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ และ
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสม เนื่องจากสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น
จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง 
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ สำหรับโครงการใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ยังไมได้ดำเนินการ โดยขอย้ายโครงการเพ่ือพิจารณาดำเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น 
 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปีที่จะดำเนินการของโครงการพัฒนาที่ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีการแก้ไข
ปีงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ "การแก้ไข" หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๑๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕ ยกเลิกข้อความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๖ ๕๗๙๗ 
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๒ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติและให้
ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
  "ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๙) ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม โดย
นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความจำเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน" 
๒. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 



 ๒.๑ เพ่ือให้โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕ '๖๕) ของเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ์ มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 ๒.๒ เพ่ือตอบสนองปัญหาความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ๒.๓ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
๓. ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่  ๑ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ "การแก้ไข" หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
  ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ
และจังหวัดทราบด้วย 
 ๓.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ " ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไปสู่การ
ปฏิบัติ เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดทำงบประมาณปีที่กำหนดไว้ กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
ให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน" 
 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบาลเมอืงกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ ์จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

 

 

 



 

บัญชีสรุปการแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้า การลงทุนนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ ข้อมูลตามแผน ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

การแก้ไข เหตุผลของการแก้ไข 

รายการเดิม รายการที่แก้ไข 
1 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต สายกุศลนารายณ์ 
เชื่อมสะพานลำห้วยค้อ หมู่ที่ 2 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่ ๓ 
ลำดับที่ ๖ 

กองช่าง งบประมาณ ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒๕๖5 เพ่ือแก้ไขปีงบประมาณ
ดำเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ 

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้า การลงทุนนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด      
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

1 โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายกุศลนารายณ์เชื่อม
สะพานลำห้วยค้อ หมู่ที่ 
2 

- เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐานประชน
ชนใช้ประโยชน์ได้
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

- งานเสริมผิวจราจรด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้างเฉลี่ย 5.50 ม. ยาว 
190.00 ม. หนา 0.05 
ม. หรือพ้ืนที่แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,045.00 ตร.ม.  

- - - - 500,000 ระยะทาง
ของถนนที่
สร้างเสร็จ 

มีถนนที่มั่นคง
แข็งแรง การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 



 


