


 
 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

 

 

 

 

เทศบาลเมืองกุฉนิารายณ 

อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

    (ฉบับร่าง) 



 
 

 
 

 

 

วิสัยทัศนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

 

“บัวขาวพัฒนาทุกดาน  ดวยการบริหารแบบบูรณาการ 

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต  เนรมิตใหเปนเมอืงนาอยู 

ฟนฟูภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม  พรอมสูประชาคมอาเซียน” 

 

 

คําขวัญเทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

“อางเลิงซิวคูบาน  ศาลเจาปูคูเมือง 

ลือเลื่องบุญประเพณี  ถนนสวยดีแผนดินธรรม 

ไมกล้ํากรายยาเสพติด  เศรษฐกิจฟนฟู  ประตูสูประชาคมอาเซียน” 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

คํานํา 

  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ จัดทําขึ้นเพื่อเปนการ

กําหนดทิศทางการพัฒนา เปนแผนพัฒนาที่แสดงถึงวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้ วัด  

คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ 

เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่อง

และเปนแผนกาวหนา โดยทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ชุมชน สวนราชการภายใน

เทศบาล คณะผูบริหาร ไดนําเสนอปญหาและความตองการผานการประชาคมทั้งระดับหมูบานและระดับตําบล

และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ กอนที่จะนําเสนอผูบริหารอนุมัติและประกาศใชตามระเบียบฯ ตอไป 
 

  แผนพัฒนาฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความเรียบรอย เพราะทุกภาคสวนมุงม่ันท่ีจะพัฒนาและพรอม

ที่จะกาวไปขางหนาดวยกัน เพื่อใหเทศบาลเมืองกุฉินารายณเปนเมืองนาอยู คณะผูบริหารขอขอบคุณทุกภาค

สวนท่ีไดมีสวนรวมในการจัดทําและจะกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามวิสัยทัศน  และเปาหมายในระดับสูงสุด

เพื่อประโยชนของประชาชนตอไป 

 

 

         

      (นายธนเสฏฐ  ชัยสงครามธนทัต) 

                นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

สารบัญ 

            หนา 

สวนที่ ๑  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน            

 ๑.๑ ดานกายภาพ           ๑ 

 ๑.๒ ดานการเมือง/การปกครอง          ๒

 ๑.๓ ประชากร                                 ๓                                                                   

 ๑.๔ สภาพทางสังคม            ๕ 

 ๑.๕ ระบบบริการพื้นฐาน            ๗ 

 ๑.๖ ระบบเศรษฐกิจ              ๘  

 ๑.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม         ๑๐  

 ๑.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ           ๑๒    

 ๑.๙ ขอมูลอื่นๆ                ๑๒    

สวนที่ ๒  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น         

 ๒.๑ ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค         ๑๕  

 ๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ         ๒๗ 

  ๒.๓ การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน        ๓๖ 

สวนที่ ๓  การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ           

 ๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน        ๔๐ 

 ๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                 ๔๑                                                     

สวนที่ ๔  การติดตามและประเมินผล                     

 ๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร                           ๑๘๗

 ๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ         ๑๘๘ 

 ๔.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม         ๑๘๙ 

 ๔.๔ ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต      ๑๘๙

      



๑ 

 
 

สวนที่ ๑  

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
 

ประวัติเทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ เดิมเปนสุขาภิบาล จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี ๒๔ 

กันยายน ๒๔๙๑ ไดยกฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เปน

เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ เม่ือวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และไดเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตําบลบัวขาว เปน

เทศบาลเมืองบัวขาว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ และไดเปลี่ยนชื่อจากเทศบาล

เมืองบัวขาว เปนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ 

เทศบาลเมืองบัวขาว ได เปลี่ยนชื่อจาก เทศบาลบัวขาว เปนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนชื่อเทศบาลเมืองบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ลงวันท่ี ๓๐ 

กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๒ 
 

๑.๑ ดานกายภาพ 

๑.๑.๑ ที่ต้ัง  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ มีพื้นที่ประมาณ ๙.๙๕ ตร.กม. หรือประมาณ ๖,๒๑๘.๗๕  

ไร ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดกาฬสินธุหางจากจังหวัดกาฬสินธุประมาณ ๘๐ กิโลเมตร หางจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๑๙ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ        ติดตอกับเขต อบต.บัวขาว โดยมีหลักเขตและแนวเขตพื้นท่ีเปนเสนแบงเขต 

  ทิศใต            ติดตอกับเขต อบต.บัวขาว โดยมีหลักเขตและแนวเขตพื้นที่เปนเสนแบงเขต

  ทิศตะวันออก  ติดตอกับเขต อบต.บัวขาว โดยมีหวยคอเปนเสนแบงเขต 

  ทิศตะวันตก    ติดตอกับเขต อบต.บัวขาว โดยมีหวยโปรงดูเปนเสนแบงเขต 

 
 



๒ 

 
 

๑.๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ   ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสลับกับท่ีลุม พื้นท่ีลุมสามารถทํานาและทําไรได  

๑.๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ   ลักษณะภูมิอากาศ แบงออกเปน ๓ ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

  ฤดูรอน    :  เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม – เดอืนพฤษภาคม อากาศรอนจัดในชวงเดือนเมษายน 

  ฤดูฝน    :  เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกซุกในเดือนสิงหาคม 

  ฤดูหนาว   :  เริ่มตั้งแตเดอืนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ สภาพอากาศจะหนาวเย็น 

         โดยทั่วไป และหนาวจัด ในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกป 

 ๑.๑.๔ ลักษณะของดิน  

  พื้นที่สวนใหญเปนดินลักษณะในกลุมดินชุดท่ี ๑๗ ดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดิน

รวน สีน้ําตาล ปนเทาหรือสีน้ําตาล ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทรายหรือดินรวนปนทรายอาจพบชั้นดินรวนปน

ดินเหนียว หรือดินเหนียว สีเทาปนน้ําตาลออนหรือเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลปนแดง

ตลอด ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดมากถึงเปนกรดเล็กนอย (pH ๕.๐-๖.๕) ในดินบน และเปนกรดจัดมากถึงเปนกรด

เล็กนอย (pH ๔.๕-๖.๕) ในดินลาง ซึ่งขอจํากัดในการใชประโยชน เนื้อดินคอนขางเปนทราย ความอุดมสมบูรณ

คอนขางต่ํา เสี่ยงตอการขาดน้ําในฤดูเพาะปลูก 
 

๑.๒ ดานการเมือง/การปกครอง 

 ๑.๒.๑ เขตการปกครอง 

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ แบงการปกครองออกเปน ๘ หมูบาน ๑๓ ชุมชน ดังนี้ 

  หมูที่ ๑  บานบัวขาว มี ๒ ชุมชน    (๑) ชุมชนรวมใจพัฒนา  (๒) ชุมชนจามจุรี  

  หมูที่ ๒  บานบัวขาว มี ๑ ชุมชน    (๑) ชุมชนสานสัมพันธพัฒนา 

  หมูที่ ๓  บานหนองหูลิง มี ๑ ชุมชน    (๑) ชุมชนพรเจริญ   

  หมูที่ ๙  บานบัวขาว มี ๒ ชุมชน    (๑) ชุมชนเจาปู  (๒) ชุมชนบวัหลวง 

  หมูที่ ๑๒  บานบัวขาว มี ๒ ชุมชน    (๑) ชุมชนสายหยุดพลังสามัคคี  (๒) ชุมชนแสงสังขทอง 

  หมูที่ ๑๓  บานบัวขาว มี ๒ ชุมชน    (๑) ชุมชนพรอมพันธ   (๒) ชุมชนรวมใจสามคัคฝีงใต 

  หมูที่ ๑๕  บานบัวขาว มี ๒ ชุมชน    (๑) ชุมชนดอกประดู   (๒) ชุมชนสุขเจริญ 

            หมูท่ี ๑๖  บานหนองหูลิง  มี ๑ ชุมชน   (๑) ชุมชนดอกรัก  
 

 ๑.๒.๒ การเลือกตั้ง 

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ ไดแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน ๓ เขต ดังนี้   

  เขต ๑  ประกอบดวย  หมูท่ี ๑ , ๑๒   

  เขต ๒  ประกอบดวย  หมูท่ี ๒ , ๙ , ๑๓ (บางสวน)   

  เขต ๓  ประกอบดวย  หมูท่ี ๑ (บางสวน) , ๓ , ๑๓ (บางสวน) , ๑๕ , ๑๖ 

  ฝายนิติบัญญัติ  ไดแก  สมาชกิสภาเทศบาล (ส.ท.)  จํานวน  ๑๘  คน  

 ฝายบริหาร  ไดแก 

  นายกเทศมนตรี    จํานวน   ๑   คน  

  รองนายกเทศมนตรี  จํานวน   ๓   คน   

  เลขานุการนายกเทศมนตรี  จํานวน   ๒   คน  

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จํานวน   ๑   คน 



๓ 

 
 

๑.๓ ประชากร 

 ๑.๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

  การเปรียบเทียบจํานวนประชากร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

ลําดับ

ที ่
ชื่อหมูบาน 

หมู

ที ่
ชื่อชุมชน 

ประชากร 

พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

๑ บานบัวขาว ๑ 
๑. ชุมชนรวมใจพัฒนา ๘๘๗ ๘๘๑ ๘๗๙ 

๒. ชุมชนจามจุร ี ๙๐๘ ๘๖๘ ๘๖๔ 

๒ บานบัวขาว ๒ ๑. ชุมชนสานสัมพันธพัฒนา ๑,๑๕๖ ๑,๑๑๓ ๑,๑๐๖ 

๓ บานหนองหูลิง ๓ ๑. ชุมชนพรเจริญ ๑,๒๗๗ ๑,๒๕๑ ๑,๒๕๒ 

๔ บานบัวขาว ๙ 
๑. ชุมชนเจาปู ๖๙๐ ๖๕๖ ๖๕๘ 

๒. ชุมชนบัวหลวง ๖๓๘ ๖๑๘ ๖๒๒ 

๕ บานบัวขาว ๑๒ 
๑. ชุมชนสายหยุดพลังสามัคคี ๑,๕๙๕ ๑,๕๙๒ ๑,๕๘๙ 

๒. ชุมชนแสงสังขทอง ๗๔๕ ๗๒๑ ๗๒๘ 

๖ บานบัวขาว ๑๓ 
๑. ชุมชนพรอมพันธ ๗๕๑ ๖๘๖ ๖๙๓ 

๒. ชุมชนรวมใจสามัคคีฝงใต ๑,๒๑๗ ๑,๒๑๘ ๑,๒๑๓ 

๗ บานบัวขาว ๑๕ 
๑. ชุมชนดอกประดู ๘๙๐ ๔๖๔ ๔๖๓ 

๒. ชุมชนสุขเจริญ  ๔๓๑ ๔๔๓ 

๘ บานหนองหูลิง ๑๖ ๑. ชุมชนดอกรัก ๘๑๗ ๗๙๓ ๗๙๒ 

 รวม ๑๑,๕๔๒ ๑๐,๘๗๔ ๑๑,๓๔๖ 

                                    ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล  

            ขอมูล ณ วันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 
 

 

การเปรียบเทียบจํานวนครัวเรอืน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

ลําดับ

ที ่
ชื่อหมูบาน หมูที ่ ชื่อชุมชน 

ครัวเรือน 

พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

พ.ศ. 

๒๕๖๓ 

พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

๑ บานบัวขาว ๑ 
๑. ชุมชนรวมใจพัฒนา ๓๗๐ ๓๗๑ ๓๗๑ 

๒. ชุมชนจามจุร ี ๔๐๓ ๔๑๑ ๔๑๑ 

๒ บานบัวขาว ๒ ๑. ชุมชนสานสัมพันธพัฒนา ๕๘๔ ๕๙๔ ๕๙๖ 

๓ บานหนองหูลิง ๓ ๑. ชุมชนพรเจริญ ๓๖๘ ๓๗๓ ๓๗๕ 

๔ บานบัวขาว ๙ 
๑. ชุมชนเจาปู ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๗ 

๒. ชุมชนบัวหลวง ๑๕๐ ๑๖๐ ๑๖๑ 

๕ บานบัวขาว ๑๒ 
๑. ชุมชนสายหยุดพลังสามัคคี ๕๒๖ ๕๔๐ ๕๔๕ 

๒. ชุมชนแสงสงัขทอง ๓๕๔ ๓๖๔ ๓๖๕ 

๖ บานบัวขาว ๑๓ 
๑. ชุมชนพรอมพันธ ๓๐๖ ๓๑๑ ๓๑๔ 

๒. ชุมชนรวมใจสามัคคีฝงใต ๙๐๙ ๙๔๐ ๙๔๒ 

๗ บานบัวขาว ๑๕ 
๑. ชุมชนดอกประดู ๓๔๒ ๑๘๓ ๑๘๔ 

๒. ชุมชนสุขเจริญ  ๑๘๓ ๑๙๐ 

๘ บานหนองหูลิง ๑๖ ๑. ชุมชนดอกรัก ๒๑๙ ๒๒๔ ๒๒๔ 

 รวม ๔,๗๖๘ ๔,๘๙๒ ๔,๙๑๕ 

                                    ท่ีมา : งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล  

            ขอมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 
 

 

 ๑.๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร 

  จํานวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ จาํแนกตามชวงอายุ ดังนี้ 

ชวงอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 

นอยกวา ๑ ปเต็ม ๔๗ ๐.๕๘ ๓๙ ๐.๖๖ ๘๖ ๐.๗๕ 

๑ ปเต็ม – ๒ ป ๑๐๙ ๑.๙๗ ๘๖ ๑.๔๗ ๑๙๕ ๑.๗๑ 

๓ ปเต็ม – ๕ ป ๑๖๙ ๓.๐๕ ๑๖๒ ๒.๗๘ ๓๓๑ ๒.๙๑ 

๖ ปเตม็ – ๑๑ ป ๔๐๖ ๗.๓๕ ๓๗๙ ๖.๕๐ ๗๘๕ ๖.๙๑ 

๑๒ ปเต็ม – ๑๔ ป ๒๑๓ ๓.๘๕ ๑๙๑ ๓.๒๘ ๔๐๔ ๓.๕๖ 

๑๕ ปเต็ม - ๑๗ ป ๒๒๓ ๔.๐๓ ๒๐๒ ๓.๔๖ ๔๒๕ ๓.๗๔ 

๑๘ ปเต็ม – ๒๕ ป ๕๒๒ ๙.๔๕ ๕๖๗ ๙.๗๓ ๑,๐๘๙ ๙.๕๙ 

๒๖ ปเต็ม – ๔๙ ป ๒,๑๐๒ ๓๘.๐๕ ๒,๐๑๕ ๓๔.๖๐ ๔,๑๑๗ ๓๖.๒๘ 

๕๐ ปเต็ม – ๖๐ ปเต็ม ๘๙๖ ๑๖.๒๒ ๑,๐๔๒ ๑๗.๘๙ ๑,๙๓๘ ๑๗.๐๘ 

มากกวา ๖๐ ปข้ึนไป ๘๓๖ ๑๕.๑๓ ๑,๑๔๐ ๑๙.๕๗ ๑,๙๗๖ ๑๗.๔๑ 

รวม ๕,๕๒๓ ๑๐๐ ๕,๘๒๓ ๑๐๐ ๑๑,๓๔๖ ๑๐๐ 

            ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล  

           ขอมูล ณ วันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

๑.๔ สภาพทางสังคม 

๑.๔.๑ การศึกษา 

  โรงเรยีนสังกัดหนวยงานตางๆ ในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

ชื่อโรงเรยีน/สังกัด จํานวนนักเรียน 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ เขต ๓ 

    ระดับประถมศกึษา 

       ๑. โรงเรียนบานบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐) 

       ๒. โรงเรียนสามัคคี  

       ๓. โรงเรียนบานบัวขาว (พรอมพันธอุปถัมภ)   

       ๔. โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย 

             

 

๑,๓๑๐ 

๒๒๕ 

๘๒ 

๑๔๓ 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ (กาฬสินธุ)   

    ระดับมัธยมศึกษา                                                                                                                             

       ๑. โรงเรียนกุฉินารายณ 

 

 

๑,๖๓๕ 



๖ 

 
 

โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

    ระดับมัธยมศึกษา 

       ๑. โรงเรียนบัวขาว 

 

 

๒,๖๖๓ 

 

โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

      ๑. โรงเรยีนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

      ๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

 

๓๙๓ 

๔๐ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 

      ๑. ปวช. 

      ๒. ปวส.  

 

๓๑๒ 

๑๐๒ 

        ที่มา  :  กองการศกึษา เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

                                ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 

 ๑.๔.๒ สาธารณสุข         

๑. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชกุฉินารายณ ขนาด  ๑๖๐  เตียง   ๑   แหง 

  ๒. คลินิก ๑๐ แหง  

 ๑.๔.๓ อาชญากรรม 

  สถิติขอมูลอาชญากรรม ยอนหลัง ๓ ป 

  ป ๒๕๖๑  จํานวนจับกุม  ๑๕  ราย 

  ป ๒๕๖๒  จํานวนจับกุม  ๒๐  ราย 

  ป ๒๕๖๓  จํานวนจับกุม  ๑๑  ราย 

        ที่มา : สภ.กุฉินารายณ  

               ขอมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

 ๑.๔.๔ ยาเสพติด 

  สถิติขอมูลยาเสพติด ยอนหลัง ๓ ป 

  ป ๒๕๖๑  จํานวนจับกุม  ๒๙๗  ราย 

  ป ๒๕๖๒  จํานวนจับกุม  ๓๙๒  ราย 

  ป ๒๕๖๓  จํานวนจับกุม  ๗๐๓  ราย 

        ที่มา : สภ.กุฉินารายณ  

               ขอมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 
 

 ๑.๔.๕ การสังคมสงเคราะห 

  ผูสูงอายุในเขตเทศบาล  จํานวน  ๑,๘๖๐  คน 

  ผูพิการในเขตเทศบาล  จํานวน  ๔๗๕     คน 

  ผูปวยเอดสในเขตเทศบาล  จํานวน  ๕๕       คน 

  สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน  จํานวน  ๓,๓๕๘   คน 

           ท่ีมา : กองสวัสดิการสังคม  

               ขอมูล ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

๑.๕ ระบบบริการพื้นฐาน 

 ๑.๕.๑ การคมนาคมขนสง 

  มีถนนสายหลักผาน ๔ เสนทาง ดังนี้ 

   ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๒        สายสมเด็จ – มุกดาหาร 

   ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๐๔๖    สายกุฉินารายณ – โพนทอง (จ.รอยเอ็ด) 

   ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๒๙๑    สายกุฉินารายณ – เขาวง  

   ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๓๓๖    สายกุฉินารายณ – นามน 

   จํานวนถนน 

 ถนนลูกรัง ความยาว ๑๗.๔๗    กม.   

   ถนนลาดยาง ความยาว  ๒๐.๑๓   กม.  

   ถนนคอนกรีต ความยาว  ๒๒.๑๗   กม. 

   ถนนดิน  ความยาว  ๐.๖๒     กม. 

  สะพาน 

 สะพานคอนกรีต     จํานวน ๔ แหง 

 สะพานอื่นๆ (สะพานลอย)   จํานวน ๖ แหง 

 ๑.๕.๒ การไฟฟา 

   ไฟฟาที่ผลิตโดยการไฟฟาสวนภูมิภาค คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของพ้ืนที่ 

   จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช  ๔,๙๑๕  ครัวเรือน 

   จํานวนไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล  ๘๑๐  จุด 
 

 ๑.๕.๓ การประปา 

   จํานวนครัวเรือนท่ีมีน้ําประปาใช  ๔,๙๑๕  ครัวเรือน 

   หนวยงานท่ีดําเนินกิจการประปา คือ สนง.ประปาสวนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ 

   กําลังผลิตที่ใชงาน        ๔,๓๒๐ ลบ.ม./วัน 

   ปริมาณน้ําผลิต        ๑๑๙,๕๒๒ ลบ.ม/เดือน 

   ปริมาณน้ําผลิตจาย      ๑๑๖,๖๒๐ ลบ.ม/เดือน 

   ปริมาณน้ําจาํหนาย      ๘๗,๖๙๔ ลบ.ม/เดือน 

   จํานวนแหลงน้ําดิบที่ใชผลิตนํ้าประปา    ๒ แหง 
 



๘ 

 
 

 ๑.๕.๔ โทรศัพท 

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ มีระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมท่ีมีบริการในพื้นท่ี มีโทรศัพท

สาธารณะใหบริการกระจายตามจุดตางๆ ครอบคลุมทุกหมูบาน/ชุมชน และมีการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งมี

เครือขายสัญญาณครอบคลุมทุกหมูบาน/ชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ 
  

 ๑.๕.๕ ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ มีท่ีทําการไปรษณียใหบริการ ๑ แหง ไดแก ที่ทําการไปรษณีย 

กุฉินารายณ และยังมีการสื่อสารอ่ืน เชน ระบบเสียงตามสายในพื้นที่ จํานวน ๔๖ จุด หอกระจายขาวในพื้นที่

จํานวน ๘ จุด มีบรกิารขนสงเอกชนใหบริการ จํานวน ๖ แหง 
  

๑.๖ ระบบเศรษฐกิจ 

 ๑.๖.๑ การเกษตร 

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ  มีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งสิ้น  ๓,๓๓๙  ไร คิดเปนรอยละ ๘๕ ของพื้นที่  

แบงการใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่ทํานา จํานวน  ๒,๘๘๐  ไร พื้นที่ทําไร จํานวน ๔๙๙ ไร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ทํา

การเกษตรอ่ืนๆ เล็กนอย ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา เปนตน 

 ๑.๖.๒ การประมง 

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ มีการทําการประมงเพื่อการคาเพียงเล็กนอย สวนใหญจะทําเพื่อการ

บริโภคภายในครัวเรือน เชน การเลี้ยงปลาในสระน้าํ การเลี้ยงปลาในบอซีเมนต เปนตน 

 ๑.๖.๓ การปศุสัตว 

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ มีการทําการปศุสัตวเพื่อการคาเพียงเล็กนอย เชน การเลี้ยงโค-กระบือ 

การเลี้ยงเปด การเลี้ยงไกบาน เปนตน สวนใหญจะทําเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน  

 ๑.๖.๔ การบริการ 

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ เปนศูนยกลางของความเจริญที่สุดของอําเภอ จึงมีธุรกิจการบริการ 

ดังนี้ 

   ๑. มินิมารท/รานสะดวกซื้อ  ๙ แหง 

   ๒. รานอาหาร/ที่จําหนายอาหาร  ๖๑ แหง 

   ๓. รานขายยาแผนปจจุบัน  ๑๘  แหง 

   ๔. รานเสริมสวย/ตัดผม/แตงผม  ๒๐ แหง 

   ๕. รานอินเตอรเน็ท/เกมส     ๐ แหง 

   ๖. สถานีบริการน้าํมัน   ๕   แหง 

   ๗. โรงแรม/รีสอรทบานเชา/หองเชา ๓๕ แหง 

   ๘. ตลาดสด    ๓ แหง    
 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 
 

 ๑.๖.๕ การทองเที่ยว 

  อางเลิงซิว   

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณไดปรับปรุงและพัฒนาอางเลิงซิว ขนาดพื้นที่ ๘๐ ไร ๑ งาน ๑๘  

ตารางวา ใหเปนสถานที่ทองเที่ยวและที่พักผอนหยอนใจ โดยมีท้ังลานอเนกประสงค สวนสุขภาพ สนามเด็กเลน 

และเครื่องออกกําลังกาย เพื่อใหประชาชนไดพักผอนหยอนใจและออกกําลังกาย และจะมุงพัฒนาใหเปน

สวนสาธารณะที่ไดมาตรฐาน 

 ๑.๖.๖ การอุตสาหกรรม 

  การทําอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ สวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรขนาดเล็ก เชน โรงสีขาว อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน โรงงานผลิตน้ําแข็ง โรงงานผลิตหลังคาเหล็ก  

เปนตน 
 

 ๑.๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

  การพาณิชยในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ สวนใหญจะเปนการคาในลักษณะคาสงคาปลีกขนาด

เล็ก และขนาดกลาง ไดแก รานมินิมารท รานสะดวกซื้อ เปนตน สวนในลักษณะคาสงคาปลีกขนาดใหญ ไดแก 

โลตัส บิ๊กซี โฮมช็อป  โกลบอลเฮาส เปนตน  

  กลุมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ มีการรวมกลุมอาชีพของชุมชนภายในเขตเทศบาล         

เมืองกุฉินารายณ มีหลากหลายผลิตภัณฑ ดังนี้ 

  ๑. กลุมขนมไทย (ขาวเกรียบปากหมอ กะหรี่ปบ) ชุมชนหมูท่ี ๑ 

  ๒. กลุมทําอาหาร (ไขเคม็ ลาบเปด ลาบหมู ปลาราบอง) ชุมชนหมูที่ ๑ 

  ๓. กลุมสตรีอาสา (แหนม ขาวจี่) ชุมชนหมูที่ ๑ 

  ๔. กลุมมะมวงแชอ่ิม ชุมชนหมูที่ ๑  

  ๕. กลุมขนมไทย ชุมชนหมูท่ี ๒  

  ๖. กลุมแปรรูปผาพื้นเมือง ชุมชนหมูที่ ๒ 

  ๗. กลุมทอผา ชุมชนหมูที่ ๓ 

  ๘. กลุมเย็บผา ชุมชนหมูที่ ๓ 

  ๙. กลุมขนมนางเล็ด ชุมชนหมูที่ ๙  

  ๑๐. กลุมศลิปะประดิษฐ และของที่ระลึก ชุมชนหมูที่ ๙ 

  ๑๑. กลุมทอผาพื้นเมือง ชุมชนหมูท่ี ๑๒ 

  ๑๒. กลุมไมกวาดดอกหญา ชุมชนหมูที่ ๑๒ 

  ๑๓. กลุมขนมไทย ชุมชนหมูที่ ๑๓ 

  ๑๔. กลุมที่ผลิตภัณฑผาพ้ืนเมือง,ผลิตภัณฑจากไมไผกะลามะพราว,ผลิตภัณฑมังกรปนจาก 

ฝุนไมสัก ชุมชนหมูที่ ๑๓ 

  ๑๕. กลุมตัดเย็บผาสตรี ชุมชนหมูที่ ๑๕  
 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 
 

 ๑.๖.๘ แรงงาน 

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ แรงงานสวนใหญจะเปนแรงงานภาคการเกษตร เนื่องจากประชากร

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีแรงงานภาคอุตสาหกรรมบางสวน เพราะเขาสูสังคมเมือง มีการ

ขยายตัวของความเจริญ และอัตราความเจริญทางดานอุตสาหกรรมเขามามีบทบาทมากขึ้น มีแนวโนมจะขยายตัว

มากขึ้น แตในขณะเดียวกันก็ยังขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่คอยเสริมสรางองคความรู ในการ

สนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินในดานตางๆ ถึงแมจะมีแรงงานอยางเพียงพอ แตแรงงานเหลานี้ก็มีการวางงานในบาง

ฤดูกาล  แรงงานที่จบการศึกษาระดับสูงบางสาขาหางานทํายากในทองถิ่น ทําใหตองมีการอพยพแรงงานเขาไปใน         

ตัวเมืองใหญ เหลือเพียงแรงงานที่ไมมีฝมือหรือแรงงานในภาคเกษตรกรรมเทานั้น 
 

๑.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 ๑.๗.๑ การนับถือศาสนา 

  ประชากรสวนใหญของเทศบาลเมอืงกุฉินารายณ นับถือศาสนาพุทธ จึงมีวัดและสาํนักสงฆ 

ในพุทธศาสนากระจายอยูทั่วไปในเขตเทศบาล มีจํานวนถึง ๕ แหง คือ 

   ๑. วัดบุณฑรกิาวาส  ตั้งอยู  ณ  หมูที่ ๒ 

   ๒. วัดสามัคคีธรรมบัวขาว  ตั้งอยู  ณ  หมูที่ ๑๒ 

   ๓. วัดธงชัยศรีอํานวย  ตั้งอยู  ณ  หมูที่ ๓ 

   ๔. วัดปากุฉิธรรมาวาส  ตั้งอยู  ณ  หมูที่ ๑๕ 

   ๕. วัดบูรพาเทพนิมิต  ตั้งอยู  ณ  หมูที่ ๑ 

   จํานวนโบสถศาสนาพุทธ    ๓   แหง 

   จํานวนเมรุเผาศพ   ๔   แหง   ๔   เตา 

   จํานวนผูนับถือศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยละ ๙๙.๗๐ ของประชากรในเขตเทศบาล 

 ๑.๗.๒ ประเพณีและงานประจําป 

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ มีการจัดงานประเพณีและบุญประจําปท่ีสงเสริมและอนุรักษศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของทองถ่ินใหคงอยู โดยมีประเพณีหลักสําคัญที่ปฏิบัติสืบทอดตอกันมา ดังนี้ 

  ๑. ประเพณีสงกรานต   

  จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานตตามปฏิทินของไทย ในระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายนของ

ทุกป เพื่อรดน้ําดําหัว ขอพรจากผูหลักผูใหญ เพื่อความเปนสิริมงคล 

  ๒. ประเพณีบุญบั้งไฟ 

  จัดกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟเปนประจําทุกป ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือตนเดือน

มิถุนายน กอนจะทําการลงนา เพ่ือขอใหฝนตกตองตามฤดูกาล ซึ่งจะจัดกิจกรรม ๒ วัน คือ วันแหขบวนบ้ังไฟของ

ทุกหมูบาน/ชุมชน และวันจุดบ้ังไฟ โดยจะมีการประกวดหรือแขงขัน   

 

 

 

 



๑๑ 

 
 

  ๓. ประเพณีลอยกระทง 

  จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงเปนประจําทุกปตามปฏิทินของไทย โดยวางแผนจะจัดให

เปนงานประจําปที่ยิ่งใหญของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ เพื่อใหคนท่ัวไปไดรูจักเมืองกุฉินารายณ ท้ังยังสงเสริมการ

ทองเที่ยวในชุมชน โดยกิจกรรมมีการแหขบวนกระทงของทุกหมูบาน/ชุมชน กอนจะนํากระทงไปลอยในหนองนํ้า 

ณ บริเวณอางเลิงซิว  

  ๔. ประเพณีเลี้ยงปูตา 

  จัดกิจกรรมงานประเพณีเลี้ยงปูตา ประมาณเดือนหกเปนประจําทุกป เพื่อบอกกลาวกอนลงทํา

นาตามฤดูกาล และเพื่อใหไรนาเกิดความอุดมสมบูรณ กอนวันทําบุญเลี้ยงบาน ชาวบานจะไปทําความสะอาดศาล

เจาปูบริเวณรอบๆ ท่ีดอนปูตา และพอถึงวันทําบุญเลี้ยงบาน ตอนเชาทุกบานจะนําเครื่องเลี้ยงและอาหารที่หาได

ตามทองถ่ินนําไปเชนไหวปูตา 

  ๕. ประเพณีไหวเจาพอปูบัวขาว 

  จัดกิจกรรมงานประเพณีไหวเจาพอปูบัวขาว ระหวางวันที่ ๑๑ - ๑๖ ธันวาคมของทุกป โดย

มูลนิธิเจาพอปูบัวขาว เพื่อใหพอคา ประชาชนชาวเทศบาลเมืองกุฉินารายณและประชาชนทั่วไป ที่ประกอบสัมมา

อาชีพ มาเซนไหว บวงสรวง ขอพร เพื่อความเปนสิริมงคล ความเจริญรุงเรืองในการคาขายและการประกอบอาชีพ

ตางๆ ในระหวางการจัดงานซึ่งมีความเชื่อวาถาไดกราบไหวบูชาขอพรแลวจะทําใหตนเองมีโชคลาภ ร่ํารวย 

เจริญรุงเรอืง กาวหนาในอาชีพ และประสบผลสําเร็จดั่งคําอธิษฐาน  
 

 ๑.๗.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

   ภูมิปญญาทองถิ่น  

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ มีอาคารศูนยสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

เพื่อเปนสถานที่จัดกิจกรรมถายทอดวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต ดนตรีพื้นบาน งานหัตถกรรม และงานฝมือตางๆ 

ใหแก เยาวชนและผูที่สนใจ เชน การถายทอดฝมือ การทอผาลายแพรวา ลายภูไท ผาตีนจก การถายทอดการ

แสดงดนตรีพื้นบาน พิณแดง โหวต โปงลาง การถายทอดการโตตอบภาษิตคําคมอีสาน (พญา) การถายทอด

พิธีกรรมบายศรีสูขวัญ นอกจากนั้นยังเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมและการแขงขันตาง ๆ ของเยาวชน เชน โครงการสืบ

ฮอยตา วาฮอยปู หยางนําฮอยพอแม ซึ่งแปลเปนภาษากลางก็คือ การสานตอวัฒนธรรมอันดีตั้งแตรุนตารุนปู  

และทาํตามพอแม เปนตน 

   ภาษาถิ่น 

   เทศบาลเมืองกุฉินารายณ มีภาษาถิ่นที่ใช คือ ภาษาลาวอีสาน ซึ่งเปนภาษาลาวสําเนียงหนึ่งที่

เรียกวา ภาษาลาวตะวันตก (ภาษาลาวรอยเอ็ด) ไมมีใชในประเทศลาว เปนภาษาท่ีใช ในทองถิ่นภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทองที่รอยเอ็ด ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม หนองคาย (บางหมูบาน) 

และบริเวณใกลเคยีงจังหวัดรอยเอ็ด 

 ๑.๗.๔ OTOP สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ มีสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก หรือสินคา OTOP ซึ่งเปนการแปรรูป

ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง เชน ตุกตาผาเช็ดมือ ผามาน เปนตน ผลิตอยูในชุมชน หมูที่ ๑๒ นอกจากนี้ยังมีการทํา

โคมไฟดวยกะลามะพราว ของชุมชนหมูที่ ๒ เปนตน 
 



๑๒ 

 
 

๑.๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๑.๘.๑ แหลงน้ํา 

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ มีแหลงนํ้าธรรมชาติที่สําคัญท่ีใชในการอุปโภคของประชาชน ตลอดจน

ใชในการทําเกษตรกรรม ไดแก  

   ลําหวย     ไดแก  ลาํหวยบง  ลําหวยโปรงดู  ลําหวยคอ 

   หนองน้ํา    ไดแก  อางเลิงซิว  หนองสิม  หนองบัวขาว  หนองหูลิงใหญ 
 

๑.๙ ขอมูลอื่นๆ 

 ๑.๙.๑ โครงสรางอตัรากําลังตามกรอบอัตรากําลังพนกังานเทศบาล ๓ ป กรอบอัตรากําลังพนักงาน

จาง ๓ ป และอตัรากําลังพนกังานจางเหมาบริการ (ที่มีคนอยูจริง)    

สวนราชการ บุคลากร

ทองถิ่น

เงินรายได 

(อตัรา) 

บุคลากร 

ถายโอน 

(เงินอุดหนุน) 

(อตัรา) 

รวม 

(อตัรา) 

บุคลากร

ทองถิ่น 

เงินรายได 

 (อตัรา) 

บุคลากร 

ถายโอน 

(เงินอุดหนุน) 

(อตัรา) 

รวม 

(อตัรา) 

บุคลากร

ทองถิ่น

เงินรายได 

 (อตัรา) 

บุคลากร 

ถายโอน 

(เงินอุดหนุน) 

(อัตรา) 

รวม 

(อตัรา) 

ขาราชการ

การเมือง 

25 - 25 - - - 25 - 25 

ขาราชการ

ประจาํ 

58 12 70 46 11 57 12 1 13 

พนักงาน

ราชการ 

- - - - - - - - - 

ลูกจางประจํา 1 - 1 1 - 1 - - - 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

- - - - - - - - - 

พนักงานจาง

ตามภารกิจ 

71 6 77 68 5 73 3 1 4 

พนักงานจาง

ทั่วไป 

- 2 2 - 2 2 - - - 

จางเหมา - - - - - - - - - 

อ่ืนๆระบ ุ - - -  - - - - - - 

รวมทัง้สิ้น 155 20 175 115 18 133 40 2 42 

  
              ที่มา  : งานการเจาหนาท่ี สํานักปลัดเทศบาล  

                      ขอมูล ณ วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 



 
 

 
 

  ๑.๙.๒ โครงสรางทางการเมือง/การบรหิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

คณะผูบริหาร 

นายธนเสฏฐ  ชัยสงครามธนทัต 

นายกเทศมนตรีเมืองกฉุินารายณ 

นายธญัยธรณ บุญสมดุลย 

รองนายกเทศมนตร ี

นายฉวี  โภยออนตา 

รองนายกเทศมนตรี 

นายทรงศักดิ์   ธรรมศิล 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายบุญจันทร  ไชยทองศรี 

รองนายกเทศมนตร ี

นางบุศยรินทร พลนุรักษ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

นางสาวศริิพร แสงออน 

เลขานุการนายกเทศมนตร ี

สภาเทศบาล 

นายเฉลียว  พลกุล 

ประธานสภาเทศบาล 

นางกัลยา  ไชยทองศรี 

รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๑ 

นางชไมพร  ศรีสวางวงศ 

นายเฉลียว  พลกุล 

นายวิญฑญา  ธารเอี่ยม 

นายไชยวัฒน  เยาวเรศ 

นายบุญเกิด  นันทะจันทร

นายสยามยศ  จําเริญสาร 

 

สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๒ 

นายอลิคาน  ประทาน 

นายชูวิทย  ดวงแกว 

นายสีคร  วิเชียรเขต 

นางเอื้องจิตร  เบียดนอก 

ดต.ประเสริฐ  โอษคลัง 

นางสมหวงั  อาทิตยตั้ง 

 

สมาชกิสภาเทศบาล เขต ๓ 

นายวฑิูรย  มลูมานสั 

นางกัลยา  ไชยทองศรี 

นายยุทธนา  จันทรเสนา 

นายทิวากร  ชัยประทุม 

นายสาท  แจงสขุ   

นายอภิรักษ  แสงฤทธิ ์

 

๑๓ 



 
 

 
 

๑.๙.๓ การแบงสวนราชการของเทศบาลเมืองกฉุินารายณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

สํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป) 

ระดับกลาง 

กองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา) 

ระดับกลาง 

กองชาง 

(นักบริหารงานชาง) 

ระดับกลาง 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

(นักบรหิารงานสาธารณสุข) 

ระดับตน 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 

ระดับตน 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

(นักบริหารงานทั่วไป) 

ระดับตน 

กองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) 

ระดับกลาง 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

หนวยตรวจสอบภายใน 

๑๔ 
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สวนท่ี ๒  

ยุทธศาสตรการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

๒.๑ ความสัมพันธระหวางแผนพฒันาระดับภาค 

 ๒.๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

  ความเปนมา  เปนแผนการพัฒนาประเทศ ที่กําหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให

หนวยงานของรัฐทุกภาคสวนตองทําตาม เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนประเทศไทยท่ีวา”ประเทศไทยมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ โดยที่

รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย

การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ให

สอดคลองและบูรณาการกัน เพื่อใหเกิดพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว ยุทธศาสตรชาติ  

๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสู การปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลวุิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง  ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 

  วิสัยทัศน  

   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา 

                ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

  ยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก  

  (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

  (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

  (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

  (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

  (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม  

  (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
 

โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรปุไดดังนี้ 

  ๑. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวย

ลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี

ตอประเทศไทยกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

  (๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 



๑๖ 

 

 
 

  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น

สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

  (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล  

  (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

  (๕) การพัฒนาเสรมิสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  

  (๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

  ๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง

ความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการ

พัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก 

โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการ

บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 

  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ

เชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจน      

การพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาคและเปนการยกระดับ

ไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น 

  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมโดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ

โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่

หลากหลายตามรูปแบบการดําเนนิชีวิตและการดําเนนิธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาด

และปลอดภัยของโลก 

   - ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและย่ังยืน เพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแขงขันของภาคเกษตร สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและ

อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

   - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนา อุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมปจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและ 

การคามาเพิ่มมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น  



๑๗ 

 

 
 

   - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชนการทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทย

เปนศนูยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงนิ และธุรกิจบรกิารที่มีศกัยภาพอื่นๆ เปนตน 

  (๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ

สถาบันเกษตรกร 

  (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง 

และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 

  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา  

  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกร

ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

  ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เพื่อพัฒนาคนและ

สังคมไทยใหเปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทยมี

ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  

  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง  

  (๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 

  (๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี  

  (๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 

  ๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม 

กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

  (๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

  (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

  (๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

  (๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 

  (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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  ๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรง

อนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํารวมทั้งมีความสามารถ

ในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสู

การเปนสังคมสีเขียวกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

  (๑) การจัดระบบอนุรกัษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรพัยากรธรรมชาติ 

  (๒) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

  (๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  (๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรบัตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  (๖) การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 

  ๖. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

เพื่อใหหนวยงานภาครฐัมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ 

  (๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม  

  (๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 

  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

  (๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 

  (๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน ของหนวยงานภาครฐั 

  (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 

 ๒.๑.๒ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ฉบับราง) 

  การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                       
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งเปนแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่เริ่มตนกระบวนการยกรางกรอบแผนภายใต   
ยุทธศาสตรชาติ และจะมีผลในการใชเปนกรอบเพื่อกําหนดแผนระดับปฏิบัติการในชวง ๕ ปที่สองของ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยังคงนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปรัชญานําทางในการขับเคลื่อน
และวางแผน การพัฒนาประเทศ ใหเกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ     
ไปสูเปาหมาย ตามยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม และโดยที่ทั่วโลก รวมถึงไทยยังอยูในชวงเวลาท่ีตอง
เผชิญกับ ความทาทายจากภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันแปรสูงและมีแนวโนมจะทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นในอนาคต ทั้งท่ีเปนผลสืบเนื่องมาจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
และโครงสรางในประเทศท่ียังคงมีขอจํากัดภายในท่ีรอการปรับปรุงแกไขในหลายมิติการกําหนดทิศทาง        
การพัฒนาประเทศในระยะตอไปจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการทําความเขาใจถึงปจจัยภายนอก          
และภายใน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทั้งหมดที่สงผลตอและมีอิทธิพลกับโครงสรางและองคาพยพ  
ของประเทศในทุกมิติ เพื่อนํามาประมวลผลและกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีควรมุงไปในอนาคตให
มีความ สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตลอดจน
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สามารถ นําพาประเทศใหเติบโตตอไปทามกลางความผันแปรที่เกิดข้ึน เพื่อใหประเทศไทยสามารถสรางสรรค
โอกาส จากความทาทายภายนอกและสามารถเสริมสรางความเขมแข็งจากภายในประเทศใหสามารถเติบโต
ตอไปได อยางมั่นคง สามารถบรรลุเปาหมายในระยะ 2๐ ป ภายใตยุทธศาสตรชาติตามกรอบระยะเวลา           
ที่คาดหวังไว  
  องคประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู “เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยาง 

ยั่งยืน” (Hi-Value and Sustainable Thailand) ในองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก 1. เศรษฐกิจมูลคา

สูงท่ีเปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม (High Value-Added Economy) 2. สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High 
Opportunity Society) 3. วิถีชีวิตท่ียั่งยืน (Eco-Friendly Living) และ 4. ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉม
ประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) โดยภายใตองคประกอบใน แตละดาน ไดมีการ
กําหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซึ่งเปนการบงบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เปน’ มุงหวังจะ ‘มี’ 
หรือตองการจะ ‘ขจัด’ ในชวงระยะเวลา 5 ป โดยมีหมุดหมายทั้งหมด 13 หมุดหมาย โดยจะแยกองคประกอบ
และหมุดหมายดังนี้ 
  1. เศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (High Value-Added Economy) แบง
จุดหมายดังนี้ 
   ๑.๑ ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาเกษตรดวยเทคโนโลยี  
   1.๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความย่ังยืน กิจกรรม
หลากหลายกระจายรายไดใสใจสิ่งแวดลอม 
   1.3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน สรางศักยภาพการผลิตและ
สงเสริมการใชยานยนตไฟฟา 
   1.4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพครบวงจร ยกระดับการแพทยให
ทันสมัย ทั่วถึง เปนศูนยกลางบริการสุขภาพมูลคาสูง  
   ๑.5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและโลจิสติกสของภูมิภาค โครงขายคมนาคม
และสิ่งอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงกับภูมิภาคอยางไรรอยตอ 
   1.6 ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัล สงเสริมการผลิต
สินคาอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย บรกิารดิจิทัลและดิจิทลัคอนเทนตเติบโตรวดเร็ว  
  2. สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) แบงหมุดหมาย
ดังน้ี 
   2.๑ ไทยมี SMEs ที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได เสริมสราง

ศักยภาพสามารถเขาถึงเทคโนโลยีและตลาดสมัยใหม 

   2.2 ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย 

และนาอย ู ลดความเหลื่อมล้ําระหวางพื้นที่ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 

   2.3 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทาง สังคม

ที่เพียงพอ เหมาะสม ประชาชนสามารถขยับสถานะและไดรับการคุมครองทางสังคมอยางเหมาะสม  

  3. วิถีชีวิตที่ย่ังยืน (Eco-Friendly Living) 
   3.๑ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา ของเสียถูกนํากลับมาใช

ประโยชนและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเปนแหลงพลังงานหลัก 
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   3.๒ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใชมาตรการเชิงพื้นที่และเทคโนโลยี ในการรับมือภัยธรรมชาติ 

  4. ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation)
   ๔.๑ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต 

ระบบการศึกษาและพัฒนาฝมือแรงงานคุณภาพคนทกุชวงวัย มีการเรียนรูตลอดชีวิต    

   4.2 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภาครัฐทนัสมัย มีประสิทธิภาพ 
 

 

 ๒.๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

  เปาหมายการพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในระยะ ๕ ป ขางหนานําไปสูการพัฒนาอีสานสู

มิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุมแมน้ําโขง” โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

  ๑. เพื่อแกปญหาปจจัยพื้นฐานดานน้ําและดิน ใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพ การดํารงชีพ และ

การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  

  ๒. เพื่อดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง 

พึ่งพาครอบครวั และพึ่งพากันในชุมชนได  

  ๓. เพื่อยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มโดยใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สนับสนุนใหการเตบิโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดับประเทศ  

  ๔. เพื่อเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

  ๕. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศนูยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตรที่ ๑ บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยาง

ยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม   
  ยุทธศาสตรที่  ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  ยุทธศาสตรที ่๔ พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ  
  ยุทธศาสตรที่ ๕ ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมๆ     
ของภาค  
  ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพื่อนบานใน
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

“รอยเอ็ด – ขอนแกน – มหาสารคาม – กาฬสินธุ” 

  
วิสัยทัศน/พันธกิจ 

“นวัตกรรมนํา เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ศูนยกลางระบบโลจิสติกสและระบบราง เชื่อมโยงการคา  
การบริการ และการทองเท่ียวอยางย่ังยืน” 

 ตัวชี้วัดรวม 
   1) รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด 
   2) รอยละท่ีเพิ่มขึ้นของรายไดการทองเที่ยวจังหวัด 

 ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 
  วัตถุประสงค 
   1.1 สรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการเกษตร 
   1.2 เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรใหไดมาตรฐาน 
  เปาหมายและตัวชี้วัด 
   2.1 รอยละของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรที่เพิ่มขึ้น รอยละ 2 
   2.2 จํานวนพ้ืนที่เกษตรกรรมย่ังยืน 1,334,000 ไร 
   2.3 รอยละของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มข้ึน รอยละ 2 
  แนวทางการพัฒนา 
   3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
   3.2 เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตของสินคาเกษตร 
   3.3 พัฒนาและสรางมูลคาเพิม่สินคาเกษตรและพืชเศรษฐกิจหลัก 
   3.4 พัฒนาศักยภาพตลาดสินคาทางการเกษตร 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 2: การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันดานการคา การบรกิาร 
ระบบโลจิสติกสและระบบราง 
  วัตถุประสงค 
   1.1 เพิ่มมูลคาการคาและการบริการกลุมจังหวัด 
   1.2 เพิ่มผลิตภาพแรงงานในกลุมจังหวัด 
   1.3 พัฒนาระบบโลจิสติกสและระบบรางในกลุมจังหวัด 
  เปาหมายและตัวชี้วัด 
   2.1 รอยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการคาและการบริการของกลุม
         จังหวัด รอยละ 2 
   2.2 รอยละที่เพิ่มข้ึนของผลิตภาพแรงงาน รอยละ 3 
  แนวทางการพัฒนา 
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   3.1 พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือขายผูประกอบการอยางบูรณาการ 
    

   3.2 พัฒนาและเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสและ
        ระบบราง 
   3.3 พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพิ่มทักษะแกผูประกอบการ 
   3.4 พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑกลุมจังหวัด 

  ประเด็นการพัฒนาที่ 3: การเพ่ิมศักยภาพการทองเที่ยวอยางครบวงจร 
  วัตถุประสงค 
   1.1 เพิ่มจํานวนนักทองเท่ียวกลุมจังหวัด 
   1.2 เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวและผลิตภัณฑที่เก่ียวเนื่อง 
   1.3 จํานวนการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพิ่มข้ึน 
  เปาหมายและตัวชี้วัด 
   2.1 รอยละที่เพิ่มข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยวกลุมจังหวัด รอยละ 5 
   2.2 รอยละที่เพิ่มข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียวกลุมจังหวัด รอยละ 5 

   2.3 รอยละที่เพิ่มข้ึนของมูลคาจากการจาํหนายผลิตภัณฑชมุชน รอยละ 5 
  แนวทางการพัฒนา 
   3.1 พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑชุมชน 
   3.2 พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 
   3.3 สงเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 
   3.4 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐานและไหมใหเปนศูนยกลาง
        แฟชั่นผาไหมนานาชาติ 

 

 แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ 
 วิสัยทัศน 
  “กาฬสินธุเมอืงอาหารปลอดภัย ถ่ินภูมิปญญาวิถีไทยอีสาน นาทองเที่ยว นาลงทุน และสังคมท่ี

มีความมั่นคงปลอดภัย” 

 เปาหมายการพฒันาจังหวัด 

  “มั่งค่ังดวยเกษตรปลอดภัย ไมทิ้งใครไวขางหลัง” 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย ๔ ดาน ดังนี้ 

  ๑. พัฒนาศกัยภาพที่มุงเนนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 

   ๑.๑ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร และสงเสริมใหเกษตรกรดั้งเดิมพัฒนาสูเกษตร

สมัยใหมรองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

   ๑.๒ การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิต แปรรูป การบรรจุ มาตรฐานการผลิตและความ

ปลอดภัย ผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี ใหมีคุณภาพระดับสูงสดุ เพื่อสงออกและรองรับตลาดสมัยใหม 
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   ๑.๓ สงเสริมการรวมกลุมวิสาหกิจ/สหกรณ/ผูประกอบการใหม เพิ่มศักยภาพการ

บริหารจัดการและระบบบัญชี เพ่ือดําเนินกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 

   ๑.๔ การบริหารจัดการสินคาเกษตร พัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพระบบกระจาย

สินคา และการตลาดครบวงจร  

  ๒. ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเท่ียว และสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมให

ไดมาตรฐานและแขงขันได 

  ๒.๑ พัฒนาเสนทางทองเท่ียวหลัก ทั้งโครงสรางพื้นฐาน แหลงทองเท่ียว ชุมชน

ทองเที่ยวกิจกรรมทองเที่ยว สินคาการทองเท่ียว ผูประกอบการ การตลาดและประชาสัมพันธ และยกระดับ

ภาพลักษณในเชิงคุณภาพ 

  ๒.๒ พัฒนาผลิตภัณฑสินคา OTOP ผลิตภัณฑชุมชนโดยบงชี้ทางภูมิศาสตรและเพิ่ม

ศักยภาพรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม ดวยนวัตกรรม เทคโนโลยีใหมีคุณภาพระดับสูงเพื่อสงออก    

และรองรับตลาดสมยัใหม 

  ๒.๓ ปรับโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาระบบโลจิสติกส สงเสริมการลงทุน และ

อุตสาหกรรมดานการเกษตรและอาหารปลอดภัย  

   ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

    ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการน้ําและเพิ่มพ้ืนท่ีกระจายน้ํา รองรับกิจกรรม

เกษตรและอาหารปลอดภัย 

    ๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการดิน และสงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว         

ในทุกภาคสวน 

   ๓.๓ การบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม และสรางวินัยของคนสูการจัดการ ที่ย่ังยืน 

    ๓.๔ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

   ๔. การพัฒนาทุนมนุษย ลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข  

    ๔.๑ สนับสนุนความเขมแข็งของการใชกลไก พชอ. ในการบูรณาการงานเชิงพื้นที่ 

    ๔.๒ พัฒนาทุนมนุษยชวงปฐมวัย วัยรุน วัยเรียน 

    ๔.๓ พัฒนาทุนมนุษย ชวงวัยทํางาน 

    ๔.๔ พัฒนามนุษย ชวงวันผูสูงอายุ  

    ๔.๕ การรักษาความสงบเรียบรอยและทรัพยสินของประชาชนและการปองกันและ

การแกไขปญหาภัยพิบัติ(น้ําทวม/นํ้าแลง) 

    ๔.๖ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

    ๔.๗ ปองกันและแกไขปญหา การคามนุษย และทจุริตและประพฤติมิชอบ 

    ๔.๘ การลดความเหลื่อมล้ําดานสังคม การบริการดานสุขภาพ และการเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมสรางความม่ันคงของมนุษย 

   ๔.๙ เพิ่มประสิทธิภาพการบรกิารจัดการภาครัฐ 
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 ๒.๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

         (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

 วิสัยทัศน  

  “คุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพอเพียง คูเคียงวัฒนธรรม มุงนําการศึกษา พัฒนาแหลงทองเที่ยว ไมยุง

เก่ียวยาเสพติด” 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย ๗ ดาน ดังนี้  

  ๑. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

 ๑.๑ สงเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 

 ๑.๒ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 ๑.๓ สงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุมครองสิทธิของประชาชน 

 ๑.๔ สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมอืงท่ีมีคุณภาพ 

 ๑.๕ การเสริมสรางศักยภาพและโอกาสของ ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 

 ๑.๖ สนับสนุนบทบาทของสตรีในทองถ่ินในการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

 ๑.๗ สงเสริมการมีอาชีพรายได และความเขมแข็งของชุมชน 

 ๑.๘ สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง 

 ๑.๙ สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

 ๑.๑๐ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในการ

พึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางย่ังยืน 

 ๑.๑๑ สงเสรมิและพัฒนาการศึกษาเพ่ือทางรอดและทางเลือก  

  ๒. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร และการตลาดอยางครบวงจร 

 ๒.๑ สงเสริมสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยางครบวงจร 

 ๒.๒ สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 

 ๒.๓ การสรางมูลคาเพ่ิม 

 ๒.๔ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและศูนยสารสนเทศขอมูลทางการเกษตร 

 ๒.๕ การบริหารจัดการองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งและกินดีอยูดีมีรายไดเพิ่มขึ้นตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒.๖ สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตที่มาจากอินทรียชีวภาพที่มีคุณภาพ  

 ๒.๗ การพัฒนาแหลงน้ําและกระจายน้ําเพ่ือการเกษตร และอุปโภค บริโภค  

 ๒.๘ สงเสริมวิจัยและพัฒนา  

 ๒.๙ สงเสริมกลุมผูผลิตเกษตรอินทรียชีวภาพ ปศุสัตว และการเกษตรแบบผสมผสานอยาง

ครบวงจร 

 ๒.๑๐ ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบ ในการสงออกสูประชาคมอาเซียน  

 ๒.๑๑ สงเสรมิการแปรรปูผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการจัดจําหนายอยางครบวงจร 
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  ๓. การพัฒนาผาไหมแพรวา ผามัดยอมจากสีธรรมชาติ และสงเสริม ศลิปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมปิญญาทองถิ่น 

 ๓.๑ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

 ๓.๒ สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูผลิต/ผูประกอบการ 

 ๓.๓ สงเสรมิสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปจจัยการผลิตผาไหมแพรวาและผาทอพื้นเมือง 

ผามัดยอมสีจากธรรมชาต ิ

 ๓.๔ การเชื่อมโยงผาไหมแพรวากับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 ๓.๕ สงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 

 ๓.๖ สงเสริมและเพิ่มชองทางการตลาดระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 

 ๓.๗ การวิจัยการผลิตการตลาดผาไหมแพรวา 

 ๓.๘ สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 

 ๓.๙ สงเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสรางสรรค 

 ๓.๑๐ สงเสรมิและตอยอดจุดเดนของผลิตภัณฑของทองถิ่น 

 ๓.๑๑ เสรมิสรางอาชีพ ผลิตภัณฑและบริการดานวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนวัฒนธรรมสรางสรรค  

 ๓.๑๒ พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 

 ๓.๑๓ สงเสรมิและเชื่อมโยงผาไหมแพรวากับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 ๓.๑๔ สงเสรมิพัฒนาทํานุบํารุงศาสนา  

  ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

 ๔.๑ สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 

 ๔.๒ เสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการและบุคลากรใหมีศักยภาพ 

 ๔.๓ สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา การบริการ และอุตสาหกรรม 

 ๔.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูลดานการทองเท่ียว 

 ๔.๕ การพัฒนาและสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน 

 ๔.๖ สงเสริมและเพิ่มชองทางการทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 

 ๔.๗ การพัฒนาปจจัยการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ 

 ๔.๘ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ

พัฒนาดานบรกิารและการทองเที่ยว 

 ๔.๙ สงเสริมการทองเท่ียวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในทองถ่ินทุกประเภท เชน     

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน เชิงสุขภาพฯ 

 ๔.๑๐ การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ และการใหบริการ 

 ๔.๑๑ สงเสรมิงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 ๔.๑๒ สงเสริมพัฒนาความม่ันคงดานปจจัยการผลิต สงเสริมความมั่นคงในพื้นท่ีทํากิน       

และเพิ่มศักยภาพการเขาถึงแหลงทุน  

 



๒๖ 

 

 
 

  ๕. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 ๕.๑ พัฒนาการคมนาคมและการขนสง 

 ๕.๒ พัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 ๕.๓ พัฒนาดานผังเมือง 

 ๕.๔ พัฒนาระบบการจัดการน้ํา 

 ๕.๕ พัฒนาระบบพลังงาน พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ 

 ๕.๖ พัฒนาระบบกําจัดขยะ 

 ๕.๗ พัฒนาระบบสื่อสาร  

  ๖. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๖.๑ สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       

อยางยั่งยืน 

 ๖.๒ เสรมิสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 ๖.๓ สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยาง

สมดุลและยั่งยืนสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่และวิธีชุมชน 

 ๖.๔ สงเสริมการบริหารจัดการปาแบบกลุมปาชุมชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา

แหลงน้ํา สนับสนุนการจัดการอยางมสีวนรวม 

 ๖.๕ เสรมิสรางระบบบําบัดน้ําเสีย การบริหารจัดการดานขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทาง

อากาศ โดยวิธีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมครบวงจร 

 ๖.๖ เพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและ 

การจัดการน้ําเสียชุมชน 

 ๖.๗ สนับสนุนการจัดการทรพัยากรธรรมชาติเพ่ือใหเกิดความม่ันคงทางอาหาร  

  ๗. การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการ

บานเมืองที่ดี 

 ๗.๑ การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 ๗.๒ สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 

 ๗.๓ สรางความเขมแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๗.๔ การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๗.๕ การเพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่ของรฐัในการใหบริการภาครัฐ 

 ๗.๖ สงเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 

 ๗.๗ สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ๗.๘ การบูรณาการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและเรงรัดชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย 

 ๗.๙ ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลือนอยที่สุด 

 ๗.๑๐ การรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นท่ี 

 ๗.๑๑ เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบรอยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 



๒๗ 

 

 
 

 ๗.๑๒ สงเสรมิการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 ๗.๑๓ สงเสรมิการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร  

 ๗.๑๔ เสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

 ๗.๑๕ สงเสรมิรักษาความม่ันคงของประเทศโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

 ๗.๑๖ สงเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริยเปนประมุข 
 

๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

 ๒.๒.๑ วิสัยทัศน 

“บัวขาวพัฒนาทุกดาน ดวยการบริหารแบบบูรณาการ 

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชวีติ  เนรมิตใหเปนเมืองนาอยู 

ฟนฟูภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม  พรอมสูประชาคมอาเซียน” 
 

 ๒.๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ๑. ดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม 

 ๒. ดานเศรษฐกิจชุมชน 

 ๓. ดานสงเสริมคณุภาพชีวิต 

 ๔. ดานเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาแบบบูรณาการ 

 ๕. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

 ๖. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 ๗. ดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 ๘. ดานการพัฒนาความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 

 ๒.๒.๓ เปาประสงค 

 ๑. ระบบสาธารณปูโภคมีมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

 ๒. สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน รวมท้ังการคาและการลงทุน 

 ๓. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย ที่แข็งแรง ไดรับสวัสดิการอยางครบถวนและไดรับ     

     การศึกษาอยางทั่วถึง ทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

  ๔. มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๕. ชุมชน สังคม มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 ๖. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสืบสาน 

     เชื่อมโยงกับการทองเที่ยว 

 ๗. จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน 

 

 

 

 



๒๘ 

 

 
 

 

๒.๒.๔ ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย/กลยุทธ 

  ยุทธศาสตร ที่ ๑ : ดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม 

  เปาประสงค 

   ระบบสาธารณูปโภคมีมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

  ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย   

   ๑. พื้นที่ที่กอสราง ปรบัปรุงถนน ทางเดินเทา และทอระบายน้ํา 

   ๒. จํานวนจุดที่มีน้ําทวมขังบริเวณผิวจราจรลดลง 

   ๓. พื้นที่ที่ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาและประปา 

   ๔. มีการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหคลองตัวไดมาตรฐาน 

  กลยุทธ   

   ๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

   ๒. พัฒนาระบบคมนาคมขนสง 

  ยุทธศาสตร ที่ ๒ : ดานเศรษฐกิจชุมชน 

  เปาประสงค 

   สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน รวมทั้งการคาและการลงทุน 

  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย   

   ๑. ประชาชนในชุมชนมีอาชีพและรายไดเพิ่มข้ึน 

   ๒. กลุมอาชีพในชุมชนมีความเขมแข็ง 

   ๓. รอยละของจํานวนประชาชนท่ีไดรับการอบรมการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ ชุมชน

       สามารถนาํความรูไปเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของตนเองได 

   ๔. ผลิตภัณฑกลุมอาชีพไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑสินคา OTOP 

  กลยุทธ   

   ๑. พัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพใหแกประชาชน 

   ๒. สงเสริมสนับสนุนการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเพ่ือรองรับประชาคม 

       อาเซียน 

  ยุทธศาสตร ที่ ๓ : ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  เปาประสงค 

   ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย ที่แข็งแรง ไดรับสวัสดิการอยางครบถวนและไดรับ

   การศึกษาอยางท่ัวถึง ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย   

   ๑. อัตราการปวยดวยโรคติดตอลดลง 

   ๒. จํานวนประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น 



๒๙ 

 

 
 

   ๓. ผูสูงอายุ ผูพิการ ไดรับการดูแลสุขภาพอยางทั่วถึง 

   ๔. รอยละของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือ

       และไดรบัสวัสดิการอยางทั่วถึง 

   ๕. รอยละของประชาชนไดรบัโอกาสทางการศกึษาอยางทั่วถึง 

   ๖. รอยละของเด็กกอนเกณฑไดเขาเรียนในสถานศึกษาครบถวน 

   ๗. รอยละของเด็กนักเรยีนไดรับสารอาหารอยางครบถวน 

   ๘. รอยละของประชาชนที่ไดรับการสงเสริมการกีฬาและนนัทนาการ 

   ๙. รอยละของเยาวชนและประชาชนที่มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง และหางไกลจาก

       ยาเสพติด 

   ๑๐. รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานเกษตรอินทรีย 

  กลยุทธ  

   ๑. พัฒนาระบบบรกิารดานสาธารณสุข 

   ๒. สงเสริมดานสวัสดิการสังคม 

   ๓. สงเสริมสนับสนุนดานการศกึษาและการเรียนรูของชุมชน 

   ๔. สงเสริมสุขภาพและการเลนกีฬา 

   ๕. สงเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย 

  ยุทธศาสตร ที่ ๔ : ดานเสริมสราง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาแบบบูรณาการ 

  เปาประสงค 

   มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 

  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย   

   ๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของเทศบาล 

   ๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาล 

   ๓. ประชาชนพึงพอใจ ไดรับการบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 

   ๔. รอยละของประชาชนแตละกลุมเปาหมายรับรูขาวสารทีส่ําคัญของเทศบาล 

   ๕. รอยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตรฐานกลางท่ีกําหนด 

  กลยุทธ  

   ๑. พัฒนาองคกร บุคลากร และการบริหารแบบบูรณาการ  

   ๒. ปรบัปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

   ๓. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนของประชาชน 

  ยุทธศาสตร ที่ ๕ : ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

  เปาประสงค 

   ชุมชน สังคม มีความเปนระเบียบเรยีบรอย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย   



๓๐ 

 

 
 

   ๑. รอยละของความสําเร็จในการปองกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารบานเรือน 

   ๒. รอยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   ๓. ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (๑๐ คนตอแสนประชากร) 

             ตามมาตรฐานสากล 

   ๔. ผูคา หาบเร แผงลอย ใชประโยชนในท่ีหรือทางสาธารณะอยางเหมาะสม        

       และ เปนระเบียบเรียบรอย 

   ๕. ปญหาผูคาและผูเสพยาเสพติดลดลง 

  กลยุทธ   

   ๑. สงเสริมสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   ๒. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการใชประโยชนในที่หรือทางสาธารณะ 

   ๓. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  ยุทธศาสตร ที่ ๖ : ดานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปญญาทองถิ่น 

  เปาประสงค 

   ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและ ภูมิปญญาทองถ่ินไดรบัการสืบสานเชื่อมโยง

   กับการทองเที่ยว 

  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย   

   ๑. รอยละของประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ

       ภูมิปญญาทองถิ่น 

   ๒. ระดับความสาํเร็จของการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา   

       ทองถ่ิน 

   ๓. รอยละของเด็กและเยาวชนไดศึกษาศาสนธรรม 

   ๔. รอยละของโครงการ/กิจกรรมการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่ม 

  กลยุทธ   

   ๑. อนุรักษและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

   ๒. สงเสริมกิจการดานการศาสนา 

  ยุทธศาสตร ที่ ๗ : ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  เปาประสงค 

   บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน พรอมปรับปรุง      

   ภูมิทัศนเมืองใหสวยงามและนาอยู 

  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย   

   ๑. เกิดอาสาสมัครอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ๒. มีแหลงน้ําที่สะอาด และกักเก็บเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ 

   ๓. ปรมิาณขยะลดลง 



๓๑ 

 

 
 

   ๔. รอยละของครัวเรือนมีระบบสุขาภิบาลอยางเปนระบบ 

   ๕. จํานวนรางระบายน้าํสาธารณะที่ไมอุดตัน 

   ๖. บานเมืองมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 

   ๗. มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 

   ๘. ประชาชนมีที่ออกกําลังกาย และสถานที่พักผอนหยอนใจและมีภูมิทัศนที่สวยงาม            

   ๙. มีแหลงทองเท่ียวเพิ่มข้ึน 

  กลยุทธ   

   ๑. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

   ๒. สงเสริมการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 

   ๓. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนเมืองใหนาอยู 
 

  ยุทธศาสตร ที่ ๘ : ดานการพัฒนาความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

  เปาประสงค 

   ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ไดรับสวัสดิการอยางครบถวน และไดรับ

   การศึกษาอยางท่ัวถึง ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย   

   ๑. บุคลากรและประชาชนท่ัวไปไดรูจัก และเขาใจประชาคมอาเซียน 

   ๒. บุคลากรและประชาชนท่ัวไปมีทักษะดานภาษาอาเซียนมากขึ้น 

   ๓. จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมในศูนยการเรียนรูชุมชน 

  กลยุทธ   

   ๑. พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร และประชาชนทัว่ไปสูประชาคมอาเซียน 

   ๒. พัฒนาศนูยการเรียนรูชุมชน 

 

๒.๒.๕ จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)       

  การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ เพื่อการบรรลุ

เปาประสงคในแตละดาน จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรไว ดังน้ี 
 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม 

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ ไดดําเนินการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาและซอมแซมถนน 

ทางเดินเทา รางระบายน้ํา ตลอดจนขยายเขตไฟฟา ประปา ในเขตพื้นที่ ใหเพียงพอกับความตองการของ

ประชาชน ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการสัญจรไปมา ทั้งดานการพัฒนาระบบปองกันน้ํา

ทวมขังและปองกันอุทกภัย ทางเทศบาลจะไดดําเนินการใหครอบคลุมตอไป  
 

๒. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจชุมชน  

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ ไดดําเนินการสงเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับรายไดสงเสริม

การตลาดชุมชน สงเสริมผลิตภัณฑสินคา OTOP ในชุมชน สนับสนุนธุรกิจรานคาชุมชน สนับสนุนกิจกรรมของ



๓๒ 

 

 
 

กลุมอาชีพตางๆ  เพ่ือใหผลิตภัณฑของแตละชุมชนไดมาตรฐานย่ิงข้ึน และการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑที่ได

มาตรฐานมีคุณภาพ ยกระดับสินคาและผลิตภัณฑใหมีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

สงเสริมกิจกรรมเก่ียวกับการทองเที่ยว แกไขปญหาการวางงาน สงเสริมสนับสนุนการปลูกผักสวนครัว พืชรั้วกิน

ได ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  ๓. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ ไดดําเนินการสงเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน ดังนี้ 

ดานการใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชน โดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส         

ที่จะตองใหบริการและดูแลอยางใกลชิด ตลอดจนการรณรงคและเผยแพรการใหความรูแกประชาชนในดาน

สาธารณสุข การดูแลสุขภาพ การปองกันและรักษาโรค สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดออกกําลังกาย    

โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลางในการสรางสนามกีฬาในชุมชุน เพื่อใหประชาชนไดออก    

กําลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ หางไกลโรค      

ดานสวัสดิการชุมชน ไดสงเสริมและสนับสนุนสวัสดิการแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส        

ผูยากไร  ผูดอยโอกาส และชวยเหลือผูประสบความเดอืดรอนจากภัยพิบัติตางๆ 

ดานการศึกษา ไดจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกุฉินารายณ จํานวน ๑ แหง และ

โรงเรียนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ จํานวน ๑ แหง ซึ่งเทศบาลไดจัดหาอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และ

วัสดุการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนเปนประจําทุกปเพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการและมี

สุขภาพอนามัยที่ดี   

ดานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  ไดสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดออกกําลังกาย

และฝกฝนกีฬา รวมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพื่อพัฒนาใหเปนคนที่มีสขุภาพ  

ท้ังทางรางกาย สติปญญา จิตใจ และสังคม โดยมีความตระหนักในคุณคาของการกีฬา 

นันทนาการ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เด็กเยาวชนไปในแนวทางที่ถูกตอง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และ

หางไกลจากยาเสพติด 

  ๔. ยุทธศาสตรดานเสริมสรางประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ การพัฒนาแบบบูรณาการ  

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวม One Stop Service เพื่อ

ใหบริการประชาชนเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ทําใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจาย และได

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและเสนอปญหาตางๆ ตลอดจนการ

จัดทําเอกสารประชาสัมพันธตางๆ เชน แผนพับ วารสาร หรือเสียงตามสาย และสื่อตางๆ นอกจากน้ียังจัดอบรม

บุคลากรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงานใหทันสมัย เพื่อการ

ใหบริการแกประชาชนไดอยางรวดเร็ว 

  ๕. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

   เทศบาลเมืองกุฉินารายณ ไดดําเนินการเฝาระวังและปองกันภัยที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยได

จัดตั้งศูนยรับแจงเหตุดวนเหตุราย ใหบริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง และไดพัฒนาบุคลากรดานการปองกันภัยใหมี



๓๓ 

 

 
 

ประสิทธิภาพ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการดับเพลิงใหมีความพรอมตลอดเวลา ตลอดจนไดจัดระเบียบ

การจราจร ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย  

 

  ๖. ยุทธศาสตรดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ ไดดําเนินการสงเสรมิ อนุรกัษ วัฒนธรรมและประเพณีตางๆ อันเปน

เอกลักษณของเมืองกุฉินารายณ เชน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญบ้ังไฟ ประเพณีสงกรานต ประเพณีเจา

พอปูบัวขาว ประเพณีเลี้ยงปูตา และประเพณีของชาวอีสานอื่นๆ ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ รวมถึงวันสําคัญและ

กิจกรรมทางศาสนา เชน กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ซึ่งเทศบาลเมืองกุฉินารายณไดจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือ

สงเสริมและอนุรักษสืบทอดตอกันมาเปนประจําทุกป 

  ๗. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ  ไดดําเนินการสงเสริมความรูแกประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ในสวนของการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากมีการ

ขยายตัวดานที่อยูอาศัย บานจัดสรร โรงแรม รีสอรท สถานประกอบการตางๆ เพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก ทําใหมี

ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกป เทศบาลไมสามารถจัดการขยะมูลฝอยไดทั่วถึง ซึ่งเทศบาลไดรณรงคใหประชาชนมีสวน

รวมในการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาะชุมชนหมูท่ี ๙ ถือวาเปนชุมชนตัวอยาง ที่นํารองในการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยโดยชุมชน  และเทศบาลไดจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ ในการจัดเก็บขยะที่ทันสมัย เพื่อ

การจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เทศบาลยังไดบริหารจัดการระบบสุขาภิบาล เชน  

น้ําเสีย น้ําทิ้งจากอาคารบานใหเปนระบบ ทั้งยังปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในเขตเทศบาลใหนาอยู นาอาศัย

เปนประจําทุกป 

  ๘. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ ไดเตรยีมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนมาตั้งแต

ป ๒๕๕๗ โดยไดรณรงคและสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนเก่ียวกับประชาคมอาเซียน อาทิเชน การ

จัดทําบอรดประชาสัมพันธเก่ียวกับประเทศอาเซียน การแตงชุดประจําชาติประชาคมอาเซียนตามขบวนแห

กิจกรรมตางๆ ของเทศบาล การติดตั้งธงประจําชาติประเทศอาเซียนตามสถานที่สําคัญตางๆ อีกทั้งยังจัดตั้งศูนย

การเรียนรูชุมชน หมูที่ ๑๒ เพื่อสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ิน และเพื่อรองรับ

การเขาสูประชาคมอาเซียน  



 
 

๓๔ 
 

   ๒.๒.๖ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกฉุินารายณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของจังหวัด

กาฬสินธุ 

๑. พัฒนาศักยภาพที่มุงเนนการผลิตสินคา

เกษตรและอาหารปลอดภัย 

 

๒. ยกระดับคุณภาพและรายได

ดานการทองเที่ยว และสงเสริม

การคา การลงทุน นวัตกรรมใหได

มาตรฐานและแขงขันได 

๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔. การพัฒนาทุนมนุษย ลดความเหลื่อมล้ํา     

สรางสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด

กาฬสินธุ 

๑. การพัฒนาคนและ

สังคมท่ีมีคณุภาพ 

๒. การพัฒนาการ

ผลิตทางการเกษตร 

และตลาดอยางครบ

วงจร 

 

๓. การพัฒนาผาไหม

แพรวา ผามัดยอม

จากสีธรรมชาติ และ

สงเสริม ศิลปะ 

วฒันธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

๔. การพัฒนา

เศรษฐกิจและ

การทองเที่ยว 

๕. การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

 

๖. การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 

๗. การรักษาความมั่นคงภายใน  

และพัฒนาระบบบริหารภายใต 

การบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรชาต ิ

๒๐ ป 

๒. ดานการสรางความสามารถ 

ในการแขงขัน 

 

๕. การสรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

๔. การสรางโอกาสความ

เสมอภาคและเทาเทียม

กันทางสังคม 

๓. การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน 

 

๖. การปรบัสมดุล และ

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

๑. ดานความมั่นคง 

 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ 

ฉบับที่ ๑๓ 

 

เศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปน

มิตรตอ สิ่งแวดลอม 

 

 

สังคมแหงโอกาส        

และความเสมอภาค 

 

วิถีชีวติที่ยั่งยนื 

 

ปจจัยสนับสนุน       

การพลิกโฉมประเทศ 



 
 

๓๕ 
 

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกฉุนิารายณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  (ตอ ๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาเทศบาล

เมืองกุฉินารายณ 

๓. ดานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

๘. ดานการพัฒนา

ความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน 

 

๗. ดานบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 

 

๑. ดานโครงสราง

พื้นฐาน และการ

คมนาคม 

 

 

๖. ดานศิลปะ 

วฒันธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

๔. ดานเสริมสราง

ประสทิธิภาพการบริหาร

จัดการ การพัฒนาแบบ

บูรณาการ 

 

๕. ดานการจัด

ระเบียบชุมชน 

สังคมและการรักษา

ความสงบเรยีบรอย 

 

๒. ดานเศรษฐกิจ 

ชุมชน 

 

๑. ระบบ

สาธารณูปโภคมี

มาตรฐานและ

เพียงพอตอความ

ตองการของ

ประชาชน  

๒. สงเสริมการ

ประกอบอาชีพ

ของประชาชน

รวมทั้งการคา

และการลงทุน 

 

๓. ประชาชนมีสุขภาพ

พลานามัยท่ีแข็งแรง ไดรับ

สวัสดิการอยางครบถวน

และไดรับการศึกษาอยาง

ท่ัวถึง  ทําใหมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

๔. มีการบริหาร

จัดการแบบ

บูรณาการอยาง

มีประสิทธภิาพ 

 

๕. ชุมชน สังคม 

มีความเปน

ระเบียบเรียบรอย 

มีความปลอดภัย

ในชีวติและ

ทรัพยสิน 

๖. ศิลปะวฒันธรรม 

จารีตประเพณี และ 

ภูมิปญญาทองถิ่น

ไดรับการสืบสาน

เชื่อมโยงกับการ

ทองเที่ยว 

๗. จัดการ

ทรัพยากร  

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม    

อยางยั่งยืน 

เปาประสงค 

กลยุทธ ๑. พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

สาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐาน 

๒. พัฒนา

ระบบคมนาคม

ขนสง 

 

๑. พัฒนาและ

สงเสริมการประกอบ

อาชีพใหแก

ประชาชน 

๒. สงเสริมสนับสนุน

การคา การลงทุน 

และการทองเที่ยว

เพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียน 

๑. พัฒนาระบบบรกิารดาน

สาธารณสุข 

๒. สงเสริมดานสวสัดิการ

สังคม 

๓. สงเสริมสนับสนุนดาน

การศึกษาและการเรียนรูของ

ชุมชน 

๔. สงเสริมสุขภาพและการ

เลนกีฬา 

๕. สงเสริมและพัฒนาการ

เกษตรอินทรีย 

๑. พัฒนาองคกร 

บุคลากร และการบริหาร

แบบบูรณาการ  

๒. ปรับปรุงและพัฒนา

เครื่องมือเครื่องใชในการ

ปฏิบัติงาน 

๓. สงเสรมิและสนับสนุน

การมีสวนรวมของ

ประชาชน 

๑. สงเสริมสนับสนุนการ

ปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

๒. สงเสริมการจัด

ระเบียบชุมชน สังคม 

และการใชประโยชนในที่

หรือทางสาธารณะ 

๓. ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

๑. อนุรกัษและ

สืบสานศิลป 

วฒันธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

๒. สงเสรมิ

กิจการดานการ

ศาสนา 

 

๑. อนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

คุมครอง ดูแล และ

บํารุงรักษาแหลงนํ้า 

๒. สงเสรมิการ

บริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอม 

 ๓. พัฒนาปรบัปรุง

ภูมิทัศนเมืองใหนาอยู 

 

๑. พัฒนาทักษะ

และศักยภาพ

ของบุคลากร 

และประชาชน 

ทั่วไปสูประชาคม

อาเซียน 

๒. พัฒนาศูนย

การเรียนรูชุมชน 



๓๖ 
 

 
 

๒.๓ การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

 ๒.๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จากผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis เพื่อใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการ

พัฒนา เปนการตอบคําถามวา “ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 

การวิเคราะหปจจัยภายใน 

 จุดแข็ง (Strengths)  

  ๑. สภาพทางภูมิศาสตรและสถานที่ต้ัง  เทศบาลเมืองกุฉินารายณมีสภาพทางภูมิศาสตร และ

สถานที่ตั้งที่เอ้ือประโยชนตอการประกอบการคาและการลงทนุ กลาวคือ เปนที่ตั้งของอําเภอกุฉินารายณ และสวน

ราชการตางๆ  เปนศูนยกลางความเจริญที่สุดในอําเภอ อีกทั้งยังเปนพื้นที่ท่ีรายลอมดวยตําบลตางๆ อีก ๑๒ ตําบล  

เปนที่ตั้งของยานธุรกิจของเอกชน  หางราน  ธนาคารตางๆ  การคมนาคมสะดวกและยังเปนเสนทางผานไปยัง

จังหวัดมุกดาหาร ที่เปนจังหวัดชายแดนติดตอกับประเทศลาวสูอินโดจีน  ปจจัยทั้งหมดจึงเอื้อตอการคาและการ

ลงทุนเปนอยางย่ิง 

  ๒. เศรษฐกิจและการคา  เทศบาลเมืองกุฉินารายณอยูในยานที่เปนยานธุรกิจของอําเภอ เปน

ศูนยกลางการลงทุนทางการคาขายมากที่สุดของอําเภอ  เปนเขตที่อยูอาศัยของกลุมพอคานายทุน  ทําใหในเขต

พื้นที่มีการประกอบธุรกิจทางดานการกอสราง  รานคาทองคํา  รานจําหนายรถยนต  รถจักรยานยนต และอะไหล  

กิจการโรงแรม  รีสอรท  กิจการรานอาหาร  กิจการรานคาเบ็ดเตล็ด  ตลาดสดของเทศบาลและของเอกชน  

สภาพทางการคาและการลงทุนของภาคเอกชน  เหลานี้เปนปจจัยที่เอ้ือใหทางดานเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลดี

พอสมควร  สามารถที่จะขยายตัวตอไปไดดี   

  ๓. การคมนาคม  เนื่องจากเทศบาลเมืองกุฉินารายณเปนศูนยกลางทางการคมนาคมที่จะผาน

ไปสูอินโดจีนทางดานจังหวัดมุกดาหารหรือเสนทางสูประชาคมอาเซียน  และในอนาคตจะพัฒนาเสนทางคมนาคม

ผานอําเภอกุฉินารายณ  ที่จะมุงสูจังหวัดมุกดาหารผานไปยังประเทศลาว  นับวาเปนจุดเหมาะสมที่จะเอ้ือตอการ

คมนาคมการขนสง  และตลาดกลางของสินคาตางๆ ไดอยางเหมาะสม   

  ๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยพื้นที่ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ  จะมีพื้นที่

สําหรับที่อยูอาศัยของยานชุมชน และยานธุรกิจ  แตยังมีพ้ืนที่บางสวนที่เปน  ลําหวย  ไดแก  ลําหวยบง  ลําหวย

โปรงดู  ลําหวยคอ  อางเลิงซิว  หนองสิม  และหนองบัวขาว  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มีคุณคา

สามารถที่จะพัฒนาและปรบัปรุงภูมิทศันใหเปน  สวนสาธารณะสวนสุขภาพและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของ

ชุมชนได 

  ๕. ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  โดยพื้นท่ีของเทศบาลเมืองกุฉินารายณมีเอกลักษณท่ี

โดดเดนทางวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น คือเปนวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม เมตตากรุณา

เอื้อเฟอเผื่อแผแกกัน ประเพณีที่โดดเดน คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ ที่สรางชื่อเสียงใหแกชุมชนท่ีทุกคนในชุมชน

รวมตัวกันอยางเขมแข็งในการอนุรักษและสืบทอดไวอยางดยีิ่ง 



๓๗ 
 

 
 

  ๖. ประชากร  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ มีประชากรอาศัยอยูถึง ๑๑,๓๔๖ คน  นับวามี

ประชากรหนาแนนพอสมควร  จึงมีแรงงานอยางเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของภาคเกษตรและอุตสาหกรรม  

โดยสามารถที่จะฝกอบรมและพัฒนาอาชีพของประชากรเหลานี้ใหเขาสูตลาดแรงงานได 

  ๗. ขาดการรวมกลุม  เนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาลเปนชุมชนกลุมเมืองก่ึงชนบท ทําให

ประชาชนสวนใหญ ขาดการรวมตัวกันเพื่อกอตั้งกลุมอาชีพ กลุมเกษตรกรตางๆ ทําใหสังคมชุมชนเปนสังคมท่ีขาด

ความเขมแข็งในการรวมกลุมและบริหารจัดการรวมกัน 
 

 จุดออน (Weaknesses)  

  ๑. ขาดการวางแผนและการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  กลาวคือ  ถึงแมวาเทศบาลเมือง 

กุฉินารายณจะมีจุดแข็งในดานสภาพทางภูมิศาสตรและสถานที่ต้ังเศรษฐกิจและการคา รวมทั้งมีองคกร เครือขาย

ชุมชนที่เขมแข็งก็ตามแตการจัดการของภาครัฐ ยังขาดการบูรณาการและกระบวนการมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการที่ดี ในขณะที่การประสานความรวมมือและการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานยังไมชัดเจน 

  ๒. ขาดบุคลากรเฉพาะดาน  เนื่องจากเทศบาลเมืองกุฉินารายณ มีการขยายตัวของความเจริญ  

และอัตราความเจริญทางดานอุตสาหกรรมเขามามีบทบาทมากขึ้น มีแนวโนมจะขยายตัวมากข้ึนภายใต จุดแข็ง

ของทองถ่ิน แตในขณะเดียวกันก็ยังขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานที่คอยเสริมสรางอาศัยองคกรความรู  

ในการสนับสนุนการพัฒนาของทองถ่ินในดานตางๆ 

          ๓. การอพยพแรงงาน  ถึงแมจะมีประชากรหนาแนน มีแรงงานอยางเพียงพอ แตแรงงานเหลาน้ี

ก็มีการวางงานในบางฤดูกาล แรงงานที่จบการศึกษาระดับสูงบางสาขาหางานทํายากในทองถ่ิน ทําใหตองมีการ

อพยพแรงงานเขาไปในตัวเมืองใหญ เหลือเพียงแรงงานท่ีไมมีฝมือหรือแรงงานในภาคเกษตรกรรมเทานั้น  

                  ๔. ประชากรยากจน  เนื่องจากวางงานเปนจํานวนมากและสวนใหญเปนแรงงานที่ขาดความรู

และแรงงานในภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังพบวา เกษตรกรรมเขาถึงแหลงทุนยากประกอบกับราคาพืชผลผลิต

ทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา ข้ึนอยูกับตลาดโลก และตลาดภูมิภาคในขณะท่ีตนทุนการผลิตภาคเกษตรสูงข้ึน  

เนื่องจากแผนการผลิตที่เปลี่ยนไปมีการใชปุยเคมีมากขึ้นและใชยาฆาแมลงเพิ่มข้ึน และคาแรงงานที่มากประกอบ

กับการขาดความรูและทักษะในการประกอบอาชีพเสริมจึงทําใหไมมีอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว จึงทําให

มีปญหาของความยากจน 

  ๕. ประชาชนขาดความรูในการประกอบอาชีพเสริม  เนื่องจากประชาชนไมมีความรู

ความสามารถในดานการประกอบอาชีพเสรมิ เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครวั มีงานทํา และไมวางงาน 

  ๖. ขาดแหลงเงินทุนในการสงเสริมอาชีพ  ถึงแมวาในเขตเทศบาลจะเปนแหลงประกอบการคา  

การลงทุน และการประกอบธุรกิจตางๆ แกประชากรสวนใหญยังขาดแหลงเงินทุนในการสงเสริมการประกอบ

อาชีพ ถึงแมจะมีกองทุนหมูบาน แตยังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

  ๗. ขาดการรวมกลุม  เนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาลเปนชุมชนกลุมเมืองสูงขึ้นทําใหเกษตรกรมี

ตนทุนการผลิตท่ีสูง ผลิตผลทางการเกษตรที่ออกมาไมคุมกับตนทุน ทําใหประชาชนสวนใหญ ขาดการรวมตัวกัน



๓๘ 
 

 
 

เพื่อกอตั้งกลุมอาชีพ กลุมเกษตรกรตางๆ ทําใหสังคมชุมชนเปนสังคมที่ขาดความเขมแข็งในการรวมกลุมและ

บริหารจัดการรวมกัน 

 ๒.๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิเคราะหปจจยัภายนอก 
 

  โอกาส (Opportunities)  

  ๑. นโยบายของรัฐบาล  นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการ คือ สรางความปรองดอง

สมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระ

แหงชาติ” ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง แกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนและผูประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน เปนตน 

  ๒. กระแสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญานําทางใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงระบบ

บริหารจัดการแนวใหม ที่มุงสูประสิทธิภาพและคุณภาพ และกาวตามโลกอยางรู เทาทัน เพื่อใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงและสรางคุณคาที่ดีในสังคมบนพ้ืนฐานของการอนุรักษวัฒนธรรมและเอกลักษณของความเปนไทย  

จึงกําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงคโดยมุงพัฒนาสูสังคมท่ีเขมแข็งและมีดุลยภาพใน ๓ ดาน คือ 

                ๒.๑ สังคมคุณภาพ  ที่ยึดหลักความสมดุล ความพอดี สามารถสรางทุกคนใหเปนคนดี  

คนเกงพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกพึ่งตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ระบบดีมี

ประสิทธิภาพ ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีความเขมแข็งและแขงขันได ไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน และสมดุล

กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบการเมืองการปกครองโปรงใสเปนประชาธิปไตย ตรวจสอบไดและมี

ความเปนธรรมในสังคมไทย 

   ๒.๒ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  ที่เปดโอกาสใหคนไทยทุกคน สามารถคิด

เปนมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตรูเทาทันโลก เพ่ือพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

สามารถสงเสริมทุนทางปญญา รักษาและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเหมาะสมกัน รูจักสามัคคี มีจารีต

ประเพณีดีงาม มีความเอ้ืออาทรรักภูมิใจในชาติและทองถ่ิน มีสถาบันครอบครวัที่เขมแข็ง ตลอดจนเครอืขายชุมชน

ทั่วประเทศ 

   ๒.๓ สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน ที่ดํารงไวซึ่งคุณธรรมและคุณคาของ

เอกลักษณสังคมไทย ที่พึ่งพาเก้ือกูลกัน รูจักสามัคคี มีจารีตประเพณีดีงาม มีความเอื้ออาทรรักภูมิใจในชาติและ

ทองถ่ิน มีสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง ตลอดจนเครือขายชุมชนทั่วประเทศ 

  ๓. กระแสการคาเสรีพหุภาคี จากจุดแข็งพบวากระแสโลกเก่ียวกับการคาเสรีสงผลใหธุรกิจและ

การคาของเอกชนในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณมีโอกาสขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจดานซุปเปอรมาเก็ต 

ธุรกิจกลุมการสื่อสารกระแสจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัว จากภาวะฟนตัวทางดานเศรษฐกิจของประเทศ จะทําให

สภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น มีการใชจายซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้นสอดคลองกับจุดแข็งท่ีมีสภาพทาง

ภูมิศาสตร และที่ตั้งลอมรอบดวย ๑๒ ตําบล และนอกจากนี้ยังจะมีนักทองเที่ยวที่เดนิทางผานไปมามากขึ้น 



๓๙ 
 

 
 

  ๔. ถนนสายหลักเชื่อมสูอินโดจีน ถาหากมีการตัดถนนสายหลักเชื่อมสูอินโดจีน จะทําให

เทศบาลเมืองกุฉินารายณเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงระหวางจังหวัดใกลเคียง  

 

  อุปสรรค (Threats)  

  ๑. ภัยธรรมชาติ  ไดแกภัยแลงท่ีเปนปญหาสําคัญยิ่งของประชาชน ซึ่งทําใหประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ ที่ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมไดรับความเดอืดรอน ทําใหขาดน้ําในการเกษตรกรรม 

  ๒. ขาดโอกาสเขาถึงแหลงทุน  ถึงแมวาในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ จะเอ้ือตอการลงทุน

และมีจุดแข็งดานภูมิศาสตร และที่ ต้ังที่รายลอมดวยตําบลรอบนอกถึง ๑๒ ตําบล และมีแรงงานท่ีพรอม  

แตประชาชนยังขาดแหลงทุนในการสงเสริมการลงทนุ 

  ๓. ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุมผลประโยชน  เกิดจากประชาชนยังไมไดรับขอมูล

ขาวสารที่ดีพอ  ทําใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากลุมผลประโยชน และพอคาคนกลาง โดยอาศัยชองทางกฎหมาย 

และกฎระเบียบประกอบกับเจาหนาที่ของรัฐไมควบคุมดูแลอยางเครงครัดและระบบการตรวจสอบยังไมรัดกุม
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สวนที่ ๓ 

การนําแผนพัฒนาทองถิน่ไปสูการปฏิบัต ิ

๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน

สนบัสนุน 

๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐานและการ

คมนาคม 

ดานการเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง ทกุกอง 

๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจชุมชน 

ดานบริการชุมชน

และสังคม 

สรางความเขมแข็งของชุมชน กองสวัสดิการ

สังคม 

ทุกกอง 

๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

ดานบริการชุมชน

และสังคม 

งบกลาง  

สาธารณสุข                       

สังคมสงเคราะห                    

สรางความเขมแข็งของชุมชน

การศึกษา 

กองการศึกษา 

กองสาธารณสุขฯ 

กองสวัสดิการฯ 

 

ทุกกอง 

๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เสริมสรางประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ การพัฒนา

แบบบูรณาการ 

ดานบริหารงาน

ทั่วไป 

บริหารท่ัวไป             

อุตสาหกรรมและการโยธา 

สังคมสงเคราะห 

การศึกษา             

สาธารณสุข 

ทุกกอง ทุกกอง 

๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การจัดระเบียบชมุชน สังคม 

และการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

ดานบริหารงาน

ทั่วไป 

การรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ 

งานเทศกิจ 

ทุกกอง 

๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

ดานบริการชุมชน

และสังคม 

การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศึกษา 

สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 

ทุกกอง 

๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ดานบริการชุมชน

และสังคม 

สรางความเขมแข็งของชุมชน 

เคหะและชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 

กองชาง 

ทุกกอง 

๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ความพรอมสูประชาคม

อาเซียน 

ดานบริหารงาน

ทั่วไป 

บริหารงานทั่วไป สํานัก

ปลัดเทศบาล 

ทุกกอง 
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 ๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

เทศบาลเมืองกฉิุนารายณ 
 

ยุทศาสตร ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ 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) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและการคมนาคม 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

๑๐๔ 

 

 

๑๖๐,๕๓๖,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐ 

 

 

๑๕๖,๐๗๓,๐๐๐ 

 

 

๑๐๐ 

 

 

๑๕๖,๐๖๒,๘๐๐ 

 

 

๑๐๔ 

 

 

๑๕๗,๒๐๔,๐๐๐ 

 

 

๑๐๑ 

 

 

๑๕๖,๕๑๓,๐๐๐ 

 

 

๕๐๙ 

 

 

๗๘๖,๓๘๘,๘๐๐ 

รวม ๑๐๔ ๑๖๐,๕๓๖,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๕๖,๐๗๓,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๕๖,๐๖๒,๘๐๐ ๑๐๔ ๑๕๗,๒๐๔,๐๐๐ ๑๐๑ ๑๕๖,๕๑๓,๐๐๐ ๕๐๙ ๗๘๖,๓๘๘,๘๐๐ 

๒) ยุทศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ชุมชน 

๒.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

๓ 

 

 

๑๙๐,๐๐๐ 

 

 

๒ 

 

 

๑๓๐,๐๐๐ 

 

 

๒ 

 

 

๑๓๐,๐๐๐ 

 

 

๒ 

 

 

๑๓๐,๐๐๐ 

 

 

๓ 

 

 

๑๙๐,๐๐๐ 

 

 

๑๒ 

 

 

๗๗๐,๐๐๐ 

รวม ๓ ๑๙๐,๐๐๐ ๒ ๑๓๐,๐๐๐ ๒ ๑๓๐,๐๐๐ ๒ ๑๓๐,๐๐๐ ๓ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๒ ๗๗๐,๐๐๐ 

๓) ยุทศาสตรการพัฒนาดานสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

๓.๑ แผนงานงบกลาง 

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 

๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห 

๓.๔ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

๓.๕ แผนงานการศกึษา 

 

 

๕ 

๕ 

๓ 

๒ 

๖๖ 

 

 

๑๙,๙๖๐,๐๐๐ 

๔,๗๘๐,๐๐๐ 

๔๓๒,๐๐๐ 

๔๕๐,๐๐๐ 

๕๓,๑๓๑,๙๒๐ 

 

 

๕ 

๕ 

๔ 

๒ 

๖๓ 

 

 

๒๒,๒๕๙,๒๐๐ 

๔,๗๘๐,๐๐๐ 

๕๑๒,๐๐๐ 

๔๕๐,๐๐๐ 

๔๖,๒๐๙,๙๒๐ 

 

 

๕ 

๕ 

๔ 

๒ 

๖๓ 

 

 

๒๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๔,๗๘๐,๐๐๐ 

๕๑๒,๐๐๐ 

๔๕๐,๐๐๐ 

๔๗,๕๗๑,๙๒๐ 

 

 

๕ 

๕ 

๕ 

๒ 

๖๒ 

 

 

๒๔,๑๐๐,๐๐๐ 

๔,๗๘๐,๐๐๐ 

๖๑๒,๐๐๐ 

๔๕๐,๐๐๐ 

๔๖,๕๗๑,๙๒๐ 

 

 

๕ 

๕ 

๔ 

๒ 

๖๑ 

 

 

๒๔,๒๕๐,๐๐๐ 

๔,๗๘๐,๐๐๐ 

๕๑๒,๐๐๐ 

๔๕๐,๐๐๐ 

๔๖,๐๗๑,๙๒๐ 

 

 

๒๕ 

๒๕ 

๒๐ 

๑๐ 

๓๑๕ 

 

 

๑๑๔,๕๖๙,๒๐๐ 

๒๓,๙๐๐,๐๐๐ 

๒,๕๘๐,๐๐๐ 

๒,๒๕๐,๐๐๐ 

๒๓๙,๕๕๗,๖๐๐ 

รวม ๘๑ ๗๘,๗๕๓,๙๒๐ ๗๙ ๗๔,๒๑๑,๑๒๐ ๗๙ ๗๗,๓๑๓,๙๒๐ ๗๙ ๗๖,๕๑๓,๙๒๐ ๗๗ ๗๖,๐๖๓,๙๒๐ ๓๙๕ ๓๘๒,๘๕๖,๘๐๐ 

แบบ ผ.๐๑ 



                                          

๔๒ 
 

 

 

ยุทศาสตร ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ 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) 

๔) ยุทศาสตรการพัฒนาการสงเสริม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

การพัฒนาแบบบูรณาการ 

๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 

 

 

 

๒๐ 

๒ 

 

 

 

 

๒,๔๗๘,๐๐๐ 

๒,๒๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๒๐ 

๒ 

 

 

 

 

๒,๔๗๘,๐๐๐ 

๒,๒๓๘,๐๐๐ 

 

 

 

 

๒๐ 

๑ 

 

 

 

 

๒,๔๒๘,๐๐๐ 

๑,๙๓๘,๐๐๐ 

 

 

 

 

๒๐ 

๑ 

 

 

 

 

๒,๔๒๘,๐๐๐ 

๑,๙๓๘,๐๐๐ 

 

 

 

 

๒๐ 

๑ 

 

 

 

 

๒,๔๒๘,๐๐๐ 

๑,๙๓๘,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑๐๐ 

๗ 

 

 

 

 

๑๒,๒๔๐,๐๐๐ 

๑๐,๒๗๒,๐๐๐ 

รวม ๒๒ ๔,๖๙๘,๐๐๐ ๒๒ ๔,๗๑๖,๐๐๐ ๒๑ ๔,๓๖๖,๐๐๐ ๒๑ ๔,๓๖๖,๐๐๐ ๒๑ ๔,๓๖๖,๐๐๐ ๑๐๗ ๒๒,๕๑๒,๐๐๐ 

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัด

ระเบียบชุมชนสังคม และการรักษา

ความสงบเรียบรอย 

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

 

๒๑ 

 

 

 

 

๑,๖๗๙,๒๐๐ 

 

 

 

 

๒๑ 

 

 

 

 

๑,๗๗๔,๐๐๐ 

 

 

 

 

๒๒ 

 

 

 

 

๑,๙๒๔,๐๐๐ 

 

 

 

 

๒๑ 

 

 

 

 

๑,๗๗๔,๐๐๐ 

 

 

 

 

๒๑ 

 

 

 

 

๑,๗๗๔,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑๐๖ 

 

 

 

 

๘,๙๒๕,๒๐๐ 

รวม ๒๑ ๑,๖๗๙,๒๐๐ ๒๑ ๑,๗๗๔,๐๐๐ ๒๒ ๑,๙๒๔,๐๐๐ ๒๑ ๑,๗๗๔,๐๐๐ ๒๑ ๑,๗๗๔,๐๐๐ ๑๐๖ ๘,๙๒๕,๒๐๐ 

๖) ยุทศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

๖.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

๖.๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

 

๑๑ 

 

๑ 

 

 

 

 

๔,๔๓๐,๐๐๐ 

 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑๐ 

 

๑ 

 

 

 

 

๓,๙๓๐,๐๐๐ 

 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑๐ 

 

๑ 

 

 

 

 

๓,๙๓๐,๐๐๐ 

 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑๐ 

 

๑ 

 

 

 

 

๔,๒๓๐,๐๐๐ 

 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑๐ 

 

๑ 

 

 

 

 

๔,๒๓๐,๐๐๐ 

 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๕๑ 

 

๕ 

 

 

 

 

๒๐,๗๕๐,๐๐๐ 

 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๒ ๕,๒๓๐,๐๐๐ ๑๑ ๔,๗๓๐,๐๐๐ ๑๑ ๔,๗๓๐,๐๐๐ ๑๑ ๕,๐๓๐,๐๐๐ ๑๑ ๕,๐๓๐,๐๐๐ ๕๖ ๒๔,๗๕๐,๐๐๐ 

 

 



                                          

๔๓ 
 

 

  

ยุทศาสตร ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ 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) 

๗) ยุทศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม  

๗.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

๗.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

๑ 

๕๘ 

 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

๗๖๓,๗๙๗,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑ 

๕๖ 

 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

๗๘๘,๗๔๗,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑ 

๕๓ 

 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

๗๕๘,๕๔๗,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑ 

๕๔ 

 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

๗๕๘,๗๔๗,๐๐๐ 

 

 

 

 

๑ 

๕๒ 

 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

๗๕๘,๐๔๗,๐๐๐ 

 

 

 

 

๕ 

๒๗๓ 

 

 

 

 

๒๕๐,๐๐๐ 

๓,๘๒๘,๑๓๕,๐๐๐ 

รวม ๕๙ ๗๖๓,๘๔๗,๐๐๐ ๕๗ ๗๘๘,๗๙๗,๐๐๐ ๕๔ ๗๕๘,๕๙๗,๐๐๐ ๕๕ ๗๕๘,๗๙๗,๐๐๐ ๕๓ ๗๕๘,๐๙๗,๐๐๐ ๒๗๘ ๓,๘๒๘,๑๘๕,๐๐๐ 

๘) ยุทศาสตรการพัฒนาดานความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน 

๘.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

 

๑ 

 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑ 

 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑ 

 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑ 

 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑ 

 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๕ 

 

 

 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๕ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๓๐๓ ๑,๐๑๕,๑๓๔,๑๒๐ ๒๙๓ ๑,๐๓๐,๖๓๑,๑๒๐ ๒๙๐ ๑,๐๐๓,๓๒๓,๗๒๐ ๒๙๔ ๑,๐๐๔,๐๑๔,๙๒๐ ๒๘๘ ๑,๐๐๒,๒๓๓,๙๒๐ ๑,๔๖๘ ๕,๐๕๕,๓๘๗,๘๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



                                          

๔๔ 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพฒันาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

เทศบาลเมืองกฉิุนารายณ 
 

ยุทศาสตร ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ 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

โครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

๒๖ 

 

 

๑๐,๔๐๑,๐๐๐ 

 

 

๑ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๔ 

 

 

๘๐๐,๐๐๐ 

 

 

๑ 

 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

 

๑ 

 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

๓๓ 

 

 

๑๑,๓๖๑,๐๐๐ 

รวม ๒๖ ๑๐,๔๐๑,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๔ ๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๓๓ ๑๑,๓๖๑,๐๐๐ 

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจชุมชน 

๒.๑ แผนงานสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

 

 

๕ 

 

 

๑,๐๒๐,๐๐๐ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

๕ 

 

 

๑,๐๒๐,๐๐๐ 

รวม ๕ ๑,๐๒๐,๐๐๐ - - - - - - - - ๕ ๑,๐๒๐,๐๐๐ 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

๔ 

 

 

 

๗๓๘,๐๐๐ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

๔ 

 

 

 

๗๓๘,๐๐๐ 

รวม ๔ ๗๓๘,๐๐๐ - - - - - - - - ๔ ๗๓๘,๐๐๐ 

รวมทั้งหมด ๓๕ ๑๒,๑๕๙,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๔ ๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๔๐,๐๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๒ ๑๓,๑๑๙,๐๐๐ 

 

แบบ ผ.๐๑/๑ 



๔๕ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

 
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยกระดับคณุภาพและรายไดดานการทองเที่ยว และสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขนัได 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

     ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม 

 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 
 

๑ 

กอสรางถนนแอสฟลท
ติก คอนกรีต/ซอมสราง 
โครงการซอมสรางถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต 
โดยวธีิ Pavement In-
Place Recycling  
สายอุดมศิริ 4 หมูที่ 12 

 
 
เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

 
 
- ปริมาณงาน ชวงท่ี 1 ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 
5.00 ม. ยาว 960.00 ม. หนา 0.05 ม. ชวงที่ 
2 ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 305.00 
ม .  หนา 0 .05 ม.  ห รือพื้นที่ ลาดยางรวม 
6,020.00 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด  
พิกัดเริ่มตน 16.538362,104.048016 
พิกัดสิ้นสุด 16.543692,104.048718 

 
 

3,200,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
ระยะทาง
ของถนน 

 
 
ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
 

กองชาง 

๒ กอสราง/ปรับปรุงถนน 
คสล. 
โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายบัวขาว -     
นามน ซอยปาขา      
หมูที่ ๓ 
 

 
 
เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

 
 
- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 
๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๓๒๖๒๖,๑๐๔.๐๓๘๓๒๗ 
พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๕๓๑๒๐๔,๑๐๔.๐๓๓๑๔๘ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
- 

 
 
ระยะทาง
ของถนน 

 
 
ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
 

กองชาง 

แบบ ผ.๐๒ 



๔๖ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายพันธุราษฏร
บํารุง ซอยบานนางวไิล 
สนั่นเอ้ือ – บานนาย
วิชัย ธรรมบุตร หมูท่ี ๙ 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง  ๒.๐๐ ม.  
ยาว ๙๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา ๑๘๒.๐๐ ตร.ม.  
พรอมไหลทางลูกรังขางละ ๐.๒๕ ม.                                     
ตามแบบเทศบาลกําหนด   
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๓๒๒๙๐,๑๐๔.๐๔๙๓๒๗ 
พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๕๓๒๕๓๓,๑๐๔.๐๔๘๕๖๔ 

- - - ๑๑๒,๐๐๐ 
 

- ระยะทาง
ของถนน 

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

๔ โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายบัวขาว –        
เขาวง ซอยนาเจรญิ ๑                 
หมูที่ ๑ 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม.   
ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.   
พรอมไหลทางลูกรังขางละ ๐.๒๕ ม.               
ตามแบบเทศบาลกําหนด  
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๑๑๔๑,๑๐๔.๐๕๕๓๓๒ 
พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๑๙๖๕,๑๐๔.๒๕๗๒๕๙ 

- - - - ๒๕๒,๐๐๐ ระยะทาง
ของถนน 

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

๕ 
 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยทุงนา 
พอสวาสดิ์  โอษคลัง              
หมูที่ ๑๕ 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม.   
ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา ๔๘๐.๐๐ ตร.ม.   
พรอมไหลทางลูกรัง ขางละ ๐.๒๕ ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๒๗๔๑,๑๐๔.๐๓๑๙๙๓ 
พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๓๗๔๙,๑๐๔.๐๓๒๒๗๓ 

- - - - ๓๐๐,๐๐๐ 
 

ระยะทาง
ของถนน 

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

 



๔๗ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖ โครงการกอสรางถนน 
คสล. ถนนอุดมศิริ  
ซอยบานนางวาสนา 
เฉลิมสน หมูที่ ๑2 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐาน/ 
ใชประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ ม.  ยาว 
56.๐๐ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
168.๐๐ ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเร่ิมตน ๑๖.๕46028,๑๐๔.056728 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕45744,๑๐๔.๐57138 

- - 100,000 - - ระยะทาง 
ของถนน 

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

๗ โครงการกอสรางถนน 
คสล. ซอยนายชาญชัย  
วิมานไพจิตร หมูที่ ๙ 

เพื่อใหไดถนน
มาตรฐาน
ประชาชน
สัญจรไดอยาง
ปลอดภัย 

- กอสรางถนนคอนกรตี ผิวจราจรกวาง 3.00 
ม. ยาว 65.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 195.00 ตร.ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเร่ิมตน 16.526040,104.047976 
จุดสิ้นสุด 16.525800,104.049729 

121,000 - - - - ระยะทาง
ของถนนที่
สรางเสรจ็ 

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจรได
อยางสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 
 

๘ 

กอสราง/ซอมแซม
ถนนลูกรัง/ถนนดิน 
โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง สายพรอมพันธ  
ซอยขางบานนายอนงค 
ดลวิชัย หมูที่ ๑๓ 

 
 
เพื่อใหถนนได
มาตรฐาน/ 
ใชประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

 
 
- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ ม. ยาว 
๗๐ ม. ชั้นวัสดุคัดเลือกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.  
ชั้นพ้ืนทาง (ลูกรัง) หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเร่ิมตน ๑๖.๕๔๗๕๑๓,๑๐๔.๐๔๕๑๗5 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๗๔๓๔,๑๐๔.๐๔๕๘๒๖ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

 
 
ระยะทาง 
ของถนน 

 
 
ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
 

กองชาง 

๙ โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง สายเลียบลําหวย
คอตอนบน หมูที่ 12  

เพื่อใหถนนได
มาตรฐาน/ 
ใชประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ ม.  
ยาว 800.๐๐ ม. ชั้นดินถมหนา 0.25 ม.  
ชั้นพ้ืนทาง (ลูกรัง) หนาเฉลี่ย 0.20 ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเร่ิมตน ๑๖.๕45042,๑๐๔.058566 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕4301,๑๐๔.๐60257 

- - - 245,000 - ระยะทาง 
ของถนน 

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 



๔๘ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง สายเลียบลําหวยคอ
ตอนบน (ชวงสะพาน
หนองกะตัน - วัดบูรพา
เทพนิมิตร) หมูที่ 1,12  

เพื่อใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 3.00 ม.  
ยาว 1,000.00 ม. ชั้นดินถมหนา 0.50 ม. 
ชั้นพ้ืนทางลูกรังหนา เฉลี่ย 0.20 ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 16.547955,104.058554 
พิกัดสิ้นสุด 16.539993,104.059600 

- - - - 500,000 ระยะทาง
ของถนน 

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 
 
 
 
 
 

๑๑ โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง สายเลียบลําหวยคอ
ตอนลาง หมูท่ี 2,9  
 

เพื่อใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

- ปริมาณงาน กวาง 3.00 ม. ยาว 
1,200.00 ม. ชั้นดินถมหนา เฉลี่ย 0.50 
ม. ชั้นพ้ืนทางลูกรงัหนา เฉลี่ย 0.20 ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 16.523010,104.056579 
พิกัดสิ้นสุด 16.517561,104.050269 

500,000 - - -  ระยะทาง
ของถนน 

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 
 

๑๒ โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง สายบัวขาว–เขาวง  
ซอยนาเจริญ เชื่อม 
ลําหวยคอ หมูที่ ๑   

เพื่อใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ ม.  
ยาว ๓๒๐.๐๐ ม. ชั้นดินถมหนา ๐.๕๐ ม. 
ชั้นวัสดุคัดเลือก หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.  
ชั้นพ้ืนทาง (ลูกรัง) หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด  
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๒๐๐๙,๑๐๔.๐๕๗๒๙๑ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๓๐๕๑,๑๐๔.๐๖๐๒๘๓ 

- ๓๕๐,๐๐๐ - - - ระยะทาง
ของถนน 

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

 

 
 

 



๔๙ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง สายหลัง
สํานักงานการไฟฟา 
กุฉินารายณ หมูที่ ๑๕ 

เพื่อใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ ม.  
ยาว ๒๙๗.๐๐ ม. ชั้นดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ 
ม. ชั้นวัตถุคัดเลือกหนา ๐.๒๐ ม. ชั้นพ้ืนทาง 
(ลูกรงั) หนา ๐.๒๐ ม.                         
ตามแบบเทศบาลกําหนด          
พิกัดเริ่มตน  ๑๖.๕๕๑๐๒๘ ,๑๐๔.๐๒๙๙๐๗                                           
พิกัดสิ้นสุด  ๑๖.๕๔๙๖๗๔,๑๐๔.๐๒๘๑๙๑ 

- - ๑๗๒,๘๐๐ - - ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 

รวม 1๓  โครงการ ๖,182,๘๐๐ ๓,๘๒๑,๐๐๐๓๕๐,๐๐๐ ๒๗๒,๘๐๐ 657,๐๐๐ ๑,๐๘๒,๐๐๐    

 
 

1 

กอสราง/ปรับปรุง 
รางระบายน้ําคสล. 
โครงการกอสราง 
รางระบายน้ํา คสล.  
สายภิรมยร่ืน ชวงหนา
ตนโพธิ์ หมูที่ ๓ 

 
 
เพื่อระบาย
น้ําเสียออก
จากชุมชน 

 
 
- ปริมาณงาน กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๒๔๓๐๘,๑๐๔.๐๓๒๕๗๖ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๕๑๔๓,๑๐๔.๓๒๒๒๗ 

 
 

๓๕๐,๐๐๐ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
ความยาว
ของราง
ระบายนํ้า 
ที่สรางเสร็จ 

 
 
ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

 
 

กองชาง 

๒ โครงการกอสราง 
รางระบายน้ํา คสล.  
สายราชดําเนิน  
หมูที่ 1  

เพื่อระบาย
น้ําเสียออก
จากชุมชน 

- ปริมาณงาน กวาง 0.50 ม. ลึก 0.60 ม. 
ยาว 155 ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 16.538550,104.055180 
พิกัดสิ้นสุด 16.538580,104.053710 

- - - 500,000 - ความยาว
ของราง
ระบายนํ้า 
ที่สรางเสร็จ 

ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

กองชาง 
 

 

3 โครงการกอสราง          
รางระบายน้ํา คสล.    
ถนนภิรมยร่ืน  
ฝงทิศเหนือ หมูที่ ๑๖ 

เพื่อระบายนํ้า
เสียออกจาก
ชุมชน 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๒๕๒๗๕,๑๐๔.๐๓๓๘๔๓ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๕๑๐๗,๑๐๔.๐๓๑๔๘๑ 

- ๒๗๒,๐๐๐ 
 

- - - ความยาว
ของราง
ระบายนํ้า 
ที่สรางเสร็จ 

ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

กองชาง 



๕๐ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการกอสราง         
รางระบายน้ํา คสล.      
สายศาลาแดง ซอยหนา
บานแมทองดํา มณีกอน 
คุมบานพอกงใจ  
หมูที่ ๑๕ 

เพื่อระบายนํ้าเสีย
ออกจากชุมชน 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๑๖ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. 
ยาว ๕๐.๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๖๓๒๐,๑๐๔.๐๓๕๔๙๔ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๕๓๙๗,๑๐๔.๐๓๔๖๗๕ 

- - - ๘๐,๐๐๐ 
 

- ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
ท่ีสรางเสร็จ 

ไมมีนํ้าเสียกักขัง
ในชุมชน 

กองชาง 

๕ โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ํา คสล.  
สายนารายณพิทักษ 
ซอยขางบานครูเปยก            
หมูที่ ๑๒  

เพื่อระบายนํ้าเสีย
ออกจากชุมชน 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๓๗๘๐,๑๐๔.๐๕๐๔๘๙ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๓๐๑๘,๑๐๔.๐๔๙๗๙๒ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
ท่ีสรางเสร็จ 

ไมมีนํ้าเสียกักขัง
ในชุมชน 

กองชาง 

๖ โครงการปรับปรงุ
ซอมแซมรางระบายน้ํา 
คสล. ซอยกุศลนารายณ 
๕ หมูท่ี ๒ 

เพื่อระบายนํ้าเสีย
ออกจากชุมชน 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๑๖ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. 
ยาว ๑๒๐ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด  
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๒๙๒๔,๑๐๔.๐๕๓๓๔๓ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๒๒๗๗,๑๐๔.๐๕๓๒๓๐ 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - - ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
ท่ีสรางเสร็จ 

ไมมีนํ้าเสียกักขัง
ในชุมชน 

กองชาง 

๗ โครงการกอสราง                    
รางระบายน้ํา คสล.  
ซอยบานผูชวยวฤทธ์ิ  
หมูที่ ๓ 

เพื่อระบายนํ้าเสีย
ออกจากชุมชน 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๑๖ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. 
ยาว ๖๕.๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๒๕๕๔๕,๑๐๔.๕๓๕๘๓๙ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๖๒๔๓,๑๐๔.๐๓๕๘๘๗ 

- - - ๑๐๔,๐๐๐ - ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
ท่ีสรางเสร็จ 

ไมมีนํ้าเสียกักขัง
ในชุมชน 

กองชาง 

๘ โครงการกอสราง 
รางระบายน้ํา คสล.          
สายสามัคค ี(ชวงหนา  
วัดสามัคคีธรรม) ถึงถนน
พันธุราษฏรบํารงุ หมูที่ ๑ 

เพื่อระบายนํ้าเสีย
ออกจากชุมชน 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๑๒๐ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๑๙๒๘,๑๐๔.๐๕๑๐๗๓ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๑๘๐๒,๑๐๔.๐๕๒๑๑๗ 

- - ๓๘๔,๐๐๐ 
 

- - ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
ท่ีสรางเสร็จ 

ไมมีนํ้าเสียกักขัง
ในชุมชน 

กองชาง 

 



๕๑ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน  
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙ โครงการปรับปรงุ            
รางระบายน้ํา. คสล.                
สายบุณฑริกจักรพงษ 
ซอย ๓ หมูที่ ๑ 

เพ่ือระบายนํ้าเสีย
ออกจากชุมชน 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๑๖ ม. ยาว ๓๐๐ ม. 
ลึก ๐.๓๐ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๓๙๑๓๕,๑๐๔.๐๕๒๕๒๙ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๐๓๔๙,๑๐๔.๐๕๒๖๘๓ 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ - ความยาวของ
รางระบายน้ํา 
คสล. ที่สราง
เสร็จ 

ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

กองชาง 

๑๐ โครงการกอสราง           
รางระบายน้ํา คสล.  
สายนารายณพิทักษ             
ซอยบาน ร.ต.สมพิศ   
แจงสุข หมูที่ ๑๒ 

เพ่ือระบายนํ้าเสีย
ออกจากชุมชน 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๑๖ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. 
ยาว ๔๐ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๒๙๐๑,๑๐๔.๐๕๔๘๒๗ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๒๕๓๒,๑๐๔.๐๕๔๘๑๘ 

๗๐,๐๐๐ 
 

- - - - ความยาวของ
รางระบายน้ํา 
ที่สรางเสรจ็ 

ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

กองชาง 

๑๑ โครงการกอสราง        
รางระบายน้ํา คสล.  
ถนนแสงนิลฝงทิศใต  
หมูที่ ๑ 

เพ่ือระบายนํ้าเสีย
ออกจากชุมชน 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๑๓๕.๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๓๙๓๔๕,๑๐๔.๐๕๓๘๗๒ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๓๙๒๑๖,๑๐๔.๐๕๕๑๘๖ 

- - - ๔๓๒,๐๐๐ 
 

- ความยาวของ
รางระบายน้ํา 
ที่สรางเสรจ็ 

ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

กองชาง 

๑๒ โครงการกอสราง           
รางระบายน้ํา คสล.          
สายหนองหูลิง -  
กกตาล ซอย ๕  
หมูที่ ๓ 

เพ่ือระบายนํ้าเสีย
ออกจากชุมชน 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๕๐ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๒๕๕๔๐,๑๐๔.๐๓๗๐๑๓ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๕๓๒๓,๑๐๔.๐๓๗๔๓๓ 

- ๑๒๐,๐๐๐ - - - ความยาวของ
รางระบายน้ํา 
ที่สรางเสรจ็ 

ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

กองชาง 

๑๓ โครงการกอสราง        
รางระบายน้ํา คสล. 
สายบัวขาว - นามน 
ซอย ๙  หมูที่ ๓ 

เพ่ือระบายนํ้าเสีย
ออกจากชุมชน 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม . 
ยาว ๗๐ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๒๖๕๔๒,๑๐๔.๐๓๔๑๙๘ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๖๐๙๔,๑๐๔.๐๓๔๓๕๓ 

- - ๑๗๕,๐๐๐ 
 

- - ความยาวของ
รางระบายน้ํา 
ที่สรางเสรจ็ 

ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

กองชาง 



๕๒ 
 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔ โครงการกอสราง             
รางระบายน้ํา คสล.  
สายบัวขาว - นามน 
ซอย ๓  หมูท่ี ๓      
(ขางขนสง) 

เพื่อระบายนํ้าเสีย
ออกจากชุมชน 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๘๐ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๒๙๔๘๘,๑๐๔.๐๔๐๑๓๒ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๘๘๗๘,๑๐๔.๐๔๐๕๐๔ 

- - - - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ความยาว
ของราง
ระบายนํ้า 
ที่สรางเสร็จ 

ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

กองชาง 

๑๕ 
 

กอสรางทอระบายน้ํา 
โครงการกอสราง 
ทอระบายนํ้า คสล.           
สายศาลาแดง ซอย ๒ 
หมูที่ ๑๕ 

เพื่อระบายนํ้าเสีย
ออกจากชุมชน 

- ปริมาณงานขนาด ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๐๐ 
ม. พรอมบอพักขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. 
จํานวน ๑๗ บอ ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๕๓๕๐,๑๐๔.๐๓๔๖๐๘ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๔๓๗๔,๑๐๔.๐๓๖๑๖๔ 

๓๔๐,๐๐๐ 
 

- - - - ความยาว
ของทอ
ระบายนํ้า  
ที่สรางเสร็จ 

ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

กองชาง 

รวม ๑๕  โครงการ ๓,๘๒๗,๐๐๐ ๑,๒60,000 492,000 559,000 1,316,000 200,000    

 
๑ 

ขยายเขตเสาไฟฟา 
โครงการขยายเขต
ระบบจําหนายไฟฟา 
ถนนพันธุราษฏรบํารุง - 
หนองบัวขาว หมูที่ ๙ 

 
เพื่อใหประชาชน
ไดใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

 
- แผนกแรงสูงภายนอก  ปกเสา คอร. ขนาด 
๑๒ ม. จํานวน ๑๓ ตน, พาดสายอลูมิเนียม
แกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตร.มม. จํานวน ๓  
สาย ระยะทาง ๕๕๐ ม. 
- แผนกแรงต่ําภายนอก รื้อถอนเสา คอร. 
ขนาด ๙ ม. จํานวน ๘ ตน และ ขนาด ๘ 
ม. จํานวน ๒ ตน 
พิกัดเริ่มตน 16.525811,104.042152 
จุดสิ้นสุด 16.524024,104.045337 

 
๓๔๕,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ระยะทาง 
ที่ขยายเขต
ระบบ
จําหนาย
ไฟฟา 

 
ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยางท่ัวถึง 

 
กองชาง 

รวม 1  โครงการ 345,000 345,000 - - - -    

รวมทั้งหมด 28  โครงการ 10,233,800 5,305,000 842,000 831,800 1,973,000 1,282,000    

 



๕๓ 
 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ การพัฒนามนุษย ลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน 

   ๒.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเสริมอาชีพ 
ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส ผูยากไร 
และตัวแทนกลุมสตรี
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   
  

- เพื่อสงเสริมการพัฒนาดานอาชีพ
ตามความความตองการ ความถนัด 
แกกลุมเปาหมายตางๆ 
- เพื่อสงเสริมแนวทางปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงแก
กลุมเปาหมาย 
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุมเปาหมายใหดียิ่งข้ึน 

- จัดฝกอบรมอาชีพ 
แกกลุมเปาหมาย  
ทุกกลุมๆ ละอยางนอย  
๑ ครั้ง 
- ฝกอบรมการ
ดํารงชีวติตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน ๑ ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูเขาอบรมทุก
กลุม สามารถ
ประกอบอาชีพ
เสริมไดรอยละ 
๔๐ ของผูเขา
รับการอบรม
ทั้งหมด 

กลุมเปาหมายไดฝก
อาชีพตามความ
ตองการ ความถนัด 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
จนสามารถมีคุณ 
ภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 

๒ โครงการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย 
ในชุมชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาทองถ่ิน 
- เพื่อใหไดตัวแทนชุมชนใหมามีสวน
รวมพัฒนาทองถ่ินตามหลักการ
บริหารบานเมืองที่ดี 
- เพื่อใหเกิดการสรางความสมัคร
สมานสามัคคีการประสานงานท่ีด ี
- เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน 

- ๑๓ ชุมชน ๖๐,๐๐๐ - - - ๖๐,๐๐๐ คณะกรรม 
การชุมชน
ไดรับการ
แตงตั้ง 13 
ชุมชน 

สงเสริม
กระบวนการ
ประชาธิปไตยใน
ชุมชนเปนตัวแทน
ชุมชนรวม
ปฏิบัติงาน
ประสานงานกับ
เทศบาลและ
หนวยงานตางๆจน
เกิดประโยชนตอ
ชุมขนและทองถิ่น 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 

 



๕๔ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการแกไขปญหา
ยาเสพติดในชุมชนโดย
การจัดตั้งและสงเสริม
กระบวนการกองทุน
แมของแผนดิน 

- เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในการ
แกไขปญหาสารเสพติด
โดยกระบวนการกองทุน
แมของแผนดิน 
- เพื่อฟนฟูทุนทางสังคมใน
ชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
- เพื่อเสริมสรางและยึด
โยงความจงรกัภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย
เพ่ือแกไขปญหายาเสพติด
และนําความสงบสุขสู
ชุมชน 

- ปละ ๑ ชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประเมินผล
ดําเนินงานใน
ระดับดีข้ึนไป 

ประชาชนเกิด
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 
ชุมชนมีความ
เขมแข็ง ลด
ปญหายาเสพติด
ในชุมชนได 

กอง 
สวัสดิการฯ 

รวม 3  โครงการ 770,000 190,000 130,000 130,000 130,000 190,000    

รวมทั้งหมด 3  โครงการ 770,000 190,000 130,000 130,000 130,000 190,000    

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ พัฒนาทุนมนุษย ลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

      ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

   ๓.๑ แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ จัดสวสัดิการเบ้ีย
ยังชีพผูสูงอายุ
แบบข้ันบันได 

- เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุให 
ดีขึ้น 

- ผูสูงอายุ ๖๐ ป    
ข้ึนไป ในเขตเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

๑๒,๙๓๐,๐๐๐ 
 

๑๔,๗๔๙,๒๐๐ 
 

๑๖,๔๕๐,๐๐๐ 
 

๑๖,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑๖,๕๐๐,๐๐๐ จํานวนผูสูงอายุ
ที่ไดรับ 
เบ้ียยงัชีพ 

ผูสูงอายุไดรับเงินเบ้ีย 
ยังชีพตามที่กฎหมาย
กําหนดและนําไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการฯ 

๒ จัดสวสัดิการเบ้ีย
ความพิการ 

- เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูพิการ 

- ผูพิการในเขต
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

๕,๒๘๐,๐๐๐ 
 

๕,๗๖๐,๐๐๐ 
 

๕,๘๐๐,๐๐๐ 
 

๕,๘๕๐,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผู
พิการที่ไดรับ
เงินเบ้ีย 
ความพิการ 

ผูพิการไดรับเงินเบ้ีย 
ยังชีพตามที่กฎหมาย
กําหนดและนําไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการฯ 

๓ จัดสวสัดิการเบ้ีย
ยังชีพผูปวยเอดส 

- เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยเอดส 

- ผูปวยเอดสในเขต
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูปวย
เอดสท่ีไดรับ
เบี้ยยังชีพ  

ผูปวยเอดส ไดรับความ
ชวยเหลือเบ้ียยังชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวติอยาง
เหมาะสม 

กอง
สวัสดิการฯ 

๔ โครงการสมทบ
กองทุนสวสัดิการ
ชุมชนเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

- เพื่อใหคนในชุมชน
ไดรับสวสัดิการที่ดี
ขึ้นตามหลักการ 
ประชาชนออม ๑ 
สวน อปท. ๑ สวน 
และรัฐบาล  ๑ สวน 

- สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่
เทศบาลสมทบ
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

คนในชุมชนไดรับ
สวัสดิการที่ดีข้ึน 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

 



๕๖ 
 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕ สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- เพื่อเปนการ
สงเสริมกิจกรรม
สรางสุขภาพของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- สมทบเงินท่ีไดรับการอุดหนุน
จากสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ๑ คร้ัง โดย
คํานวณจากอัตรา ๔๕ บาท ตอ
ประชากรในพื้นที่ ๑ ราย ซึ่ง
เทศบาลตองสมทบไมนอยกวา 
๕๐% ของยอดเงินที่ไดรับ
อุดหนุน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - ประชาชน
ไดรับการดูแล
สุขภาพและ
อนามัยที่ดี
อยางทั่วถึง 
- ประชาชน
เขาถึงบริการ
สาธารณสุข
ครบตามสิทธิ
ประโยชนที่
กองทุนกําหนด 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล 
มีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 

รวม  ๕  โครงการ 114,569,200 19,960,000 22,259,200 24,000,000 24,100,000 24,250,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

 

   ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
 

- เพื่อรณรงคให
ประชาชนรบัรูและ
เขาใจวิธีปองกันโรค
พิษสุนัขบา 

- จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบาใน
พื้นที่เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 
- ใหบริการและดูแลสุนัข
ทุกตัวท่ีขึ้นทะเบียน 
- จัดหาวัสดุและเวชภัณฑ
ในการดูแลสุนัขและแมว 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนสุนัขที่ไดรับ
การดูแลและขึ้น
ทะเบียนใหบริการ
รอยละ ๑๐๐ 
ไดรับวคัซีนโรคพิษ          
สุนัขบา 

- ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา 
- ไมมีสุนัขและแมว
ในพื้นที่ติดเชื้อ   
โรคพิษสุนัขบา 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

๒ โครงการสนับสนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ 

- เพื่อสนับสนุน
งบประมาณใหกับ
ชุมชน/หมูบาน 
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

- อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับชุมชน/หมูบาน        
แหงละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ จํานวนชุมชน/
หมูบาน ที่ไดรับการ
อุดหนุน 

การดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข ไดรับ
การตอบสนองโดย
ชุมชน/หมูบาน 
ภายในเขตเทศบาล 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๓ โครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสุนัขและแมว 
ท่ีขึ้นทะเบียน 

- เพื่อใหทราบจํานวน
สุนัขและแมวภายใน 
เขตเทศบาล 
- เพื่อปองกันโรคติดตอ
ที่เกิดจากโรคพิษ 
สุนัขบา 

- จางเหมาเจาหนาที่หรือ
อาสาสมัครออกสํารวจ
และขึ้นทะเบียนสุนัขและ
แมวปละ ๒ ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนประชากร
สัตว  ที่มีเจาของ
และไมมเีจาของที่ได
ข้ึนทะเบียน 

ประชากรสัตว 
ภายในเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ ปลอด
โรคพิษสุนัขบา 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 



๕๘ 
 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการรณรงค
ปองกันและควบคุม
โรคติดตอในชุมชน 

- เพื่อรณรงคให
ประชาชนรูจักวิธีการ
ปองกันและควบคุม
การแพรระบาดของ
โรคติดตอ 

- จัดกิจกรรมเดินรณรงค  
๑ ครั้ง 
- ควบคุมและปองกัน  
การระบาดของโรค 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรมเดิน
รณรงค 

ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคติดตอ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

รวม ๔  โครงการ  3,900,000  780,000 780,000 780,000 780,000 780,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

 

   ๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ  
ผูพิการ ผูยากจน 
ผูปวยเอดส
ผูดอยโอกาสและ 
ผูประสบปญหา 

- เพื่อใหกลุมเปาหมาย 
ไดรับพัฒนาคุณภาพ
ชีวติของตนเอง 
- เพื่อใหผูเปาหมาย 
ไดรับรู เขาถึง หลัก
สิทธิพื้นฐานและ
มาตรฐานในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง 

-  ฝกอบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เชน สิทธิตามกฎหมาย 
สวัสดิการสังคมที่พึงจะไดรับ
จากหนวยงานตางๆ เปนตน 
กลุมเปาหมายละ ๑ คร้ัง 
 

- - 
 

- ๑๐๐,๐๐๐ - จํานวนกลุมเปา 
หมายที่ไดรับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

กลุมเปาหมาย
สามารถรับรู ถึง
สิทธแิละมาตรฐาน
ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดาน
ตางๆจนสามารถมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ได 

กอง 
สวัสดิการฯ 

๒ โครงการจัดประชุม 
สัมมนาเทิดคุณคา       
ผูสูงวัย 

- เพื่อยกระดับจิตใจและ
ใหผูสูงอายุไดมีโอกาส
พบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ 

-  ประชุมสัมมนา ศึกษาดู
งาน ชมรมผูสูงอายุ ผูสูงอายุ 
ทั้ง ๘ หมูบาน 
- สนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนผูสูงอาย ุ

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูสูงอายุ
ที่เขารวม
กิจกรรม 

ผูสูงอายุไดพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ไดมีโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

๓ โครงการตอยอด
สัมมาชีพชุมชน            
หมูที่ ๙, ๑๒ 

- เพื่อสงเสริมอาชีพ
ตามแนวทางสัมมาชีพ
แกชุมชน
กลุมเปาหมาย 

- จัดอบรมพรอมศึกษาดูงาน
แหลงเรียนรู และฝกปฏิบัติ
อาชีพ สําหรับผูแทนครัวเรือน
เปาหมาย หมูที ่๙ และหมูที่ 
๑๒ จํานวน ๕๐ คน จํานวน 
๓ วัน  

- ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ผูเขารับการ
อบรมสามารถ
ประกอบอาชีพ
เสริมไดรอยละ 
๗๐ ของผูเขา
รับการอบรม
ทั้งหมด 

ประชาชน
เปาหมายที่ไดรับ
การสงเสริมอาชีพ
ตามแนวทาง
สัมมาชีพมีอาชีพ
และมีรายได
เพ่ิมขึ้น 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 

 



๖๐ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการจางเหมา 
ผูพิการบันทึกขอมูล
ผูสูงอายุ ผูพิการ  
กลุมเพื่อนเด็กแรกเกิด
และกองทุนสวสัดิการ
ชุมชน 

- เพื่อใหเปนไปตาม 
พ.ร.บ. สงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
- เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
ผูพิการใหมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีข้ึน 

- จํานวน ๑ คน                
๘,๕๐๐ บาท/เดือน  

๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ จํานวนผูพิการ
ที่จางเหมา
บริการ 

- เปนไปตาม 
พ.ร.บ. สงเสรมิ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
- ผูพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง 
สวัสดิการฯ 

๕ โครงการจัดตั้งและ
อบรมสัมมนาสภาเด็ก
และเยาวชนในเขต
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- เพื่อใหเด็กเยาวชน
ไดมารวมกลุมกันทํา
ประโยชนแกชุมชน 

- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล ทั้ง ๑๓ ชุมชนเขา
รับการอบรมสัมมนา       
สภาเด็กฯ ไมนอยกวา         
รอยละ ๒๐ ของเด็กทั้งหมด 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
จํานวนเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลที่เขา
รับการอมรม
สัมมนา 

เด็กและเยาวชน
ไดทําประโยชน
แกชุมชน 

กอง 
สวัสดิการฯ 

รวม ๕  โครงการ 2,580,000 432,000 512,000 512,000 612,000 512,000    

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 
 

 

   ๓.๔ แผนงานสรางความเขมแขง็ชองชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการตลาดสีเขียว - เพ่ือพัฒนาตลาดนัด  
ในเขตเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณใหได
มาตรฐาน 
- เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน พัฒนารายไดใน
ทองถิ่น และบริโภค
อาหาร ผัก ผลไม
ปลอดภัย 

- จัดใหมีตลาดนัดสีเขียว 
บนถนนคนเดิน ๑ แหง 
โดยจัดขึ้นเดือนละ             
๑ ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี 
ที่ ๒ ของเดือน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชน
ที่มาซื้อขาย
ในตลาดนัด 

- ประชาชนใน
ทองถ่ินไดบริโภค
พืชผักที่ปลอด
สารเคม ี
- เศรษฐกิจใน
ชุมชนมีการพัฒนา
สรางรายไดแก
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๒ โครงการสัมมนาศึกษา
ดูงานสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผูนํา
และการมีสวนรวม 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผูนําชุมชน 
- เพ่ือใหมีความรูและ
ความสามารถเขาใจใน
บทบาทของตนเองไดรับ
ประสบการณในการ
พัฒนาทองถิ่น โดย
กระบวนการมีสวนรวม 

- จัดสัมมนาและศึกษา  
ดูงานผูนําชุมชน ๑ ครั้ง 
ดังน้ี 
- กรรมการชุมชน 
- กํานัน / ผูใหญบาน 
- ตัวแทนกลุมอาชีพ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวน
ผูเขารวม
สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

ผูนําชุมชนมีความรู
ความ สามารถเขาใจ
ในบทบาทของ
ตนเอง  รวมพัฒนา
ทองถ่ินอยางดี มี
ประสิทธิภาพ และ
รวมแลก เปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

รวม 2  โครงการ ๒,250,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000    

 

 

 

 



๖๒ 
 

 

  ๓.๕ แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการวันเด็กแหงชาติ 
 

- เพ่ือใหเห็นความสําคัญ
เนื่องในวันเด็กแหงชาต ิ
- เพ่ือปลูกฝงใหเด็กมีสวน
รวมในสังคมเตรียมความ
พรอมใหตนเองเปนกําลัง
ของชาต ิ
- เพ่ือใหเด็กนักเรียนได
เรียนรูถึงประสบการณตรง 

- จัดงานวันเด็ก ๑ คร้ัง 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

เด็กและนักเรียน 
ในเขตเทศบาล
เขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ ของเด็ก 
และนักเรียน
ทั้งหมด 

- เด็กๆมีสวน
รวมในสังคม
และมีความ
พรอมเปนกําลัง
ของชาต ิ
- เด็กได
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
วันเด็กแหงชาติ 

กองการศึกษา 

๒ โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนการสอน  
พรอมทัศนะศึกษาดูงาน 

- เพ่ือใหบุคลากรครูผูดูแล
เด็กคณะกรรมการ 
บริหารศูนยไดรับประ 
สบการณและความรู
เพิ่มเติมในการจัดการเรียน
การสอน 

- จัดอบรมสัมมนา  
และทัศนะศึกษาดูงาน 
จํานวน ๑ ครั้ง 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวน
บุคลากรครู
ผูดูแลเด็ก
คณะกรรมการ 
บริหารศูนยได
เขารวม
กิจกรรม รอย
ละ ๑๐๐ 

ครู บุคลากร  
คณะกรรมการ
ศูนยไดรับ
ประสบการณ
และความรูมาก
ข้ึน 

กองการศึกษา 

๓ โครงการจัดทําทะเบียน
แหลงเรียนรูและ 
ภูมิปญญาในทองถ่ิน 

- เพ่ือจัดทําทะเบียนแหลง
เรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

- จัดทําทะเบียน 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

เด็กเยาวชน
ประชาชนได
ศึกษาเรียนรู 

กองการศึกษา 

 

 



๖๓ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการกอสราง 
ลานกีฬาชุมชนพรอม
ไฟฟาสวางครบวงจร  
หมูที่ ๑,๒,๓,๙ 

- เพ่ือใหมีลานกีฬา
สําหรับเด็กและ
เยาวชน ประชาชน
ท่ัวไปไดออกกําลังกาย 
เลนกีฬา และจัด
กิจกรรมตาง ๆ 

- จํานวน  ๕ แหง  
 

- - - 500,000 - 
 

จํานวนลาน
กีฬาชุมชน
พรอมไฟฟา
สวางที่กอสราง
เสร็จ 

ทําใหเด็กและ
เยาวชนประชาชน
ทั่วไปไดออก 
กําลังกาย เลนกีฬา 
และมีสถานที่จัด
กิจกรรมตาง ๆ 

กองการศกึษา 

๕ โครงการจัดหาครูพิเศษ 
 

- เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

- จัดหาครูพิเศษใน
สาขาที่ขาดแคลน
จํานวน  ๑  คน 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 จํานวนครูสอน
พิเศษที่จัดหา 

เด็กนักเรียนไดรับ
การเรียนรูอยาง
หลากหลายและทัน
เหตุการณประชาคม
อาเซียน 

กองการศกึษา 

๖ โครงการสงเสริมทันต
สุขภาพสําหรับนักเรียน 

- เพ่ือใหนักเรียนและ
ผูปกครองเขาใจใน
ความสําคัญของการ
รักษาสุขภาพฟน 

- จํานวน  ๑  ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพฟนที่ด ี

กองการศกึษา
(สปสช.) 

๗ โครงการแขงขันกีฬาและ
นันทนาการของเด็ก
นักเรียนและครูผูดูแล
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- เพ่ือสงเสริมใหครู
ผูดูแลเด็กมโีอกาสเขา
รวมแขงขันกีฬาไดออก
กําลังกายและไดพบปะ
กับบุคลากร  ของ
องคกรสวนทองถิ่น 

- จัดแขงขันกีฬา ๑ 
ครั้ง 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 จํานวนครั้งใน
การจัดแขง 
ขันกีฬาเด็ก
นักเรียนและครู
ผูดูแลศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ครูไดมีโอกาสเขา
รวมแขงขันกีฬา
ตางๆ  และสราง
ความสามัคคีกลม
เกลียวในหมูคณะ 

กองการศกึษา 

 
 



๖๔ 
 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน   
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ โครงการสงเสริม
นักกีฬาเขารวมแขงขัน
ในหนวยงานตางๆ 

- เพื่อสงเสริมประชาชน
เยาวชนไดเขารวม
แขงขันกีฬากับ
หนวยงานที่จัดการ
แขงขัน 
- เพื่อสรางความสัมพันธ
และความสามัคคีกับ
หนวยงานตางๆ 

- จํานวน  ๒  ครั้ง 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 จํานวนครั้งใน
การจัดสงเสริม
นักกีฬาเขารวม
แขงขันใน
หนวยงานตางๆ 

นักกีฬาของ
เทศบาลได
ประสบการณใน
การแขงขันกีฬา
กับหนวย 
งานตาง ๆ 

กองการศึกษา 

๙ โครงการสรางเสริม
พัฒนาการและสุขภาพ
เด็กปฐมวัย 

- เพื่อใหนักเรียนและ
ผูปกครองเขาใจในการ
เสริมสรางพัฒนาการของ
เด็ก 

-  จํานวน  ๑  คร้ัง ๓๖,๕๐๐ 
 

๓๖,๕๐๐ 
 

๓๖,๕๐๐ 
 

๓๖,๕๐๐ 
 

๓๖,๕๐๐ 
 

จํานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

เด็กมีพัฒนาการ
และสุขภาพ 
ท่ีพึงประสงค 

กองการศึกษา
(สปสช.) 

๑๐ โครงการจัดทําหองสมุด
และติดตั้งอินเตอรเน็ต 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- เพื่อใชในการศึกษา
คนควาขอมูลขาวสาร
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- จํานวน  ๑ หอง 200,000 - - - - หองสมุด
อินเตอรเน็ตที่
สรางเสร็จ 

ไดศึกษาคนควา
ขอมูลขาวสาร
แหลงเรยีนรูจาก
หองสมุด 

กองการศึกษา 

๑๑ โครงการปรับปรงุ 
ภูมิทัศนและแหลง
เรียนรูโรงเรียน
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- เพื่อใหเปนโรงเรียน
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 
ที่สวยงาม นาอยู  
นาเรียนรู เกิดสุขภาพจิต 
ที่ดีแกครูและเด็ก 

- ปรับปรุงภูมิทัศน 
บริเวณรอบโรงเรียนฯ 
จํานวน ๑ ครั้ง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งที่
ปรับปรงุภูมิทัศน
และแหลงเรียนรู
โรงเรียนเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

ใหเพื่อใหเปน
ศูนยฯท่ีสวยงาม 
นาอยู นาเรยีนรู 
เกิดสุขภาพจิตที่
ดีแกครูและเด็ก 

กองการศึกษา 



๖๕ 
 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒ โครงการจางเหมา
บริการทําความสะอาด
อาคารสถานที่บริเวณ
โรงเรียนเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณและ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

- เพื่อเปนคาจาง
เหมาบรกิารทําความ
สะอาดอาคารสถาน 
ที่บรเิวณโรงเรียน
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณและ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

- จํานวน ๔ คนๆ 
๗,๕๐๐ บาท/เดือน 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จํานวนแรงงานที่
จางเหมาทําความ
สะอาด รร.อนุบาล
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณและ
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

พื้นที่ในเขต
โรงเรียนเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ
และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กฯ มคีวาม
สะอาดและนาอยู 

กองการศึกษา 

๑๓ โครงการอบรมเรื่อง
ความสําคัญของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- เพื่อใหพอแม 
ไดมีความรูเหน็
ความสําคัญเรื่อง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- จัดทําโครงการ  ๑ ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

ผูปกครองได
รับทราบเรื่อง
ความสําคัญ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

กองการศึกษา 

๑๔ โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- เพื่อประเมิน
คุณภาพการจัด
การศึกษา 

- จัดทําโครงการ ๑ ครั้ง 
เพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินจากองคกร
ภายนอก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ
คะแนนประเมินที่
ไดรบั 

การศึกษามี
คุณภาพ 

กองการศกึษา 

๑๕ โครงการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑพื้นบาน 

- เพื่อเพิ่มแหลง
เรียนรูท่ีมีคุณภาพ
และหลากหลาย 

- พิพิธภัณฑพ้ืนบาน ๑ 
แหง 

- - 500,000 - - จํานวนพิพิธภัณฑ
พ้ืนบานที่จัดตั้ง 

มีแหลงเรียนรูที่มี
คุณภาพและ
หลากหลาย 

กองการศึกษา 



๖๖ 
 

 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖ โครงการกอสราง
อาคารแหลงเรียนรู 

- เพื่อพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในชุมชน 
- เด็ก เยาวชน 
ประชาชนไดมีสถานที่
ในการสืบคนขอมูล 

- มีแหลงเรียนรู 
จํานวน  ๑ แหง 

500,000 - - - - จํานวนอาคารที่
สรางเสรจ็ 

ชุมชนมีแหลง
เรียนรูที่สามารถหา
ขอมูลขาวสารได
ภายในชุมชน 

กองการศึกษา 

๑๗ โครงการจัดหาอุปกรณ
กีฬา 

เพ่ือใหเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลไดใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน หางไกลยา
เสพติด และมีสุขภาพ
แข็งแรง 

- จัดซื้อวัสดุกีฬา  
๑ คร้ัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีวัสดุกีฬาไว
บริการเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาล 

เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง และ
หางไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

๑๘ โครงการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานใน
โรงเรียนเทศบาลเมือง
กุฉินารายณ 

- เพื่อเปนคาใชจายใน
การจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานใน
โรงเรียนเทศบาลเมือง
กุฉินารายณ 

- จํานวน ๑ แหง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม
สงเสริมการอาน 

นักเรยีนไดเรียนรู
จากกิจกรรม
สงเสริมการอานใน
โรงเรียนเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

กองการศึกษา 

๑๙ โครงการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชน 

- เพื่อเปนคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชน 

- จํานวน ๘ หมูบาน 
- เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรมสราง
ภูมิคุมกันยาเสพ
ติดเด็กและ
เยาวชน 

เด็กละเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณไมยุง
เก่ียวกับยาเสพติด 

กองการศึกษา 



๖๗ 
 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๐ โครงการกอสราง/
ปรับปรุงสนามเด็กเลน 

- เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
เด็กนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

- กอสราง/ปรับปรุง
สนามเด็กเลน  จํานวน   
๑  แหง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนสนาม
เด็กเลนที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

- เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 
- เด็กนักเรียนมี
สนามเด็กเลนที่
ปลอดภัย 

กองการศึกษา 

๒๑ โครงการกอสราง
อาคารอเนกประสงค 

- เพื่อรองรบัการจัดการ
เรียนการสอนชั้นอนุบาล 

- กอสรางอาคาร
อเนกประสงค (แบบ
มาตรฐาน สน.ศท. ชั้น
ลอย ขนาด ๒๐ x ๔๕ 
ม.) จํานวน ๑ หลัง 

6,100,000 
 

- - - - 
 

จํานวน
อาคารที่สราง
เสรจ็ 

มีอาคาร
อเนกประสงค
สําหรับรองรับการ
ทํากิจกรรมตางๆ 
ในระดับชั้นอนุบาล 

กองการศึกษา 

๒๒ โครงการจัดตั้งชมรม
กีฬาระดับทองถ่ิน 

- เพื่อใหมีการรวมกลุม
เด็กเยาวชน ประชาชนใน
ดานกีฬานันทนาการใน
ระดับทองถ่ิน 

- ชมรมกีฬาระดับ
ทองถ่ิน จํานวน ๑ 
ชมรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนชมรม
ที่จัดตั้ง 

เกิดการรวมกลุม
เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในดาน
กีฬา นันทนาการ
ในระดับทองถ่ิน 

กองการศึกษา 

๒๓ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

- เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ นาอยูมากข้ึน 
- เพื่อซอมแซมอาคาร
ศูนยใหใชงานได
ตามปกติ 

- ปรับปรุงซอมแซม
อาคารทั้ง ๒ อาคาร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
อาคารศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็กที่ไดรับ
การปรับปรุง 

อาคารศูนยเด็กนา
อยูมากขึ้นและ
เหมาะสมในการใช
จัดการเรียนการ
สอน 

กองการศึกษา 



๖๘ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๔ โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลเมือง
กุฉินารายณ 

- เพื่อจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา 

- จํานวน ๑ ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งใน
การปรับปรุง
หลักสูตรจัด
กิจกรรม 

สถานศึกษามี
หลักสูตรของ
สถานศึกษา 

กองการศึกษา 

๒๕ คาใชจายในการ
พัฒนา/ปรบัปรุง
หองสมุดโรงเรยีน 

- เพื่อเปนคาใชจาย
ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหองสมุด
โรงเรียน 

- จํานวน  ๑  แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนหอง 
สมุดโรงเรยีนที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ครู นักเรียนไดใช
หองสมุดโรงเรยีน
ในการศึกษา
คนควา 

กองการศึกษา 

๒๖ คาใชจายในการพัฒนา
แหลงเรียนรูใน
โรงเรียน 

- เพื่อเปนคาใชจาย
ในการพัฒนาแหลง
เรียนรูในโรงเรียน 

- จํานวน  ๑  แหง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนแหลง
เรียนรูที่ไดรับ
การพัฒนาใน
โรงเรียน 

นักเรียนไดเรยีนรู
แหลงเรียนรู
ภายในโรงเรยีนที่
หลากหลาย 

กองการศึกษา 

๒๗ คาใชจายอินเตอรเน็ต
โรงเรียน 

- เพื่อเปนคาใชจาย
อินเตอรเน็ต
โรงเรียน 

- คร/ูนักเรียนในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรยีนเทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

7,200 
 

7,200 
 

7,200 
 

7,200 
 

7,200 
 

ครู นักเรียนได
ใชอินเตอรเน็ต
ในการศึกษา 

คร-ูนักเรียนไดใช
อินเตอรเน็ตใน
การจัดการเรียน
การสอน 

กองการศึกษา 

๒๘ คาใชจายในการ
รณรงคปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

- เพื่อเปนคาใชจาย
ในการรณรงค
ปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

- จํานวน ๑ แหง 
- โรงเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
- ครูแกนนํา ๑ คนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท 
- เจาหนาที่ อปท. ๑ คน ๆ ละ 
๓,๐๐๐ บาท 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 จํานวนครั้ง
รณรงคปองกัน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

ครู นักเรียนไดรับ
ความรูและไมยุง
เก่ียวยาเสพติด 

กองการศึกษา 



๖๙ 
 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๙ โครงการจางเหมา
ดูแลหองสมุด
โรงเรียนเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

- เพื่อใหหองสมุด
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ  
มคีวามสะอาดปลอดภัย 
สะดวกในการใหบริการ
ประชาชน และเด็ก
นักเรียน 

- จํานวน ๑ คนๆ  
ละ ๙,๕๐๐ บาท/เดือน 

114,000 114,000 114,000 114,000 114,000  จํานวนแรงงานท่ี
จางเหมา 

หองสมุดโรงเรยีน
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ มี
ความสะอาด
ปลอดภัยสะดวก
ในการใหบริการ
สําหรับประชาชน  
และเด็กนักเรียน 

กองการศึกษา 

๓๐ โครงการจางเหมา
บริการงานสอน
โรงเรียนเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

- เพื่อใหโรงเรียนเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ  
มีบุคลากรครู ที่เพียงพอ
ในการจัดการเรียน 
การสอน 

- จํานวน ๑๕ คน  ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ จํานวนบุคลากร
ท่ีจางเหมา
บริการงานสอน
โรงเรียนเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

การจัดการเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ  
มากขึ้น 

กองการศึกษา   

๓๑ โครงการจัดตั้งที่อาน
หนังสือทองถ่ินรัก
การอาน 

- เพื่อสรางการรับรู
สําหรับประชาชนภายใน
เขตเทศบาลใหกวางขวาง
ข้ึน 
- เพื่อสงเสริมให
ประชาชนในทองถ่ินรัก
การอานมากข้ึน 

- จํานวน ๔ แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลรักการ
อานมากขึ้นไม
นอยกวารอยละ 
๓๐ ของจํานวน
ประชาชนที่อาน
หนังสือได 

ประชาชนในเขต
เทศบาลรับทราบ
ขอมูลขาวสาร
และรักการอาน
มากขึ้น 

กองการศกึษา 



๗๐ 
 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๒ โครงการจัดกิจกรรม
รอบปการศึกษา 

- เพื่อจัดกิจกรรม
ใหผูปกครอง
นักเรียนไดเตรยีม
ความพรอมและ
เขาใจในกิจกรรม
วันสําคัญตางๆ 
ตลอดปการศึกษา  
 

-  จัดกิจกรรมภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกุฉนิารายณ
ตลอดปไมนอยกวา ๑๐ กิจกรรม 
เชน  
-  การปฐมนิเทศ 
-  การประชุมผูปกครอง  
-  การประชุมคณะกรรมการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
-  การประชุมเครือขายศูนยฯ 
-  การจัดกิจกรรมวันเด็กฯ 
-  การจัดกิจกรรมวันครู 
-  การจัดกิจกรรมวันไหวครู 
-  การเยี่ยมบานนักเรียน 
-  การตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน 
-  การจัดทําหลักสูตร 
-  การจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาต ิ
-  การจัดกิจกรรมหนูนอยนาฏศิลป  
-  การคัดเลือกครูสอนดี  
-  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
-  กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
กิจกรรมใน
รอบปการ 
ศึกษาที่จัดข้ึน 

เด็กนักเรียน 
ครูผูดูแลเด็กฯ 
ผูปกครอง
คณะกรรมการ
ศูนยไดทํา
กิจกรรม
รวมกันและมี
สวนรวมในการ
สงเสริมการจัด
การศึกษา 

กองการศึกษา 



๗๑ 
 

 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๓ คาใชจายในการ
พัฒนาครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- เพื่อเปนคาใชจาย
ในการพัฒนาครู
ผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ คนละ 
๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๓ 
คน ดังนี้  
- ครูผูดูแลเด็ก จํานวน ๗ คน  
- ผูดูแลเด็ก จํานวน ๖ คน 

26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 จํานวนครทูี่เขา
รวมกิจกรรม
พัฒนาครูผูดูแล
เด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวนครูผูดูแล
เด็ก/ผูดูแลเด็ก  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทม.กุฉินารายณ 
- ครู ศพด. ไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพในการ
จัดการจัดการเรียน
การสอนเปน
ประจําทุกป 

กองการศึกษา 

๓๔ โครงการเขาคาย
คุณธรรมจริยธรรม 

- เพื่อปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่ทําใหเกิด
จิตสํานึกและคานิยม
ที่ดีเปนคนดีมี
คุณธรรม 

- จัดเขาคายคุณธรรม  
๑ คร้ัง 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรมเขา
คายคุณธรรม
จริยธรรม 

พัฒนากระบวนการ 
เรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่ทํา
ใหเกิดจิตสํานึก
และคานิยมที่ดีเปน
คนดีมีคุณธรรม 

กองการศึกษา 

๓๕ โครงการจัดตั้งหรือ
กอสรางศูนยเยาวชน 
 

- เพื่อใหมีศูนย
เยาวชนใชเปน
สถานท่ีออกกําลัง
กายแกชุมชน 

- ศูนยเยาวชน  
จํานวน ๑ แหง 

- - 1,000,000 
 

- - จํานวนศูนย
เยาวชนที่จัดตั้ง
หรือกอสราง
เสร็จ 

มีศูนยเยาวชน ให
เพียงพอความ
ตองการ 

กองการศึกษา 



๗๒ 
 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๖ โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรครู 

- เพื่อพัฒนา
บุคลากรใหมี
ความรู
ความสามารถ
ตรงกับงานที่
รับผิดชอบ 

- จัดอบรมใหความรูหรอืสง
บุคลากรของโรงเรียนเทศบาล
เมืองกุฉินารายณเขารับการ
อบรมจากหนวยงานอื่น อยาง
นอยปการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
บุคลากรครูได
เขารวม
กิจกรรมรอย
ละ ๑๐๐ 

บุคลากรที่เขารับ
การอบรมมี
ความรูความ 
สามารถตรงกับ
งานที่รบัผิดชอบ 

กองการศกึษา 

๓๗ โครงการจางเหมา
บริการเจาหนาที่ดูแล
สนามกีฬาและ 
สระวายนํ้าเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

- เพื่อใหมี
เจาหนาที่ดูแล
สนามกีฬาและ
สระวายนํ้า
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- จํานวน ๓ คน ๆ ละ ๙,๐๐๐ 
บาท/เดือน 

324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 จํานวน
เจาหนาที่  
ที่จางเหมาดูแล
สนามกีฬาและ
สระวายน้ํา
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

มีเจาหนาที่ดูแล
สนามกีฬาและ
สระวายนํ้า
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

กองการศึกษา 

๓๘ โครงการบูรณะ 
ศาสนสถานในเขต
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- เพื่อบูรณะ 
ศาสนสถานใน
เขตเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- ศาลเจาปู ๓ แหงมีดังนี้ 
๑.ศาลเจาปูหนองสิม 
๒.ศาลเจาพอปูบัวขาว 
๓.ศาลเจาปูหนองหูลิง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 200,000 
 

200,000 จํานวน 
ศาสนสถานที่
ไดรับการ
บูรณะ 

ศาสนาสถาน
ไดรับการปรับ 
ปรุงใหสวยงาม
และเปนที่
สักการะของ
ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

กองการศึกษา 



๗๓ 
 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๙ โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัด 

- เพื่อเปนคาใชจาย
ในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัด 
ของกองกาศึกษา 

-  จํานวน ๑ ครั้ง ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ - บุคลากรกอง
การศึกษาไดรับ
การพัฒนาการ
จัดทําหลักสูตร 
- มีหลักสูตร
สถานศึกษา
ตามมาตรฐาน
การเรียนรูและ
ตัวชี้วัด ของ
กองการศกึษา 

สถานศึกษามี
หลักสูตรของ
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานการ
เรียนรูและ
ตัวชี้วดั 

กองการศึกษา 
(ศพด./รร.
เทศบาล) 

๔๐ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา 

- เพื่อเปนคาจายใน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อ
หลักสูตรสถานศึกษา
ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- จํานวน ๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผูบริหาร
สถานศึกษา 
และครูไดรับ
การอบรมการ
จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

สถานศึกษามี
หลักสูตรของ
สถานศึกษาตาม
หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

กองการศึกษา 
(ศพด./รร.
เทศบาล) 



๗๔ 
 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๑ คาเบ้ียประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- เพื่อเปนคาเบ้ีย
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาลเมือง
กุฉินารายณ 

- จํานวน ๒๔ คนๆ ละ 
๑,๖๐๐ บาท/ปการศึกษา 

๓๘,๔๐๐ ๓๘,๔๐๐ ๓๘,๔๐๐ ๓๘,๔๐๐ ๓๘,๔๐๐ คณะกรรมการ
สถานศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ
ไดรับเบ้ียประชุม
ในการปฏิบัติ
หนาที่ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ไดรับเบ้ีย
ประชุมในการ
ประชุมทุกป
การศึกษา 

กองการศึกษา 
(ศพด./รร.
เทศบาล) 

๔๒ โครงการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
และจัดการศึกษาให
เปนไปตามแนวทาง
และตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษา 

 - จํานวน  ๑ หลักสูตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งใน
การจัดทําหลัก 
สูตรสถาน 
ศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีหลักสูตร
สถานศึกษา
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

กองการศึกษา
(ศพด.) 

๔๓ คาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

- เพื่อเปนคาจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ๑ 
แหง จํานวน ๑๐๐ คนๆ
ละ ๔๓๐ บาท/ป 

๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

นักเรียนได
พัฒนาการ
เรียนการสอน
จากกิจกรรม
จากกาจัด
กิจกรรม ตางๆ 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 



๗๕ 
 

 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ี 
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๔ คาจัดการเรียน 
การสอน (รายหัว) 

- เพื่อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และ
เครื่องเลนพัฒนา 
การเด็กที่จําเปนให
ครบตามท่ีตองการ 
และสนับสนุนการจัด
ประสบการณ  
การเรียนรู 
ใหเหมาะสม และ 
มีประสิทธิภาพ 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ๑ 
แหง จํานวน ๑๐๐ คนๆ
ละ ๑,๗๐๐ บาท/ป 

๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ จํานวนสื่อการ
เรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา
และเคร่ืองเลน
พัฒนาการเด็ก 
ท่ีจัดหา 

มีสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา
และเคร่ืองเลน
พัฒนาการเด็ก 
สนับสนุนการจัดการ
ประสบการณเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 
เพียงพอและ
เหมาะสม 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

๔๕ คาอุปกรณการเรียน - เพ่ือเปนคา
สนับสนุนในการ
จัดหาอุปกรณ 
การเรียน 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ๑ 
แหง จํานวน ๑๐๐ คนๆ
ละ ๒๐๐ บาท/ป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของ
จํานวนนักเรียน 
ท่ีไดรับการ
สนับสนุนคา
อุปกรณการเรียน 

นักเรียนมอุีปกรณ
การเรียน สําหรับ
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

๔๖ คาเครื่องแบบนักเรียน - เพื่อเปนคา
สนับสนุนในการ
จัดหาเคร่ืองแบบ
นักเรยีน 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ๑ 
แหง จํานวน ๑๐๐ คนๆ
ละ ๓๐๐ บาท/ป 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละของจํานวน
นักเรียนที่ไดรับ
การสนับสนุนคา
เครื่องแบบ
นักเรียน 

นักเรียนมีเครื่องแบบ
นักเรียนถูกตองตาม
ระเบียบ 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 



๗๖ 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๗ คาหนังสือเรยีน - เพื่อเปนคาจัดหา
หนังสือ แบบเรียน 
สําหรับนักเรยีน 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ๑ แหง 
จํานวน ๑๐๐ คนๆละ ๒๐๐ 
บาท/ป  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนหนังสือ
เรียนที่จัดหา 

เด็กนักเรียนมี
หนังสือเรียนที่
เพียงพอในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

๔๘ โครงการอาหาร
กลางวัน 

- เพื่อใหนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
ไดรับสารอาหาร
อยางครบถวน 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ๑ 
แหง จํานวน ๑๐๐ คนๆละ 
๒๑ บาท/วนั จํานวน ๒๔๕ 
วัน 

๕๑๔,๕๐๐ ๕๑๔,๕๐๐ ๕๑๔,๕๐๐ ๕๑๔,๕๐๐ ๕๑๔,๕๐๐ นักเรียนไดรับ
อาหารกลาง 
วัน รอยละ 
๑๐๐ ของ
นักเรียนทั้ง 
หมด 

นักเรียนไดรบั
สารอาหารอยาง
ครบถวน
เจริญเติบโต
สมบูรณ สมวัย 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

๔๙ คาอาหารเสริม (นม) - เพื่อใหนักเรียน
ไดรับอาหารเสริม 
(นม) อยางครบถวน
และเสรมิสราง
พัฒนาการของเด็ก 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ แหง 
จํานวน ๑๐๐ คนๆละ ๗.๓๗ 
บาท จํานวน ๒๖๐ วัน  

๑๙๑,๖๒๐ ๑๙๑,๖๒๐ ๑๙๑,๖๒๐ ๑๙๑,๖๒๐ ๑๙๑,๖๒๐ นักเรียนไดรับ
อาหารเสริม 
(นม) รอยละ 
๑๐๐ ของ
นักเรียนทั้งหมด 

นักเรียนไดรบั
สารอาหารอยาง
ครบถวน 

กองการศึกษา 
(ศพด.) 

๕๐ โครงการสงเสริมให
สถานศึกษาเปน
สถานศึกษาตนแบบ
ดานจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพื่อสงเสริมให
สถานศึกษาเปน
สถานศึกษาตนแบบ
ดานความพอเพียง 
- เพื่อสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนโดยนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- นักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต 
อนุบาล ๑ -ประถมศึกษาปที่ 
๖ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนนักเรียน
ที่เขารวม
กิจกรรม 

โรงเรียนผานการ
ประเมินเปน
สถานศึกษา
พอเพียงจากกรม
สงเสริมฯ 

กองการศึกษา 
( ร.ร อนุบาลฯ)           



๗๗ 
 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๑ โครงการใชโรงเรียน
เปนฐานในการ
พัฒนาทองถิ่น 
(SBMLD) 

๑. เพื่อพัฒนา
ชุมชนทองถ่ินใหมี
อาชีพสุจริต 
๒. เพื่อใหประชาชน
ในทองถ่ินดํารงชีวติ
อยางมีความสุข 
๓. เพื่อใชโรงเรียน
เปนศนูยกลางแหง
การเรียนรูและ
พัฒนาอาชีพ 

- นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 
ผูปกครอง และประชาชน
ทั่วไป เขารวมกิจกรรม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนใน
ทองถ่ินมีอาชีพ
สุจริตชุมชน
เขมแข็ง 

กองการศึกษา 
( ร.ร อนุบาลฯ)           

๕๒ โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศนโรงเรยีน 
 
 

- เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศนสภาพแวดลอม
ที่เอ้ือตอแหลงเรียนรู
ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

- ลานกิจกรรม  
- เสาธง 
- ฐานพระพุทธรูป 
- ซุมเห็ดผักผอนหยอนใจ 
- ปายนิเทศ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งที่
ปรับปรงุภูมิ
ทัศนและ
แหลงเรยีนรู 

โรงเรียนมี 
ภมูิทัศนสภาพ 
แวดลอม ที่เอ้ือ
ตอแหลงเรียนรู
ท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

กองการศึกษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

 

๕๓ โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

- เพื่อเปนคาจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

- โรงเรียนเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ ๑ แหง  
จํานวน ๘๐๐ คน ดังน้ี  
- ระดับอนุบาล จํานวน 
๒๐๐ คนๆละ ๔๓๐ 
บาท/ป  
- ระดับประถมศึกษา 
จํานวน ๖๐๐ คนๆ ละ 
๗๒๐ บาท/ป 

๓๗๔,๐๐๐ ๓๗๔,๐๐๐ ๓๗๔,๐๐๐ ๓๗๔,๐๐๐ ๓๗๔,๐๐๐ รอยละของ
จํานวน
นักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

นักเรียนได
พัฒนาการเรียน
การสอนจาก
กิจกรรมจากกา
จัดกิจกรรม 
ตางๆ 

กองการศึกษา 
(รร.เทศบาลฯ) 



๗๘ 
 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๔ โครงการจัดซื้อชุด
โตะ-เกาอี้สําหรับ 
โรงอาหาร 

- เพื่อใหเด็กนักเรียนมี
โตะ-เกาอ้ี ในการ
รับประทานอาหาร
กลางวันอยางเพียงพอ 

- จัดซื้อชุดโตะ-เกาอ้ี 
สําหรับโรงอาหาร โตะขนาด 
๗๐ x ๑๘๐ x ๗๕ ซม. มา
น่ังขนาด ๓๐ x ๑๘๐ x ๔๕ 
จํานวน ๑๒ ชุดๆ ละ 
๖,๕๐๐ บาท 

- ๗๘,๐๐๐ - -  มีโตะ-เกาอี้
ในการ
รับประทาน
อาหาร
กลางวนัอยาง
เพียงพอ 

นักเรยีนโรงเรียน
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ มี
โตะ-เกาอ้ี ในการ
รับประทาน
อาหารกลางวัน
อยางเพียงพอ 

กองการศกึษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

๕๕ โครงการคาปจจัย 
พื้นฐานสําหรับ
นักเรยีนยากจน 
โรงเรียนเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

- เพื่อจายเปนคาสราง
โอกาสและขยาย
โอกาสทางการศึกษา
ใหเด็กและเยาวชน
อยางทั่วถึง 

-  ระดับประถมศึกษา อัตรา
คนละ ๕๐๐ บาท/ภาคเรียน 

๓๙๓,๐๐๐ ๓๙๓,๐๐๐ ๓๙๓,๐๐๐ ๓๙๓,๐๐๐ ๓๙๓,๐๐๐ นักเรยีน
ยากจนของ
โรงเรียน
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 
ไดรับความ
ชวยเหลือ 

นักเรยีนยากจน
ของโรงเรียน
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 
ไดรับความ
ชวยเหลือและ
สงเสริมโอกาส
ทางการศึกษา 

กองการศกึษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

๕๖ โครงการรื้ออาคาร
เรียนชั่วคราว 

- เพื่อพัฒนาอาคาร
สถานที่ใหเพียงพอตอ
จํานวนนักเรียน 

- อาคารเรียนชั่วคราว 200,000 - - - - จํานวนครั้งที่
รื้อถอน 

โรงเรียนมีอาคาร
สถานที่ที่เพียงพอ
ตอจํานวนนักเรียน
ในแตละป
การศึกษา 

กองการศกึษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

 



๗๙ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๗ โครงการพัฒนา
ระบบเสียงตามสาย 
 

- เพื่อพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ 
และเสียงตามสายใน
สถานศึกษา 

- ระบบประชา 
สัมพันธ เสียงตาม
สายในโรงเรียนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่
ระบบประชา 
สัมพันธเสียง
ตามสายใน
โรงเรียนและ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับ
การพัฒนา 

สถานศึกษามี
ระบบประชา 
สัมพันธ เสียง
ตามสายใน
โรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศกึษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

 

๕๘ โครงการจัดทํา
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 

- เพื่อใหโรงเรียนมี
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ที่มีวัสดุ
อุปกรณครบพรอม
จัดการเรียนการสอน 
และพรอมใชงาน 

- หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ๑ หอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนหอง 
ปฏิบัติการฯ 

 โรงเรียนมี
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ที่มี
วัสดุอุปกรณครบ
พรอมจัดการ
เรียนการสอน 
และพรอมใชงาน 

กองการศกึษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

 

๕๙ โครงการติดตั้งกลอง
วงจรปด อาคาร
เรียน ๑๒ หอง 

- เพื่อพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

- กลองวงจรปด ๑ ชุด 
พรอมระบบติดตั้ง  

60,000 60,000 - - - จํานวนกลอง
วงจรปดที่
ติดตั้งแลว
เสร็จ 

สถานศึกษามี
ระบบความ
ปลอดภัยที่ได
มาตรฐาน 

กองการศกึษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

 

๖๐ โครงการจัดทํา
หองปฏิบัติการทาง
ภาษา (Sound lab) 

- เพื่อใหโรงเรียนมี
หองปฏิบัติการทาง
ภาษา ที่มีวัสดุอุปกรณ
ครบพรอมจัดการเรียน
การสอน 

- หองปฏิบัติการทาง
ภาษา ๑ หอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
หองปฏิบัติการ
ฯ 

โรงเรียนมี
หองปฏิบัติการ
ทางภาษา ที่มี
วัสดุอุปกรณครบ
พรอมจัดการ
เรียนการสอน 

กองการศกึษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

 



๘๐ 
 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๑ โครงการการจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) 

- เพื่อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และ
เครื่องเลนพัฒนา 
การเด็กที่จําเปนให
ครบตามท่ีตองการ 
และสนับสนุนการ
จัดประสบการณ
การเรียนรู ให
เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ ๑ แหง จํานวน 
๘๐๐ คน ดังน้ี 
- ระดับอนุบาล จํานวน 
๒๐๐ คนๆละ ๑,๗๐๐ 
บาท/ป  
- ระดับประถมศกึษา 
จํานวน ๖๐๐ คนๆละ 
๑,๙๐๐ บาท/ป 

๑,๔๘๐,๐๐๐ ๑,๔๘๐,๐๐๐ ๑,๔๘๐,๐๐๐ ๑,๔๘๐,๐๐๐ ๑,๔๘๐,๐๐๐ จํานวนสื่อ
การเรียนการ
สอน วสัดุ
การศึกษา
และเครื่อง
เลนพัฒนา 
การเด็ก          
ที่จัดหา 

มีสื่อการเรียนการ
สอน วสัดุการศึกษา
และเครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก 
สนับสนุนการจัดการ
ประสบการณเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 
เพียงพอ และ
เหมาะสม 

กองการศึกษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

๖๒ โครงการเคร่ืองแบบ
นักเรียน 

- เพื่อเปนคา
สนับสนุนในการ
จัดหาเคร่ืองแบบ
นักเรยีน 

- โรงเรียนเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ จํานวน ๘๐๐ 
คน ดังนี้ 
- ระดับอนุบาล จํานวน 
๒๐๐ คนๆ ละ ๖๐๐ 
บาท/ป 
- ระดับประถมศึกษา 
จํานวน ๖๐๐ คนๆละ 
๗๒๐ บาท/ป 

552,000 552,000 552,000 552,000 552,000 รอยละของ
จํานวน
นักเรียนที่
ไดรับการ 
สนับสนุนคา
เคร่ืองแบบ
นักเรียน 

นักเรยีนมี
เครื่องแบบ
นักเรยีนถูกตอง
ตามระเบียบ 

กองการศึกษา 
(รร.เทศบาลฯ) 



๘๑ 
 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๓ คาหนังสือเรยีน - เพื่อเปนคาจัดหา
หนังสือแบบเรียน 
สําหรับนักเรียน 

- โรงเรียนเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ ๑ แหง จํานวน ๘๐๐ 
คน ดังน้ี 
- ระดับอนุบาล จํานวน ๒๐๐ 
คนๆ ละ ๒๐๐ บาท/ป 
- ระดับประถมศึกษาปที่ ๑ จํานวน 
๑๐๐ คนๆละ ๖๒๕ บาท/ป 
- ระดับประถมศึกษาปที่ ๒ จํานวน 
๑๐๐ คนๆละ ๖๑๙ บาท/ป 
- ระดับประถมศึกษาปที่ ๓ จํานวน 
๑๐๐ คนๆละ ๖๒๒ บาท/ป 
- ระดับประถมศึกษาปที่ ๔ จํานวน 
๑๐๐ คนๆละ ๖๗๓ บาท/ป 
- ระดับประถมศึกษาปที่ ๕ จํานวน 
๑๐๐ คนๆละ ๘๐๖ บาท/ป 
- ระดับประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน 
๑๐๐ คนๆละ ๘๑๘ บาท/ป 

๔๕๖,๓๐๐ ๔๕๖,๓๐๐ ๔๕๖,๓๐๐ ๔๕๖,๓๐๐ ๔๕๖,๓๐๐ จํานวน
หนังสือเรียน
ท่ีจัดหา 

เด็กนักเรียนมี
หนังสือเรียนที่
เพียงพอในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กองการศึกษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

๖๔ คาอุปกรณการเรียน - เพื่อเปนคา
สนับสนุนในการ
จัดหาอุปกรณการ
เรียน 

- โรงเรียนเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ ๑ แหง จํานวน ๘๐๐ 
คน ดังน้ี 
- ระดับอนุบาล จํานวน ๒๐๐ 
คนๆ ละ ๒๐๐ บาท/ป 
- ระดับประถมศึกษา จํานวน 
๖๐๐ คนๆละ ๓๙๐ บาท/ป 

๒๗๔,๐๐๐ ๒๗๔,๐๐๐ ๒๗๔,๐๐๐ ๒๗๔,๐๐๐ ๒๗๔,๐๐๐ รอยละของ
จํานวน
นักเรียนที่
ไดรับการ
สนับสนุนคา
อุปกรณการ
เรียน 

นักเรียนมี
อุปกรณการเรียน 
สําหรับกิจกรรม
การเรียนการ
สอน 

กองการศึกษา 
(รร.เทศบาลฯ) 



๘๒ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๕ คาอาหารเสริม 
(นม) 
 

- เพื่อให
นักเรยีนไดรับ
อาหารเสริม 
(นม) อยาง
ครบถวนและ
เสริมสราง
พัฒนาการของ
เด็ก 

- โรงเรียนในเขตเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ  
๔ แหง จํานวน ๒,๐๐๐ 
คนๆละ ๗.๓๗ บาท ๒๖๐ 
วัน  
- โรงเรียนเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ ๑ แหง จํานวน 
๘๐๐ คนๆละ ๗.๓๗ บาท 
๒๖๐ วัน  

๕,๓๖๕,๔๐๐ ๕,๓๖๕,๔๐๐ ๕,๓๖๕,๔๐๐ ๕,๓๖๕,๔๐๐ ๕,๓๖๕,๔๐๐ นักเรยีนไดรับ
อาหารเสรมิ 
(นม) รอยละ 
๑๐๐ ของ
นักเรยีน
ทั้งหมด 

นักเรยีนไดรับ
สารอาหารอยาง
ครบถวน 

กองการศกึษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

๖๖ โครงการอาหาร
กลางวัน 

- เพื่อให
นักเรยีนใน
โรงเรียน 
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 
ไดรับ
สารอาหาร 
อยางครบถวน 

- โรงเรียนเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ ๑ แหง จํานวน 
๘๐๐ คนๆละ ๒๑ บาท/วัน 
จํานวน ๒๐๐ วัน 

๓,๓๖๐,๐๐๐ ๓,๓๖๐,๐๐๐ ๓,๓๖๐,๐๐๐ ๓,๓๖๐,๐๐๐ ๓,๓๖๐,๐๐๐ นักเรยีนไดรับ
อาหารกลาง 
วัน รอยละ 
๑๐๐ ของ
นักเรยีนทั้ง 
หมด 

นักเรยีนไดรับ
สารอาหารอยาง
ครบถวน
เจริญเติบโต
สมบูรณ สมวยั 

กองการศกึษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

๖๗ อุดหนุนอาหาร
กลางวันใหแก
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

- เพื่อให
นักเรยีนในเขต
เทศบาลไดรับ
สารอาหาร
อยางครบถวน 

- โรงเรียนในเขตเทศบาล ๔ 
แหง จํานวน ๒,๐๐๐ คน 
คนละ ๒๑ บาท/วัน จํานวน 
๒๐๐ วัน 

๘,๔๐๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐ นักเรยีนไดรับ
อาหาร
กลางวนั รอย
ละ ๑๐๐  
ของนักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรยีนไดรับ
สารอาหารอยาง
ครบถวน 

กองการศกึษา 
 

รวม 67  โครงการ 159,057,600 37,031,920 30,109,920 31,471,920 30,471,920 29,971,920    



๘๓ 
 

 

 แผนงานยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ พัฒนาทุนมนุษย ลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การรกัษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร ภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี 

      ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเสริมสรางประสทิธิภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาแบบบูรณาการ 

   ๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน  
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรม
สัมมนาและศึกษา 
ดูงาน สําหรับพนักงาน
เทศบาล/พนักงานจาง
สมาชิกสภาและคณะ
ผูบริหาร 

- เพื่อพัฒนาบุคลากร
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ ใหมี
วิสัยทัศนกวางไกลนํา
ความคดิใหมมาใชใน
การพัฒนาทองถ่ินของ
ตนเอง 

- ฝกอบรมพนักงานเทศบาล/
พนักงานจางสมาชิกสภาและ
ผูบริหารในสถานที่และทัศนะ
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่จํานวน 
๑๕๐ คน 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

๕๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา
รับการอบรม
และศึกษา 
ดูงาน 

กอใหเกิดวสิัยทัศน
กวางไกลนําความรู 
ที่ไดรับจากการศึกษา
ดูงานนํามาพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง 

สํานักปลัดฯ 

๒ โครงการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- จัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาล 

- จัดใหมีการเลือกตั้งผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบ
วาระการดํารงตําแหนงหรือ
กรณีตําแหนงวาง 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนม ี
สวนรวมในการ
พัฒนา
การเมือง 

สงเสริมการกระจาย
อํานาจการปกครอง
ทองถ่ิน การมีสวน
รวมของประชาชนใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัดฯ 

๓ โครงการวันเทศบาล 
 

- เพื่อประชาสัมพันธ
กิจกรรมของเทศบาล
ใหเปนที่รูจักทั่วกัน 
- เพื่อสรางความ
เขาใจอันดีกับ
ประชาชน 

- จัดงานวันเทศบาล ในวันที่ ๒๔ 
เมษายน ของทุกป โดยมี
ผูรวมงาน ไดแก พนักงาน
เทศบาล, พนักงานจาง, สมาชิก
สภา, คณะผูบริหาร, กํานัน 
ผูใหญบาน ประธานชุมชน 
จํานวน ๒๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวน
ผูเขารวม
กิจกรรม 
วันเทศบาล 

ทําใหประชาชน เกิด
ความรูความเขาใจ 
ในบทบาทของ
เทศบาลมากขึ้น 
 

สํานักปลัดฯ 

 



๘๔ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ี 
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการสรางเสริม 
องคความรูและประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน ตามแนว
พระราชดําริและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษและ
ประหยัดพลังงาน สําหรับ
บุคลากรเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพและศักยภาพใน
การทํางานของ
บุคลากรเทศบาล
และสงเสริมความรู
ความเขาใจหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ใหแกบุคลากร 

- ฝกอบรมพนักงาน
เทศบาล จํานวน ๑๐๐ 
คน จํานวน  ๒  วัน 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรมได
ความรู 

- พนักงานที่
ผานการอบรม
มีศักยภาพใน
การทํางานมาก
ข้ึน 
- องคกรมี
ความเขมแข็ง 

สํานักปลัดฯ 

๕ โครงการศูนยบริการรวม 
one stop service  
เพ่ือบริการประชาชน 

- เพื่ออํานวยความ
สะดวกและบรกิาร
ประชาชนผูใชบริการ 
โดยผูใชบรกิาร
สามารถติดตอทํา
ธุรกรรมทุกชนิดกับ
ราชการไดเสรจ็สิ้น
ทั้งหมดภายในจุด
บริการเพียงจุดเดียว 

- ประชาชนผูใชบริการ
ในเขตเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนและ
บุคลากร
เทศบาลเมือง
กุฉินารายณ มี
ความพึงพอใจ
ในการรับ
บริการ รอยละ 
๑๐๐ 

ประชาชน
ผูใชบริการทุก
คนไดรับความ
สะดวกในการ
มาติดตอทํา
ธุรกรรมกับทาง
ราชการ 

สํานักปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 
 

 

 

ท่ี โครงการ 

  

วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 

๒๕๖๗ 

(บาท) 

๒๕๖๘ 

(บาท) 

๒๕๖๙ 

(บาท) 

๒๕๗๐ 

(บาท) 

๖ โครงการฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพองคความรู 
ที่มีอยูในสวนราชการ
ใหกับพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

- เพิ่มพูนความรูใน
การปฏิบัติงาน
สําหรับพนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจาง
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- จัดอบรมสัมมนาใหกับ
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง ๑ ครั้ง 
จํานวน ๑๐๐ คน 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม 

ผูเขารับการ
อบรมมี
ประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน  
มากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

๗ โครงการจางเหมาทํา
ความสะอาดและปรับปรุง           
ภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

- เพื่อใหบริเวณ
สํานักงานเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ  
มีภูมิทัศนที่สวยงาม 
สะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย 

- จํานวน ๒ คน                
๘,๐๐๐ บาท/เดือน 
  

๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ บริเวณสํานักงาน
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ  
มีภูมิทัศนที่
สวยงาม สะอาด 
และเปนระเบียบ
เรียบรอยมากขึ้น
รอยละ ๘๐ 

สํานักงานเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ  
มีภูมิทัศนที่
สวยงาม มีความ
สะอาด และเปน
ระเบียบเรียบรอย 

  สํานักปลัดฯ 

๘ โครงการฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพองคความรู
ที่มีอยูในสวนราชการ
ใหกับพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง   

- เพิ่มพูนความรูใน
การปฏิบัติงาน
สําหรับพนักงาน
และพนักงานจาง 
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- จัดอบรมสัมมนาใหกับ
พนักงานและพนักงานจาง 
๑ คร้ัง จํานวน ๑๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม 

ผูเขารับการ
อบรมมี
ประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน  
มากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

 

 



๘๖ 
 

 

 

ท่ี โครงการ 
  

วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙ โครงการฝกอบรมวนิัย
เบื้องตนสําหรับ
พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง 

- เพื่อเผยแพรความรูใหพนักงาน
สวนทองถิ่นไดรูจักและรักษาวินัย
เบ้ืองตน 
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู
และทักษะใหพนักงานสวนทองถิ่น
นําไปปรับปรุงประยุกตใชเปนหลัก
ในการปฏิบัติงาน 
- เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยาง
ถูกตองตามระเบียบและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

- พนักงานเทศบาล 
- พนักงานครูเทศบาล 
- ลูกจางประจํา/พนักงาน
จาง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนที่จัด
ฝกอบรมวินัย
เบื้องตน 

ผูรับการฝกอบรม
จะไดรับความรู
เก่ียวกับวินัย
พนักงานสวน
ทองถ่ินและความ
ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพมา
ยิ่งข้ึน 

  สํานักปลัดฯ 

๑๐ โครงการจางเหมา
บริการในการ
ปฏิบัติงานเจาหนาท่ี
บันทึกขอมูลเก่ียวกับ
งานรับเรื่องรองเรียน
รองทุกขภายในเขต
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- เพื่อปรับปรุงการจัดการองคกร
รองรบัการเปลี่ยนแปลงสูเทศบาล
ศูนยกลางการใหบริการประชาชน 
- เพื่อใหมีบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานบันทึกขอมูลเก่ียวกับ
งานรับเรื่องรองเรียนรองทุกข
ภายในเขตเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณเพ่ือบริการประชาชน 

- จํานวน ๑ คน ๘,๐๐๐ 
บาท/เดือน 
 

๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ จํานวนที่จาง
เหมาบรกิาร 

สามารถเปน
ขอมูลในการ
พัฒนาการให
ขอมูลเกี่ยวกับรับ
เรื่องรองเรียน
รองทุกขภายใน
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

สํานักปลัดฯ 

 

 

 



๘๗ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการอบรมใหความรู
ดานกฎหมายแกบุคลากร
และประชาชน 
 

- เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานแก
บุคลากรของเทศบาล 
เมืองกุฉินารายณ 
- เพ่ือสรางความรูความ
เขาใจดายกฎหมายใหแก
บุคลากรและประชาชนใน
เขตเทศบาล 

- ฝกอบรมบุคลากรและ
ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาล ๑ คร้ัง จํานวน 
๓๐๐ คน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผูเขารับการ
อบรมมี
ความรูความ
เขาใจดาน
กฎหมายเพ่ิม
มากขึ้นรอย
ละ ๑๐๐ 

 

- บุคลากรของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 
- ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
ความรูความ
เขาใจดาน
กฎหมายมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 

๑๒ โครงการคาบํารุง
สมาคมเทศบาลนคร
และเทศบาลเมือง 

- เพ่ือบํารุงสมาคม
เทศบาลนครและเมืองที่
เปนสมาชิก 
- เพ่ือสงเสริมการ
ดําเนินงานของสมาคม 
 
 
 

- สงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาการปกครอง
ทองถ่ิน 
- สงเสริมและสนับสนุนให
ความรวมมือและ
ความสัมพันธอันดีระหวาง
เทศบาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละของ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ไดรับ
จัดสรร
งบประมาณ
ในการพัฒนา
ทุกดาน 

เทศบาลนครและ
เทศบาลเมืองมี
ความรวมมือและ
ความสัมพันธอัน
ดีระหวาง
เทศบาล 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓ โครงการพัฒนา 
ศักยภาพพรอมศึกษา 
ดูงาน สําหรับสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

- เพื่อเพิ่มพูนความรูความ 
สามารถและประสบการณ
ใหกับสมาชิกสภาเทศบาล 
เพ่ือนํารูมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อชวยเหลือ
บรรเทาทุกขแกประชาชน
ไดอยางมีประสิทธภิาพและ
เกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
- เสริมสรางความเขาใจ 
ความสามัคคี ความรวมมือ
รวมใจของสมาชิกสภา เพื่อ 
ใหสามารถปฏิบัติภารกิจให
บรรลุเปาหมายตามนโยบาย
ที่กําหนด 

- จํานวนสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา
รับการอบรม
และศึกษา 
ดูงาน 

- สมาชิกสภา
ไดรับความรูเพ่ิม
มากขึ้น 
- สมาชิกสภามี
จิตสํานึกดาน
คุณธรรม และ
สามารถนํา
ความรูที่ไดรบัมา
ปรับใชในการ
ปฏิบัติงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

๑๔ โครงการเสรมิสราง 
องคความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  

- เพื่อสรางความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- เพื่อใหตระหนักถึง
ความสําคัญของหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- เพื่อประชาสัมพันธและ
เผยแพรขอมูลขาวสารของ
เทศบาลใหประชาชนทั่วไป 
ไดรับทราบอยางทั่วถึง 

- ฝกอบรมบุคลากร ผูนํา
ชุมชนและประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาล 
จํานวน ๒๕๐ คน 
- ปรับปรุงบอรด
ประชาสัมพันธเทศบาล 
- ปรับปรุงศูนยขอมูล
ขาวสารเทศบาล 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวน
บุคลากร ผูนํา
ชุมชนและ
ประชาชน
ทั่วไปที่เขารวม
อบรม 
 

บุคลากร ผูนํา
ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป 
มีความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารฯ 
 

กอง 
ยุทธศาสตรฯ 

 



๘๙ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕ โครงการจางเหมาดูแล 
ศูนยขอมูลขาวสาร 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

- เพื่อจางเหมา
บุคลากรใหบริการ 
และดูแลศูนยขอมูล
ขาวสารของเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

- จํานวน ๑ คนๆ ละ 
๗,๐๐๐ บาท/เดือน 

๘๔,๐๐๐ 
 

๘๔,๐๐๐ 
 

๘๔,๐๐๐ 
 

๘๔,๐๐๐ 
 

๘๔,๐๐๐ 
 

จํานวนแรงงาน 
ที่จางเหมา
บริการดูแลศูนย
ขอมูลขาวสาร 
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

ประชาชนไดรับ
บริการขอมูล
ขาวสารตางๆ ของ
เทศบาล เมื่อมาใช
บริการศูนยขอมูล
ขาวสารของ
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

กอง 
ยุทธศาสตรฯ 

๑๖ โครงการจางเหมาดูแล 
ควบคุมระบบกระจายเสียง
ชนิดไรสาย เทศบาลเมือง
กุฉินารายณ 

- เพื่อใหสื่อทางระบบ
กระจายเสียงไรสายได
เขาถึงประชาชนและ
ใหประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร 
กิจกรรมตางๆของ
เทศบาลอยางท่ัวถึง 

- จํานวน ๑ คน เปน
จํานวน ๙,๕๐๐ บาท/
เดือน 

๑๑๔,๐๐๐ 
 

๑๑๔,๐๐๐ 
 

๑๑๔,๐๐๐ 
 

๑๑๔,๐๐๐ 
 

๑๑๔,๐๐๐ 
 

จํานวนแรงงาน
ที่จางเหมาดูแล 
ควบคุม ระบบ
กระจายเสียง
ชนิดไรสาย 
เทศบาลเมือง
กุฉินารายณ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ ไดรับ
สิทธใินการรับรู
ขอมูลขาวสารและ
กิจกรรมตางๆ ได
อยางทั่วถึง 

กอง 
ยุทธศาสตรฯ 

๑๗ โครงการประชมุประชาคม
การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

- เพื่อจัดทําทบทวน 
เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ิน และรับฟง
ปญหาและความ
ตองการของประชาชน  

- ประชุมประชาคม
ระดับชุมชน ๑๓ ชุมชน 
๘ หมูบาน 
- ประชุมประชาคม
ระดับเมือง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวน
ผูเขารวม
ประชุม
ประชาคม 
 

เทศบาลไดรับทราบ
ปญหาและความ
ตองการของ
ประชาชน และ
สามารถจัดลําดับ
ความสําคัญของ
ปญหาและความ
ตองการ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กอง 
ยุทธศาสตรฯ 



๙๐ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๘ โครงการสือ่
ประชาสัมพันธ 
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- เพื่อประชาสัมพันธ  
การดําเนินงานของ
เทศบาลใหหนวยงานอ่ืน 
และประชาชนในพื้นที่
ไดรับทราบ โดยผานสื่อ
ประเภทตางๆ อยาง
แพรหลาย 

- จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูลขาวสารอยาง
แพรหลาย เชน 
วารสาร แผนพับ spot 
และอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนสื่อ
ประชาสัมพันธที่
ทําการเผยแพร  

หนวยงานอื่น 
และประชาชนใน
พ้ืนที่ไดรับทราบ
ขอมูลขาวสาร
อยางหลากหลาย 

กอง 
ยุทธศาสตรฯ 

๑๙ โครงการบริการรับ
ชําระภาษีนอก
สถานที่ เทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

- เพื่อบริการประชาชนผู
มาติดตอชําระภาษี
ภายในเขตเทศบาล 

- ออกรับชําระภาษี 
ภายในเขตเทศบาล  
ทั้ง ๑๓ ชุมชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนชุมชนที่
ออกรับชําระภาษี 

เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 
จัดเก็บรายได
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง     
(งานจัดเก็บฯ) 

๒๐ โครงการจางเหมา
บริการเจาหนาท่ี
สํารวจ บันทึกขอมูล
ระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน 

-  เ พ่ือใหมีพนักงาน
เดินสํารวจ และจัดเก็บ
ขอมูลการจัดทําแผนที่
ภาษี  ในเขตเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

- จํานวน ๒ คนๆ ละ 
๘,๐๐๐ บาท/เดือน 

๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ การสํารวจและ
บันทึกขอมูลแผน
ที่ภาษีครบถวน
สมบูรณ รอยละ 
๑๐๐ 

มีพนักงาน
ปฏิบัติงานสํารวจ 
ขอมูลและบันทึก
ขอมูลแผนที่ภาษี
เพียงพอ 

กองคลัง 

รวม 20  โครงการ 12,240,000 2,478,000 2,478,000 2,428,000 2,428,000 2,428,000    

 

 

 

 

 



๙๑ 
 

 

   ๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง
หลังคาอาคาร
สํานักงานเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ          
หมูที่ ๑๓ 

เพื่อปรับปรุงหลังคา
อาคารสํานักงาน
เทศบาลที่รั่วชํารุดให
อยูในสภาพดีเปน
อาคารสํานักงาน 
นาอยู นาอาศัย 

- ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคา 
๔๘๐ ตร.ม. และฝาเพดาน
ภายนอก ๓๘ ตร.ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด  
 

๒๘๒,๐๐๐ - - - - พื้นที่หลังคาที่
ปรับปรุง 
แลวเสร็จ 

อาคารสํานักงาน
เทศบาลมีสภาพ
ที่ดีไมรั่ว 

กองชาง 

๒ โครงการจางเหมา
ซอมแซมปรับปรุง
สิ่งกอสรางภายใน
เขตเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาแรงงาน
ซอมแซมปรับปรุง
สิ่งกอสรางภายใน
เขตเทศบาล      
เมืองกุฉินารายณ 

- จํานวน ๙ คนๆละ ๗,๐๐๐ 
บาท/เดือน 
- จํานวน ๔ คนๆ ละ ๘,๐๐๐ 
บาท/เดือน 
- จํานวน ๗ คนๆละ ๙,๕๐๐ 
บาท/เดือน 

๑,๙๓๘,๐๐๐ ๑,๙๓๘,๐๐๐ ๑,๙๓๘,๐๐๐ ๑,๙๓๘,๐๐๐ ๑,๙๓๘,๐๐๐ จํานวนแรงงาน 
ที่จางเหมา
ซอมแซม
ปรับปรุง
สิ่งกอสรางภาย 
ในเขตเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง
ไดรับความ
ปลอดภัยจาก
สิ่งกอสราง 

กองชาง 

๓ โครงการตอเติม 
โรงซอมเทศบาล    
เมืองกุฉินารายณ                    
หมูที่ ๑๓ 

- เพื่อใชเก็บพัสดุ
อุปกรณเก่ียวกับ 
งานชาง 

- อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาด 
๑๐.๐๐ x ๑๑.๐๐ ม. หรือ 
เนื้อที่ ๑๑๐.๐๐ ตร.ม.                                
ตามเทศบาลกําหนด 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - จํานวนอาคาร
ที่ตอเติมแลว
เสร็จ 

มีที่เก็บพัสดุ
อุปกรณตางๆ
เก่ียวกับงานชาง 
ใหสะดวกตอการ
คนหา และปองกัน           
การสูญหาย 

กองชาง 

รวม 3  โครงการ 10,272,000 2,220,000 2,238,000 1,938,000 1,938,000 1,938,000    

รวมทั้งหมด 23  โครงการ 22,512,000 4,698,000 4,716,000 4,366,000 4,366,000 4,366,000    

 

 



๙๒ 
 

 

 แผนงานยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ พัฒนาทุนมนุษย ลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การรกัษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร ภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี 

      ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

   ๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการวนั 
อปพร. 
 

- เพื่อเปนการแสดงถึง
ความเสียสละของ
ประชาชนในการทํางาน
บริการสังคม 

- จัดกิจกรรมวนั อปพร. 
จํานวน ๑ ครั้ง โดยมี        
อปพร. และเจาหนาที่งาน
ปองกันเขารวมกิจกรรม 
ไมนอยกวา  ๓๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จํานวน อปพร. 
และเจาหนาที่
งานปองกันที่ 
เขารวมกิจกรรม 

ไดองคกรประชาชน
กับการมีสวนรวม
ของภาครัฐ 

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

๒ โครงการฝกอบรม
ทบทวน อปพร. 

- เพื่อใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
- เพื่อฝกทบทวนความรู
ใหกับ อปพร. ใหมี
ประสิทธิภาพในการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย 

- จัดอบรมใหความรูแก
สมาชิก อปพร. จํานวน  
๘๐  คน จํานวน ๓ วัน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน อปพร. 
ที่เขารับการ
อบรม 

- ประชาชนมีสวน
รวมกับองคกรของ
ภาครัฐ 
- สมาชิก อปพร.  
มีความรูและมี
ความพรอมในการ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย 

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

๓ โครงการฝกซอม
แผนปองกันภัย       
ฝายพลเรือน 
 

- เพื่อฝกทบทวนและ
สรางความพรอมในการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- ฝกซอมแผนเกี่ยวกับ 
สาธารณภัยในทองถ่ิน  
จํานวน ๑ ครั้ง 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

จํานวนครั้งใน
การฝกซอม
แผนปองกันภัย 

งานปองกันมีความ
พรอมในการปองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

 

 



๙๓ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล
สงกรานต 

- เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธ รณรงค
เก่ียวกับอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดข้ึนในชวง
เทศกาล 

- จัดชุด อปพร. 
ใหบริการประชาชน ๗ 
วันอันตรายในจุดท่ี
กําหนด  

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐  จํานวนวันที่
ใหบริการ
ประชาชน 
ในแตละคร้ัง 

ลดสถิติอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุใน
ชุมชน 

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

๕ โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล 
ปใหม 

- เพ่ือเผยแพร 
ประชาสัมพันธ รณรงค
เก่ียวกับอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดข้ึนในชวง
เทศกาล 

- จัดชุด อปพร. 
ใหบริการประชาชน ๗ 
วันอันตรายในจุดท่ี
กําหนด 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

จํานวนวันที่
ใหบริการ
ประชาชน 
ในแตละคร้ัง 

ลดสถิติอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุใน
ชุมชน 

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

๖ โครงการยุวปองกันภัย          - เพ่ือเผยแพรความรู
เก่ียวกับการปองกันและ
ระงบัเหตสุาธารณภัยข้ัน
พ้ืนฐานแกเยาวชนตาม
สถานศึกษา 

- จัดฝกอบรมแกเยาวชน
ตามสถานศึกษาเขต
เทศบาลแหงละ ๑ วนั 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จํานวนเยาวชน
ที่เขารับการ
อบรม 

เยาวชนตาม
สถานศึกษา 
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
การปองกันและ
ระงับเหตุภัย
พิบัติที่พบเห็นได 

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

 

๗ โครงการจางเหมา
บริการดูแลระบบ
กลองวงจรปด 

- เพ่ือจางเหมาบุคคล
ดูแลซอมบํารงุเบ้ืองตน
ตรวจสอบระบบกลอง
วงจรปด พรอมทั้งให
ขอมูลแกหนายงาน 
ท่ีรองขอ 

- จํานวน ๑ คนๆ ละ 
๙,๕๐๐ บาท/เดือน  

๑๑๔,๐๐๐ 
 

๑๑๔,๐๐๐ 
 

๑๑๔,๐๐๐ ๑๑๔,๐๐๐ 
 

๑๑๔,๐๐๐ 
 

จํานวนแรง 
งานที่จางเหมา
บริการดูแล
ระบบกลอง
วงจรปด 

 เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ และ
หนวยงานอ่ืน ๆ
ไดรับขอมูลที่
ถูกตองและ
รวดเร็ว 

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

 

 



๙๔ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 
ตามยุทธการฟาแดด 
สงยางระดมกวาดลาง 
ยาเสพติด จังหวดั
กาฬสินธุ 

- เพ่ือเปนคาสนับสนุนการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดตามยุทธการฟา
แดดสงยางระดมกวาดลาง
ยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ  

- ปละ ๑ ครั้ง 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ งบประมาณ 
ที่ใหการ
สนับสนุน 

การปองกัน และ
แกไขปญหายาเสพ
ติดในพื้นที่เทศบาล
เปนไปอยางมี
ประสิทธผิล 

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

๙ โครงการจางเหมา
บริการดูแลและขับ
รถยนตเคลื่อนที่เร็ว
กูภัย 

- เพ่ือดูแลอุปกรณ ระบบ 
และบํารุงรักษารถยนต
เคลื่อนที่เร็วกูภัย และ
สามารถออกชวยเหลือ
ประชาชนไดทันทวงที  
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- จํานวน ๒ คนๆ ละ 
๗,๕๐๐ บาท/เดือน  

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ จํานวนแรงงาน
ที่จางเหมา
บริการดูแล
และขับรถยนต
เคลื่อนที่เร็ว
กูภัย (คันใหม) 

ประชาชนทั้งใน
และนอกเขต
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณไดรับ
การชวยเหลือ  
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน 

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

๑๐ โครงการชุมชนกับการ
เฝาระวังสาธารณภัย 

 

- เพ่ือใหประชาชนมีสวน
รวมในการเฝาระวังสา
ธารณภัยในชุมชน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล จํานวน ๘๐ คน 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

จํานวนประ 
ชาชนที่เขารวม
โครงการ 

ประชาชนสามารถ
เฝาระวังและระงับ
เหตุภัยพิบัติไดดวย
ตนเอง 

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

๑๑ โครงการจางเหมาจัดทํา 
ชุดฝกปฏิบัตหิอทดสอบ
จิตใจ การกูภัยที่สูง และ
การกูภัยทางน้ํา 

- เพ่ือใชในการจัดฝกอบรม
บุคลากร สมาชิก อปพร. 
หรือเจาหนาที่อื่นในการฝก
ปฏิบัติกูชีพกูภัย 

- จํานวน ๑ ชุด - - ๑๕๐,๐๐๐ 
 

- - จํานวนอุปกรณ
ประกอบฝก 
อบรม 

มีอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชอยาง
เพียงพอ 

สํานักปลัด 
(งานปองกัน) 

 

 



๙๕ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒ โครงการจางเหมา
พนักงานประจําทาย
รถบรรทุกน้ํา  

- เพื่อจางเหมา
บุคคลประจําทาย
รถบรรทุกนํ้าในการ
ชวยเหลือภัยพิบัต ิ

- จํานวน ๒ คนๆ ละ 
๗,๕๐๐/เดือน 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ จํานวนแรงงาน
ที่จางเหมา
ประจําทาย
รถบรรทุกน้ํา  

ประชาชนทั้งใน
และนอกเขต
เทศบาลไดรับ
การชวยเหลือ
หากเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

๑๓ โครงการถนนปลอดภัย - เพ่ือใหประชาชนผู
สัญจร ใชรถ ใชถนน
มีความปลอดภัย 

- รณรงคความปลอดภัยทาง
ถนนตลอดทั้งป การแกไข
จุดเสี่ยงตาง ๆ จัดอบรมให
ความรูความปลอดภัย 
ทางถนน 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ สถิติการเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

ประชาชนผูสัญจร 
ใชรถ ใชถนนมี
ความปลอดภัย ลด
ความเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

๑๔ คาปวยการเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ในการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตาม
กฎหมายวาดวยการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ใหกับ
อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน  
(อปพร.) 

- จัดชุดตรวจ อปพร. 
เขาเวรตามจุดตรวจและ
เฝาระวงั ๗ วันอันตราย
เทศกาลปใหมและ
สงกรานต ตลอดจนปฏิบัติ
หนาทีต่ามคําสั่งใชของ
ผูอํานวยการศูนย อปพร. 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

๓๓๕,๒๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพยสิน รอย
ละ ๑๐๐ 

- ลดการเกิด
อุบัติเหตุและ 
รักษาความสงบ
เรียบรอยในชุมชน 
- สรางความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพยสิน
ของประชาชน 

สํานักปลัด  
(งานปองกันฯ) 

 

 



๙๖ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕ โครงการสนับสนุน
ศูนยปฏิบัติการรวมใน
การใหความชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(สถานที่กลาง) สําหรับ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตพื้นที่
อําเภอกุฉินารายณ 

- เพื่อเปนคาสนับสนุนศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการ
อ่ืนที่เก่ียวของ  

- ปละ ๑ คร้ัง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ งบประมา
ณที่ใหการ
สนับสนุน 

มีศนูยรวบรวม
ขอมูลปญหา
ความตองการ
ของประชาชน
รวบรวมกฎหมาย
ระเบียบหนังสือ
สั่งการ ขอมูลอื่น
ที่เก่ียวของกับ
การชวยเหลือ
ประชาชน 

สํานักปลัด    
(งานปองกันฯ) 

๑๖ โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัยที่ไมเขาขาย
สาธารณภัย 

- เพ่ือชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภัยที่ไมเขาขายสา
ธารณภัย เชน ไฟไหมบานหลัง
เดียว เปนตน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 
๑๗ ขอ ๑๘ ขอ ๑๒ วรรคสอง 

- ประชาชนผูประสบภัย
พิบัติที่ไมเขาขายสาธารณภัย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง
ของการ
ชวยเหลือ 

ประชาชน
ผูประสบภัยไดรับ
การชวยเหลือตาม
ระเบียบราชการ
กําหนด 

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

 

 

 



๙๗ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗ โครงการสนับสนุน
ฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับกฎหมายจราจร
และการขับข่ีอยาง
ปลอดภัย 

- เพื่อเปนเงินอุดหนุนใหกับ
สถานีตํารวจภูธร 
กุฉินารายณ สําหรับ
ฝกอบรมใหความรูเก่ียว 
กับกฎหมายจราจรและการ
ขับขี่อยางปลอดภัย 

- ปละ ๑ คร้ัง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ งบประมาณ 
ที่ใหการ
สนับสนุน 

ประชาชนไดรับ
ความรูเก่ียวกับ
กฎหมายจราจร
รวมถึงมีการขับข่ี
อยางปลอดภัย 
และลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

 

๑๘ โครงการปราบปรามและ
แกไขปญหายาเสพติด 
 

- เพื่อเปนคาจัดหาชุดตรวจ
สารเสพติดหรอืสนับสนุน
การจัดหาชุดตรวจสารเสพ
ติด สําหรับตรวจ พนักงาน
เทศบาล เยาวชน เด็ก
นักเรยีน กลุมเสี่ยงในเขต
เทศบาล ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๒๙๘๙ ลว ๓๑ พ.ค. ๖๐ 
หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ 
ดวนที่สุด ที่ กส ๐๐๒๓.๓/ว 
๒๓๑๕ ลว ๑๐ พ.ค. ๖๑  

- จัดหาชุดตรวจสารเสพ
ติดหรือสนับสนุนการ
จัดหาชุดตรวจสารเสพติด 
สําหรับตรวจ
กลุมเปาหมาย พนักงาน
เทศบาล เยาวชน เด็ก
นักเรยีน กลุมเสี่ยงในเขต
เทศบาล จํานวน ๑,๐๐๐ 
ชุด 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ จํานวนชุด
ตรวจสารเสพ
ติดหรือการ
สนับสนุนการ
จัดหาชุดตรวจ
สารเสพติด 

การปองกันและ
ปราบปรามยาเสพ
ติดในพื้นที่
เทศบาลเปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

 

 

 



๙๘ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙ โครงการฝกจัดตั้ง อปพร. - เพ่ือเปนคาฝกอบรม
จัดตั้งสมาชิก อปพร. 
ระยะเวลาฝก ๕ วัน 
ประกอบดวย คาวทิยากร 
คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม  ชุดฝก อุปกรณ
ในการฝก เอกสาร และ
อ่ืน ๆ ที่จําเปน 

- จํานวน ๒๐ คน  
ระยะเวลาฝก ๕ วัน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา
รับการ
ฝกอบรม 

มีกําลังสมาชิก  
อปพร. เพ่ือ
สนับสนุนงาน
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยเพิ่มขึ้น  

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

๒๐ โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูปฏิบัติงาน
ปองกันและบรรเทา               
สาธารณภัย 

- เพ่ือเปนคาฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง 
สมาชิก อปพร. ในการ
ปฏิบัติหนาที่ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ระยะเวลาฝก ๑ วัน 
ประกอบดวย คาวทิยากร 
คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม ชุดฝก อุปกรณ
ในการฝกเอกสาร  
และอื่น ๆ ที่จําเปน 

- จํานวน ๒๐ คน 
ระยะเวลาฝก ๑ วัน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนผูเขา
รับการ
ฝกอบรม 

ผูปฏิบัติหนาท่ีดาน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ไดเพ่ิมพูน
ความรู ทักษะ 
ประสบการณใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

 

 

 



๙๙ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๑ โครงการจัด
ระเบียบปายในที่
หรือทางสาธารณะ 

- เพื่อเฝาระวังมิใหมีการติดตั้ง
ปายโฆษณาตามตนไม  
เสาไฟฟา เกาะกลางถนนหนา
สถานท่ีราชการ และพื้นที่
อ่ืนๆ ที่เทศบาลฯ ประกาศ
หาม 
- เพื่อปองกันการลักลอบ
โฆษณาโดยการใชเสียง 
- เพื่อคืนพ้ืนที่ทางเทาให
ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย 

- จัดอบรมชี้แจงกฎหมายที่
เก่ียวของ 
- จัดชุดสายตรวจเทศกิจ ๒ 
รอบ เชา-เย็น  ภายในเขต 
- จัดชุดสายตรวจเทศกิจ
ออกตรวจภายในเขต 
รวมกับฝายพัฒนารายได 
ทุกวันพุธ 
- จัดทําทะเบียนผูคาที่ติดตั้ง
ปายฝาฝน ม .๑๐ แหง 
พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จํานวนชุด
สายตรวจ
เทศกิจที่ออก
ตรวจ 

เพื่อคืนความสุขคืน
พื้นที่ทางเทาให
ประชาชนไดสัญจร
ไปมาไดสะดวก
ปลอดภัย 
 

สํานักปลัด 
(งานเทศกิจฯ) 

๒๒ โครงการฝกอบรม
ผูขับขี่รถรับจาง
สาธารณะในเขต
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

 

- เพื่อเพิ่มพูนความรูดาน
กฎหมายจราจรและ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของแกผู
ขับขี่รถรับจางสาธารณะ 
- เสริมสรางการมีสวนรวม
ภาคประชาชนและเพ่ิมพูน
ความรูดานเทคนิคในการ
ใหบริการ 
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนนของ
ประชาชน 

- จัดฝกอบรมผูขับขี่รถ
รับจางสาธารณะในเขต
เทศบาล จํานวน  ประมาณ 
๑๐๐ คน 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนผูขับข่ี
รถรับจาง
สาธารณะใน
เขตเทศบาล
ที่เขารับการ
อบรมและ
ศึกษาดูงาน 

- การจราจรในเขต
เทศบาลมีความ
เปนระเบียบ
เรียบรอย 
- ประชาชนมี
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับกฎหมาย
มากยิ่งข้ึน 
- มีเครือขายภาค
ประชาชนรวมเฝา
ระวังปญหาสังคม 

สํานักปลัด 
(งานเทศกิจฯ) 

รวม 22  โครงการ 8,925,200 1,679,2001,774,000 1,924,000 1,774,000 1,774,000    

รวมทั้งหมด 22  โครงการ 8,925,200 1,679,2001,774,000 1,924,000 1,774,000 1,774,000    



๑๐๐ 
 

 

 แผนงานยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเที่ยว และสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขันได 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาผาไหมแพรวา ผามัดยอมจากสีธรรมชาติ และสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปญญาทองถิ่น 

      ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปญญาทองถ่ิน 

   ๖.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการประเพณี   
บุญบั้งไฟเทศบาล 
เมืองกุฉินารายณ
ปลอดเหลา 
 

- เพื่ออนุรักษฟนฟู
ศิลปวฒันธรรมจารีต 
ประเพณี ภูมิปญญา
อันดีงามของทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไป 

- จัดงานประเพณ ี
บุญบั้งไฟ ๑ คร้ัง 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 
 

๖๐๐,๐๐๐ 

 
จํานวนครั้ง 
ที่จัดงาน
ประเพณ ี
บุญบั้งไฟ 
  

- อนุรักษฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
- ทําใหเกิดความรวมมือ 
สามัคคใีนชุมชน
ตลอดจนหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

กองการศกึษา 

๒ โครงการประเพณ ี
ลอยกระทง 
 

- เพื่ออนุรักษฟนฟู
ศิลปวฒันธรรมจารีต 
ประเพณี ภูมิปญญา
อันดีงามของทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไป 

- จัดงานประเพณ ี
ลอยกระทง  ๑  ครั้ง 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 
 

๘๐๐,๐๐๐ จํานวนครั้ง 
ที่จัดงาน
ประเพณ ี
ลอยกระทง 
 

- อนุรักษฟนฟู 
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
- ทําใหเกิดความรวมมือ 
สามัคคใีนชุมชน
ตลอดจนหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

กองการศกึษา 

 
 

 
 

 

 



๑๐๑ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓ โครงการประเพณี
สงกรานตเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ
ปลอดเหลา    
 

- เพื่ออนุรักษฟนฟู
ศิลปวฒันธรรมจารีต 
ประเพณี ภูมิปญญา
อันดีงามของทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไป 

- จัดงานประเพณี
สงกรานต ๑ คร้ัง 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวนคร้ังที่จัด
งานประเพณ ี
สงกรานต 

- อนุรักษฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
- ทําใหเกิดความ
รวมมือ สามัคคีใน
ชุมชนตลอดจน
หนวยงานภาครัฐ 
และเอกชน 

กองการศกึษา 

๔ โครงการจัดงาน
ประเพณีเลีย้งปูตา 

- เพื่ออนุรักษฟนฟู
ศิลปวฒันธรรมจารีต
ประเพณี  ภูมิปญญา
อันดีงามของทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไป 

- อุดหนุนการจัดงาน 
ประเพณีเลีย้งปูตา 
จํานวน 1 ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนคร้ังที่
อุดหนุนการจัด
งานประเพณี
เลี้ยงปูตา 

- สรางความสามัคคี 
ในชุมชน 
- อนุรักษฟนฟู
ศิลปวฒันธรรม  
จารีตประเพณี และ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

กองการศกึษา 

๕ โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาเยาวชน
ประชาชนเมือง 
กุฉินารายณเกมส 

- เพื่อสรางความ
สามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน
เทศบาล 

- จัดแขงขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน 
จํานวน ๑  ครั้ง 

 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
 
 

จํานวนคร้ังใน
การจัดแขง 
ขันกีฬาเยาวชน
ประชาชนเมือง 
กุฉินารายณ 

ทําใหประชาชนมีความ
รักสามัคคีในหมูคณะ
และมีสุขภาพดีข้ึน 
พัฒนาบุคลิกภาพ 
จิตใจ ตลอดจน
สติปญญา 

กองการศกึษา 

 

 



๑๐๒ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖ โครงการจัดงาน       
วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

- เพื่อใหหนวยงาน
ราชการรัฐวิสาหกิจ 
พอคา ประชาชน ได
ระลึกวนัสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
- เพื่ออนุรักษใหวัน
สําคัญทางพระพุทธ 
ศาสนาคงอยูสืบไป 

- จัดงานวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  เชน  วัน
เขาพรรษา วันออกพรรษา 
และวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาอื่นๆ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวน
กิจกรรมของ
งานวนัสําคัญ
ทางพระพุทธ 
ศาสนาที่ได
ดําเนินการ 

ทําใหสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคกร
เอกชนไดอนุรักษ  
วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาให 
คงอยูตอไป 

กอง
การศึกษา 

๗ อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีไหวเจาพอ
ปูบัวขาว 

- เพื่ออนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมจารีต 
ประเพณ ีภูมิปญญา
อันดีงามของทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไป 

- อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีเจาพอปูบัวขาว 
จํานวน ๑ ครั้ง 

300,000 300,000 300,000 600,000 600,000 จํานวนครั้งที่
อุดหนุนการ
จัดงาน
ประเพณีเจา
พอปูบัวขาว 

- อนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
- ทําใหเกิดความรวมมือ 
สามัคคีในชุมชน
ตลอดจนหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

กอง
การศึกษา 

๘ อุดหนุนประเพณี              
ลอยกระทง 

- เพื่อสงเสริม
สนับสนุนประเพณี
อันดีงามใหคงอยู
สืบไป 

- อุดหนุนประเพณีลอย
กระทง ใหแกชุมชน ๘ 
ชุมชน และโรงเรียนในเขต
เทศบาล ๙ แหง 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ จํานวนชุมชน
ที่ไดรบัการ
อุดหนุน
ประเพณีลอย
กระทง 

- เกิดความรวมมือ  
ความสามัคคีในชุมชน
ตลอดจนหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
- ประเพณีอันดีงามใหคง
อยูสืบตอไป 

กอง
การศึกษา 

 



๑๐๓ 
 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙ อุดหนุนประเพณ ี      
บุญบั้งไฟ 

- เพื่อสงเสริม
สนับสนุนประเพณี 
บุญบั้งไฟ 
- เพื่ออนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามให
คงอยูสืบไป 

- จํานวน  ๘ ชุมชน ๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนชุมชน
ท่ีไดรับการ
อุดหนุน 
ประเพณ ี
บุญบ้ังไฟ 

- ชุมชนมีงบ 
ประมาณ
เพียงพอในการ
จัดงานประเพณี
บุญบ้ังไฟ 
- ไดอนุรักษ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณอีันดี
งามใหคงอยู
สืบไป 

กอง
การศึกษา 

๑๐ โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ใหกับบุคลากร 

- เพื่อสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ใหกับบุคลากรกอง
การศึกษา 

- จัดกิจกรรมปงบประมาณ 
ละ ๑ คร้ัง  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
 

จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม 

พนักงานกอง
การศึกษา  
มคีุณธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

๑๑ โครงการนมัสการหลวง
พอองคดํา (สมโภช 
๑๐๘ ป) 

- เพื่อสมโภชพระ
ธาตุองคดําอันเปน 
ปูชนียสถาน
คูบานคูเมือง 

- จํานวน ๑ ครั้ง 500,000 - - - - จํานวนครั้งที่
จัดกิจกรรม 

พระธาตุองคดําอัน
เปนปูชนียสถาน
คูบานคูเมือง 

กอง
การศึกษา 

รวม 11  โครงการ 20,750,000 4,430,000 3,930,000 3,930,000 4,230,000 4,230,000    



๑๐๔ 
 

 

   ๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดงานรัฐพิธี
และวนัสําคัญของชาต ิ

- เพื่อใหหนวยงาน
ราชการรัฐวิสาหกิจ 
พอคา ประชาชนได
ระลึกถึงคุณงาม 
ความดี ของบรรพ
ชนและแสดงความ
จงรักภกัดี 
- เพื่ออนุรักษใหวัน
สําคัญของชาติคงอยู
สืบไป 

- จัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ของชาติ เชน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันปยมหาราช         
วันข้ึนปใหม และวันสําคัญ
ของชาติอ่ืนๆ รวมทั้ง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ตางๆ 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมของ
งานรฐัพิธี
และวันสําคัญ
ของชาติท่ีได
ดําเนินการ 

ทําใหสวนราชการ
รัฐวสิาหกิจ 
องคกรเอกชนได
อนุรักษ วันสําคัญ
ของชาติ ใหคงอยู
ตอไป 

สํานักปลัด 

รวม 1  โครงการ 4,000,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000    

รวมทั้งหมด 12  โครงการ 24,750,000 5,230,000 4,730,000 4,730,000 5,030,000 5,030,000    



๑๐๕ 
 

 

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      ๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ๗.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ี 
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรม
อาสาสมัครอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

- เพื่อใหมี
อาสาสมัครประจํา
ชุมชน มีความรูความ
เขาใจในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- จัดอบรมอาสาสมัคร
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑ รุน ๘๐ คน 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ - เกิดองคกรภาค
ประชาชนเพื่อชวย
ดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดลอมในชุมชน 
- ชุมชนนาอยูไม
เกิดขอรองเรียน  
ในเรื่องมลพิษ และ
เหตุสําคญัจาก
สิ่งแวดลอม 

- แหลงน้ําตาม
ธรรมชาติไดรับ     
การดูแลรักษาใหดีขึ้น 
- ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมยังคง
อยูตอไป 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม 1  โครงการ 250,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    



๑๐๖ 
 

 

   ๗.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการกอสรางถนน 
คสล. ภายในบอรวบรวม
ขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ  
หมูที่ ๑๖ 

- เพื่อใหการ 
จราจรขนถาย
ขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว 

- ปริมาณงานผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๒๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา ๗๘๐.๐๐ ตร.ม. พรอมไหลทาง
ลูกรังขางละ ๐.๐๕ ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 
16.512722,104.020739 
พิกัดสิ้นสุด  
16.512695,104.020800 

- - ๕๐๐,๐๐๐ - - ถนน คสล.  
ที่สรางเสร็จใน 
บอรวบรวม
ขยะเทศบาล
เมือง 
กุฉินารายณ 

การจราจรขน
ถายขยะมูล
ฝอยมี
ประสิทธภิาพ 
สะดวก รวดเร็ว 

กอง  
สาธารณสุขฯ 

๒ โครงการกอสรางถนน 
คสล. ภายในบอรวบรวม
ขยะ 

- เพื่อใหเกิดการ
สัญจรที่
สะดวกสบายใน
การปฏิบัติหนาที่
ขนถายขยะมูล
ฝอยภายในบอ
รวบรวมขยะ 

- ปริมาณถนน คสล. กวาง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม. พรอมลูกรัง 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 
16.512643,104.020830 
พิกัดสิ้นสุด  
16.51178,104.022820 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - ถนน คสล.  
ที่สรางเสร็จใน
บอรวบรวม
ขยะเทศบาล
เมือง 
กุฉนิารายณ 

การจราจรขน
ถายขยะมูล
ฝอยมี
ประสิทธภิาพ 
สะดวก รวดเร็ว 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๓ โครงการปรับปรุงรั้วรอบ
บอรวบรวมขยะเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

- เพื่อเปนที่รวบ
รวบขยะมูลฝอย 
มีร้ัวรอบขอบชิด 
ไมสรางความ
เดือดรอน ใหแก
ชุมชนประชาชน
บริเวณโดยรอบ 

- ปริมาณงาน สูง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓.๐๐ ม. 
จํานวน ๓๙ ชอง ระยะทางยาว ๑๕๐ ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 
16.512604,104.020819 
พิกัดสิ้นสุด  
16.511348,104.021281 

๓๐๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- - จํานวนรั้ว
รอบบอขยะที่
ปรับปรุง 

มีแนวร้ัวรอบ
ขอบชิด ปด
กลั้นไมใหขยะ
ปลิวกระจาย 
ไปสูชุมชน
ใกลเคียง 

กอง
สาธารณสุขฯ 



๑๐๗ 
 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ โครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือ
กอสรางระบบบําบัด 
น้ําเสีย 

- เพื่อใหมีสถานที่
ในการกอสราง              
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

- ที่ดินประมาณ ๒ ไร ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - จํานวนพื้นที่
ของที่ดินที่
จัดซื้อ 

มีสถานที่ในการ
กอสรางระบบ
บําบัด น้ําเสีย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๕ โครงการปรับเกรดและ 
ฝงกลบขยะสะสมตกคาง 

- เพื่อฝงกลบขยะ
สะสมตกคาง  

- ปรับเกรดและฝงกลบขยะใน
บอขยะเทศบาล ๑ แหง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขยะตกคางและ
ขยะใหม 

ปริมาณขยะ
ตกคางสะสมและ
ขยะใหมไดรับ
การกําจัด 

กอง   
สาธารณสุขฯ 

๖ โครงการฝงกลบขยะ 
แบบควบคุม 

- เพื่อฝงกลบขยะ
สะสมตกคาง ตาม
หลักสุขาภิบาลที่
กรมควบคุมมลพิษ
กําหนด 

- ปรับเกรดและฝงกลบขยะใน
บอขยะเทศบาล ๑ แหง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ขยะตกคางและ
ขยะใหมถูก
กําจัดตามหลัก
สุขาภบิาล 

ปริมาณขยะ
ตกคางสะสม
และขยะใหม
ไดรับการกําจัด
ตามหลัก 
สุขาภิบาล 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๗ โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรัง คสล. ภายในบอ
รวบรวมขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

- เพื่อใหเกิดการ
สัญจรที่สะดวก 
สบายในการปฏิบัติ
หนาที่ขนถายขยะ
มูลฝอยภายในบอ
รวบรวมขยะ 

- ปริมาณงานถนน คสล. กวาง 
๔.๐๐ ม.  ยาว ๒๔๐.๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. พรอมลูกรัง
ขางละ ๐.๒๕ ม.                     
ตามแบบเทศบาลกําหนด 

- ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - ถนน คสล.  
ท่ีสรางเสร็จ
ภายในบอ              
รวบรวมขยะ               
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

การจราจรขน
ถายขยะมลูฝอย
มีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว 

กอง   
สาธารณสุขฯ 



๑๐๘ 
 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ โครงการปรับปรุง
ตลาดสดเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ รองรับ
มาตรฐานตลาดสด
ระดับ ๕ ดาว 

- เพื่อพัฒนาตลาด
สดเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณใหมี
มาตรฐานระดับดี
มาก (๕ ดาว)  
- เพื่อยกระดับ
มาตรฐานตลาดสด
จากระดับดี (๓ ดาว) 
เปนระดับดีมาก  
(๕ ดาว) 

- ปรับปรุงตลาดสด
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 
พัฒนาสูมาตรฐานระดับ
ดีมาก (๕ ดาว) 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ยกระดับ
มาตรฐานตลาด
สดจากระดับดี 
(๓ ดาว) เปน
ระดับดีมาก  
(๕ ดาว)  

ประชาชนใน 
และนอกเขต
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณไดรับ
ความคุมครองใน
การบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

๙ โครงการปรับปรุงรั้ว
ลวดหนามพื้นที่แนว
เขตบอรวบรวมขยะ
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- เพื่อใหมีแนวร้ัว
ลอมรอบเขตพ้ืนบอ
รวบรวมขยะหรือ
เปนแนวลอมรอบ
ขอบชดิ 

- ปริมาณงานรั้วลวด
หนามสูง ๒.๐๐ ม. ยาว 
๑,๕๐๐.๐๐ ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 

๒๐๐,๐๐๐ - - - - รั้วลวดหนามลิ้ม
รอบขอบชิดบอ
รวบรวมขยะ
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

มีร้ัวลวดหนาม
ลอมรอบตลอด
แนวเขตพื้นที่บอ
รวบรวม          
ขยะมูลฝอย 

กอง   
สาธารณสุขฯ 

๑๐ โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. ภายในบอ
รวบรวมขยะมูลฝอย
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ  
(ฝงทิศเหนือ) 

- เพื่อใหการ 
จราจรขนถายขยะ
มูลฝอยมี
ประสิทธิภาพ 

- ปริมาณงานถนน คสล. 
กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๒๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. พรอมลูกรังขางละ 
๐.๒๕ ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ -  - - ถนน คสล.  
ที่สรางเสร็จ
ภายในบอ
รวบรวมขยะ
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

การจราจรขนถาย
ขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 



๑๐๙ 
 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน   
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑ โครงการจางเหมาจัดเก็บ
ขนขยะมูลฝอย ปรับปรุง
ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม 
รวมถึงการปองกันโรค
ภายในเขตเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาจัดเก็บขนขยะ 
มูลฝอย ปรับปรุง 
ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม 
รวมถึงการปองกันโรค
ภายในเขตเทศบาล 
เมืองกุฉินารายณ 

- จางเหมาพนักงานเก็บ
ขยะ จํานวน ๔ คนๆ ละ 
๙,๕๐๐ บาท/เดือน 

๔๕๖,๐๐๐ ๔๕๖,๐๐๐ ๔๕๖,๐๐๐ ๔๕๖,๐๐๐ ๔๕๖,๐๐๐ จํานวนแรง 
งานท่ีจัดเก็บ
ขนขยะมูล
ฝอยปรบัปรุง
ภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอม 

พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณมี
ความสะอาด
เรียบรอย
ปราศจากโรค 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๒ โครงการจางเหมาทําความ
สะอาดถนน ตรอก ซอย 
ภายในเขตเทศบาลเมือง
กุฉินารายณ 

- เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาแรงงานทําความ
สะอาดถนน ตรอก ซอย 
ภายในเขตเทศบาล 

- พนักงานกวาดถนน 
จํานวน ๑๖ คนๆละ 
๗,๕๐๐ บาท/เดือน 

๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ จํานวนแรง 
งานท่ีจาง
เหมาทํา
ความสะอาด
ถนน ตรอก 
ซอย ภายใน
เขตเทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ  
มีถนน ตรอก ซอย 
ท่ีสะอาดและ 
นาอยู 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๓ โครงการจางเหมาจัดเก็บ
ขนขยะมูลฝอย ทําความ
สะอาด ภายในเขต
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 

- เพื่อจายเปนคาจาง
เหมาจัดเก็บขนขยะ 
มูลฝอย/ทําความ
สะอาด 

- พนักงานเก็บขนขยะ 
จํานวน ๓๐ คนๆละ 
๙,๐๐๐ บาท/เดือน 
 

๓,๒๔๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๐๐๐ ๓,๒๔๐,๐๐๐ จํานวน
แรงงานที่
จัดเก็บขน
ขยะมูลฝอย/
ทําความ
สะอาด 

พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณมี
ความสะอาด
เรียบรอย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



๑๑๐ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔ โครงการจางเหมา
บริการผูชวยปฏิบัติ 
งานดานสาธารณสุข 
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

- เพื่อใหงานดานสาธารณสุข
มีบุคคลากรขับเคลื่อนงาน
อยางพอเพียง 
- เพื่อชวยเหลือดูแลงาน
โครงการสงเสริมสุขภาพงาน
ปองกันและควบคุมโรค
ตลอดจนงานฟนฟูสุขภาพ
ประชาชน 
ในชุมชน 
- เพื่อชวยเหลือดานการ
เรียนรูของชุมชนในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ปญหาดานขยะมูลฝอย 
ปญหามลพิษตางๆ 

- พนักงานจางเหมา
ผูชวยปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข ๕ คนๆละ 
๙,๐๐๐ บาท/เดือน 

๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐๕๔๐,๐๐๐ จํานวนที่จางเหมา
บริการผูชวยปฏิบัติ 
งานดานสาธารณสุข 

- สามารถ
ใหบริการงาน
ดานสาธารณ 
สุข ไดครบพื้นที่
ตามเปาหมาย 
- ประชาชนใน
พ้ืนที่เขตเทศ 
บาลเมือง 
กุฉินารายณ  
มีสุขภาพที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๕ โครงการกอสราง
ระบบบําบัดนําเสีย
ชุมชน 

- เพือ่ใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมอยางมปีระสิทธิภาพ 
บําบัดน้ําเสียที่เกิดจากชุมชน 

- ระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชนที่มีมาตรฐาน
รองรับน้ําทิ้งจากชุมชน 

- ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณมรีะบบ
บําบัดน้ําเสีย 
ในชุมชน 

มีระบบบําบัดนํ้า
เสียในชุมชน
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

๑๖ โครงการจางเหมา
พนักงานขับรถ 
ดูดโคลน 

- เพื่อใหงานกําจัดสิ่งปฏิกูลมี
พนักงานเพียงพอและเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

- พนักงานจางเหมา 
ขับรถดูดโคลน จํานวน 
๑ คนๆละ ๙,๐๐๐ 
บาท/เดือน  

๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ สิ่งปฏกูิลภายในเขต
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณลดลง 

มีพนักงาน 
เพียงพอตอภารกิจ
งานที่เพิ่มมากขึ้น
และสิ่งปฏิกูลมี
จํานวนลดลง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



๑๑๑ 
 

 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗ โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลูกรัง
รอบบอรวบรวมขยะ
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 
                  

- เพ่ือใหเกิดการสัญจร 
ที่สะดวกสบาย ในการ
ปฏิบัติหนาที่ขนถาย
ขยะมูลฝอยภายในบอ
รวบรวมขยะ 

- จํานวน ๑ แหง - - - ๕๐๐,๐๐๐ - ความยาวของ
ถนนรอบบอ
รวบรวมขยะ 
ที่ปรับปรุงแลว
เสร็จ 

มีถนนทางเดิน
สัญจรของ
รถบรรทุกขยะ 
ที่สะดวกสบาย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

๑๘ โครงการกอสรางปาย 
ซอยภายในเขต
เทศบาล            
เมืองกุฉินารายณ 

เพ่ือบงบอกชื่อซอย
ชุมชนแตละชุมชน
ภายในเขตเทศบาล    
เมืองกุฉินารายณ  

- ปายบอกชื่อซอยภายในเขต
เทศบาลใหครบทุกซอย 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จํานวนปายท่ี
จัดทําแลวเสร็จ 

มีปายบอกชื่อ
ซอยที่ชัดเจน 
งายตอการ
เดินทาง 

กองชาง 
 

๑๙ โครงการจางเหมา
ดูแลสวนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล 

- เพื่อจายจางเหมา
แรงงานดูแล
สวนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล 

- จํานวน ๑๓ คนๆ ละ ๗,๐๐๐ 
บาท/เดือน จํานวน ๒ คนๆ ละ 
๘,๐๐๐บาท/เดือน 

๑,๒๘๔,๐๐๐ ๑,๒๘๔,๐๐๐ ๑,๒๘๔,๐๐๐ ๑,๒๘๔,๐๐๐ ๑,๒๘๔,๐๐๐ จํานวนแรงงาน
ที่จางเหมาดูแล
สวนสาธารณะ
ภายในเขต
เทศบาล 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
สวนสาธารณะ
ที่สะอาดและ
นาอยู 

กองชาง 

20 โครงการกอสราง
หองนํ้าศาลเจาพอปู 
บัวขาว หมูที่ 9 

- เพื่อใหมีหองนํ้า
สาธารณะเพียงพอ
สําหรับประชาชน
บริเวณศาลเจาเจาปู
บัวขาว 

- กอสรางอาคารคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาดกวาง 2.60 ม. ยาว 
12.00 ม หรือพ้ืนที่ใชสอยไม
นอยกวา 31.20 ตร.ม.   
ตามแบบกําหนด 
16.536386,104.050103 

250,000 - - - - ขนาดพ้ืนที่ใช
สอยหลัง
ดําเนินการ
กอสรางแลว
เสร็จ 

มีหองนํ้า
เพียงพอตอการ
ใหบริการ
ประชาชนทั้งใน
วันปกติและ
ชวงวันเทศกาล 

กองชาง 

รวม 20  โครงการ 80,990,000 14,๔๖8,000 39,418,000 9,218,000 9,418,000 8,718,000    

รวมทั้งหมด 2๑  โครงการ 81,240,000 14,518,000 39,468,000 9,268,000 9,468,000 8,768,000    



๑๑๒ 
 

 

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ พัฒนาทุนมนุษย ลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพฒันาผาไหมแพรวา ผามัดยอมจากสีธรรมชาติ และสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

         ๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความพรอมสูประชาคมอาเซยีน 

   ๘.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด 
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ 
 
 

โครงการจัด
กิจกรรมศูนยการ
เรียนรูชุมชน 

- เพื่อเปนการ
สงเสริมและ
อนุรักษศิลป 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  โดย
ปลูกจิตสํานึกให
คนในทองถ่ิน
ตระหนักถึง
คุณคา และ
ความสําคัญของ
ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

- จัดกิจกรรมเขาคายโครงการ
สืบฮอยตาวาฮอยปู อยาง
นําฮอยพอแม เปาหมาย
นักเรียนและผูนําชุมชน 
จํานวน ๑๐๐ คน 
- จัดฝกอบรมโครงการ
มัคคุเทศนนอยตามฮอยฮีต 
๑๒ ครอง ๑๔ ประเพณีอีสาน 
จํานวน ๒๐ คน 
- จัดฝกอบรมโครงการการ
จัดการวัฒนธรรมทองถ่ิน 
จํานวน ๑๐๐ คน 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ภูมิปญญาอีสานและ
วัฒนธรรมภาษากลุมประเทศ
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน 

200,000 200,000 200,000 200,000 
 

200,000 จํานวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม
ในศูนยการ
เรียนรูชุมชน 

- ชุมชนเกิด
จิตสํานึกเกิด
ความตระหนักถึง
คุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
- ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถ่ิน ไดรบั
การฟนฟูทําใหมี
คุณคาตอการ
ดําเนินชีวติ 

กอง
การศึกษา 

 
 

  รวม 1  โครงการ 1,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    

รวมทั้งหมด 1  โครงการ 1,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    



๑๑๓ 
 

      
          รายละเอียดโครงการพัฒนา 

     ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพฒันาชมุชน 
 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

                
   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับคณุภาพและรายไดดานการทองเที่ยวและสงเสริมการคา การลงทุนนวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขันได 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม 
 ๑.๑  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 
 

1 

กอสรางถนนแอสฟลท 
ติกคอนกรีต/ซอมสราง 
โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
โดยวิธี Pavement In- 
Place Recycycling  
สายเทศบาล 2 หมูที่ 13 

 
 
เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

 
 
- ปริมาณงาน ชวงที่ 1 งานเสรมิผิว
จราจรดวยแอสฟลทติกคอนกรีต  
กวาง 5.00 ม. ยาว  872.00 ม.  
หนา 0.05 ม.  
- ชวงที่ 2 งานเสรมิผิวจราจรดวย 
แอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 8.00 ม. 
ยาว 1,355.00 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือพ้ืนที่แอสฟลทติกไมนอยกวา 
15,200 ตร.ม.  
พิกัดเริ่มตน  
16.533416, 104.045228 
จุดสิ้นสุด  
16.514339, 104.039792 

 
 

4,860,000 

 
 
- 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
ระยะทาง
ของถนน 

 
 
ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

 
 
แผนชุมชน 
หมูที่ ๑๓ 

 
 

กองชาง  

 

ผ.๐๒/๑ 



๑๑๔ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

2 โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนแอสฟลทติกคอน 
กรีต โดยวิธี Pavement 
In- Place Recycycling  
สายพรอมพันธ ซอย 8 
หมูที่ 13 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน งานเสริมผิวจราจรดวย
แอสฟลทติกคอนกรีต กวาง  4.00 ม. 
ยาว 310.00 ม. หนา 0.05 ม.  
หรือพ้ืนที่แอสฟลทไมนอยกวา  
1,240 ตร.ม.   
พิกัดเริ่มตน  
16.547251, 104.045167 
จุดสิ้นสุด  
16.546999, 104.048096 

396,000 - - - - ระยะทาง 
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนชุมชน 
หมูที่ ๑๓ 

กองชาง  

 
 

3 
 

กอสราง/ปรับปรุงถนน 
คสล. 
โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายกุศลนารายณ 
ซอย 12 (ตาเหมือน) 
หมูที่ 15 

 
 
เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

 
 
- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. 
ยาว 430.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,720  
ตร.ม. พรอมไหลทางลูกรัง ขางละ 
0.25 ม. และงานทอระบายนํ้า คสล. 
ขนาด 0.40 ม. จํานวน 12 ทอน 
พิกัดเริ่มตน  
16.547251, 104.045167 
จุดสิ้นสุด  
16.546999, 104.048096 

 
 

1,066,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
ระยะทาง 
ของถนน 

 
 
ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

 
 
แผนชุมชน 
หมูที่ ๑5 
 

 
 

กองชาง 

 



๑๑๕ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

4 
 

โครงการกอสรางถนน 
คสล. สายศาลาแดง  
ซอย 1/1 (นางบุญรวม 
สืบพิมพสุนนท)  
หมูที่ 15 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 
ม. ยาว 178.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 
712.00 ตร.ม. พรอมไหลทางลูกรัง 
ขางละ 0.25 ม. และงานทอระบาย
น้ํา คสล. ขนาด 0.40 ม. จํานวน 6 
ทอน 
พิกัดเริ่มตน  
16.545936, 104.034720 
จุดสิ้นสุด  
16.547131, 104.033541 

500,000 - - - - ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

แผนชุมชน 
หมูที่ ๑5 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศาลาแดง 3/1 
(ซอยบานนายอุดม  
พลอยวิเลิศ) หมู 15 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวถนนกวาง 3.50 ม. ยาว 134.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 469.00 ตร.ม. พรอมไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.25 ม.  
พิกัดเริ่มตน  
16.552054, 104.036313   
จุดสิ้นสุด  
16.553214, 104.035927 

- - 330,000 - - ความยาว
ของถนน
ที่สราง
เสรจ็ 

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนสัญจร
ไดอยาง
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

แผนชุมชน 
หมูที่ ๑5 

กองชาง 

 

 



๑๑๖ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศาลาแดง 1/1 
(ซอยนางบุญรวม  
สุพิมพสุนนท) หมู 15 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวถนนกวาง 3.50 ม. ยาว 146.00 
ม. หนา 0.15 เมตรหรือมีพืน้ที่ไม
นอยกวา 511.00 ตร.ม. พรอมไหล
ทางลูกรงัขางละ 0.25 ม.   
พิกัดเริ่มตน  
16.545958, 104.034707  
จุดสิ้นสุด  
16.546903, 104.033758 

- - 350,000 - - ความยาว
ของถนน
ที่สราง
เสรจ็ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชน
สัญจรไดอยาง
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

แผนชุมชน 
หมูที่ ๑5 

กองชาง 

 
 

7 

กอสราง/ซอมแซม
ถนนลูกรัง/ถนนดิน 
โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง สายศาลาแดง 
3/1 (ซอยบานนายอุดม  
พลอยวิเลิศ) หมู 15 

 
 
เพ่ือใหได
ถนนที่
ประชาชน
สัญจรได
อยาง
ปลอดภัย 

 
 
- กอสรางถนนลูกรัง ผิวถนนกวาง 
4.00 ม. ยาว 134.00 ม. ชั้นลูกรัง
หนา 0.20 ม.  
พิกัดเริ่มตน  
16.552054, 104.036313  
จุดสิ้นสุด  
16.553214, 104.035927 

 
 

28,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
ความยาว
ของถนน
ที่สราง
เสรจ็ 

 
 
ประชาชน
สัญจรไดอยาง
ปลอดภัย 

 
 
แผนชุมชน 
หมูที่ ๑5 

 
 

กองชาง 

 

 

 



๑๑๗ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังสายศาลาแดง 
1/1 (ซอยนางบุญรวม 
สุพิมพสุนนท) หมู 15 

เพ่ือใหได
ถนนที่
ประชาชน
สัญจรได
อยาง
ปลอดภัย 

- กอสรางถนนลูกรัง ผิวถนนกวาง 
4.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร 
ชั้นลูกรังหนา 0.20 เมตร พิกัด
พิกัดเริ่มตน  
16.545958, 104.034707  
จุดสิ้นสุด  
16.546903, 104.033758 

30,000 - - - - ความยาว
ของถนนที่
สรางเสรจ็ 

ประชาชน
สัญจรไดอยาง
ปลอดภัย 

แผนชุมชน 
หมูที่ ๑5 

กองชาง 

รวม  ๘  โครงการ 7,560,000 6,880,000 - 680,000 - -     

 
 

1 

กอสราง/ปรับปรุง 
รางระบายน้ํา คสล. 
โครงการกอสราง  
รางระบายน้ํา คสล.  
สายภิรมยรื่น หมูที่ 3 

 
 
เพ่ือระบาย
น้ําเสียออก
จากชุมชน 

 
 
- ปริมาณงานราง คสล. ขนาดกวาง 
0.30 ม. ลึก 0.50 ม.  
ยาว 310.00 ม. 
พิกัดเริ่มตน  
16.525654, 104.036942 
จุดสิ้นสุด  
16.525186, 104.031468 

 
 

1,271,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
ความยาว
ของราง
ระบายนํ้า 
ที่สรางเสร็จ 

 
 
ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

 
 
แผนชุมชน 
หมูที่ 3 

 
 

กองชาง 

2 โครงการกอสราง  
รางระบายน้ํา คสล.  
สายหนองหูลิง –  
กกตาล ซอย 1 หมูที่ 3 

เพ่ือระบาย
น้ําเสียออก
จากชุมชน 

- ปริมาณงานราง คสล. ขนาดกวาง 
0.16 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว  
64.50 ม. 
พิกัดเริ่มตน  
16.526892, 104.036927 
จุดสิ้นสุด  
16.527090, 104.037484 

130,000 - - - - ความยาว
ของราง
ระบายนํ้า 
ที่สรางเสร็จ 

ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

แผนชุมชน 
หมูที่ 3 

กองชาง 



๑๑๘ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

3 โครงการกอสราง  
รางระบายน้ํา คสล.  
สายหนองหูลิง –  
กกตาล ซอย 3  
หมูที่ 3 

เพื่อระบายนํ้า
เสียออกจาก
ชุมชน 

- ปริมาณงานราง คสล. ขนาดกวาง 
0.16 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 115.00 ม.
พิกัดเริ่มตน  
16.525987, 104.037019 
จุดสิ้นสุด  
16.526070, 104.038124 

230,000 - - - - ความยาว
ของราง
ระบายนํ้า 
ที่สรางเสร็จ 

ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

แผนชุมชน 
หมูที่ 3 

กองชาง 

4 โครงการกอสราง  
รางระบายน้ํา คสล. 
สายบัวขาว – นามน 
ซอย 9 หมูที่ 3 

เพื่อระบายนํ้า
เสียออกจาก
ชุมชน 

- ปริมาณงานราง คสล. ขนาดกวาง 
0.16 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว 59.00 ม. 
พิกัดเริ่มตน  
16.526892,104.036927  
จุดสิ้นสุด  
16.527090, 104.037484 

115,000 - - - - ความยาว
ของราง
ระบายนํ้า 
ที่สรางเสร็จ 

ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

แผนชุมชน 
หมูที่ 3 

กองชาง 

5 โครงการปรับปรุง  
รางระบายน้ํา คสล. 
สายบุญฑริกจักรพงษ 
ซอย 3 เชื่อมถนน
พันธุราษฎรบํารงุ  
หมูที่ 1 

เพื่อระบายนํ้า
เสียออกจาก
ชุมชน 

- ปริมาณงาน งานปรับปรุง 
รางระบายนํ้า คสล. ยาว 158.00 ม.  
พิกัดเริ่มตน  
16.538648, 104.052780 
จุดสิ้นสุด  
16.538766, 104.051330 

160,000 - - - - ความยาว
ของราง
ระบายนํ้า 
ที่สรางเสร็จ 

ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

แผนชุมชน 
หมูที่ 1 

กองชาง 

6 โครงการปรับปรุง  
รางระบายน้ํา คสล. 
สายบัวขาว – เขาวง 
ซอย 13 หมูที่ 1 

เพื่อระบายนํ้า
เสียออกจาก
ชุมชน 

- ปริมาณงาน  งานปรับปรุง 
รางระบายนํ้า คสล. ยาว 112.00 ม. 
พิกัดเริ่มตน  
16.541121, 104.055085 
จุดสิ้นสุด  
16.541299, 104.053740 

230,000 - - - - ความยาว
ของราง
ระบายนํ้า 
ที่สรางเสร็จ 

ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

แผนชุมชน 
หมูที่ 1 

กองชาง 



๑๑๙ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ี 
คาดวาจะไดรับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุง  
รางระบายน้ํา คสล. 
สายบัวขาว – เขาวง 
ซอย 15 หมูที่ 1 

เพื่อระบาย
น้ําเสียออก
จากชุมชน 

- ปริมาณงาน  งานปรับปรุง 
รางระบายน้ํา คสล. ยาว 156.00 ม. 
พิกัดเริ่มตน  
16.541121, 104.055085 
จุดสิ้นสุด  
16.541299, 104.053740 

350,000 - - - - ความยาว
ของราง
ระบายนํ้า 
ที่สราง
เสรจ็ 

ไมมีนํ้าเสีย
กักขังในชุมชน 

แผนชุมชน 
หมูที่ ๑ 

กองชาง 

รวม 7  โครงการ 2,486,000 2,486,000 - - - -     

 
1 

ขยายเขตประปา 
โครงการขยายเขต
ประปา ซอยบาน
ผูชวยวฤทธิ์  หมูที่ ๓ 

 
เพื่อให
ประชาชนได
ใชน้ําอยาง
เพียงพอ 

 
- ปริมาณงาน ระยะทางยาว  
๔๖.๐๐ ม. 
พิกัดเริ่มตน 
๑๖.๕๒๕๔๖๗,๑๐๔.๐๓๕๘๐๒ 
จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๒๕๐๑๑,๑๐๔.๐๓๕๙๗๕ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ความยาว
ของ
ระยะทาง
ขยายเขต
ประปา 

 
ประชาชนไดใช
น้ําอยาง
เพียงพอ 

 
แผนชุมชน 
หมูที ่3 

 
กองชาง 

2 โครงการขยายเขต
ประปา ซอยบานนาย
สัมฤทธิ์ บุงอุทุม หมูที่ 
๑๖ 

เพื่อให
ประชาชนได
ใชไฟฟาอยาง
เพียงพอ 

- ปริมาณงาน ระยะทางยาว  
๗๐.๐๐ ม. 
พิกัดเริ่มตน 
๑๖.๕๒๕๔๖๗,๑๐๔.๐๓๕๘๐๒ 
จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๒๕๐๑๑,๑๐๔.๐๓๕๙๗๕ 

๕๐,๐๐๐ - - - - ความยาว
ของ
ระยะทาง
ขยายเขต
ประปา 

ประชาชนไดใช
น้ําอยาง
เพียงพอ 

แผนชุมชน 
หมูที ่16 

กองชาง 

 

 



๑๒๐ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

ท่ีมาของ 
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

3 โครงการขยายเขตประปา 
ถนนพรมแดน ถึงถนน 
กกตาล หมูที่ ๑๖ 

เพ่ือให
ประชาชนได
ใชน้ําอยาง
เพียงพอ 

- ปริมาณงาน ระยะทางยาว 
๔๗๐.๐๐ ม.  
พิกัดเริ่มตน 
๑๖.๕๒๔๒๐,๑๐๔.๐๓๓๙๖๑ 
จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๒๑๑๐๕,๑๐๔.๐๓๖๕๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - ความยาว
ของ
ระยะทาง
ขยายเขต
ประปา 

ประชาชนไดใช
น้ําอยาง
เพียงพอ 

แผนชุมชน 
หมูที ่16 

กองชาง 

4 โครงการขยายเขตประปา 
ซอยโรงน้ําสาธิต หมูที่ ๓ 

เพ่ือให
ประชาชนได
ใชน้ําอยาง
เพียงพอ 

- ปริมาณงาน ระยะทางยาว 
๕๘๘.๐๐ ม.  
พิกัดเริ่มตน
๑๖.๕๓๑๒๑๖,๑๐๔.๐๓๓๑๔๙ 
จุดสิ้นสุด  
๑๖.๕๓๒๖๒๙,๑๐๔.๐๓๘๒๙๓ 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - - - ความยาว
ของ
ระยะทาง
ขยายเขต
ประปา 

ประชาชนไดใช
น้ําอยาง
เพียงพอ 

แผนชุมชน 
หมูที ่3 

กองชาง 

รวม 4  โครงการ 250,000 250,000 - - - -     

 
1 

ขยายเขตเสาไฟฟา 
โครงการขยายเขต 
เสาไฟฟา ซอยโตโยตา  
หมูที่ ๒ 

 
เพื่อให
ประชาชนได
ใชไฟฟาอยาง
เพียงพอ 

 
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอม 
สายพาดดัม ระยะทาง ๕๐๐ ม. 
พิกัดเริ่มตน 
16.526571,104053677 
จุดสิ้นสุด 
16.523425,104.053797 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ความยาว
ของ
ระยะทางท่ี
ขยายเขต           
เสาไฟฟา 

 
ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

 
แผนชุมชน 
หมูที ่2 

 
กองชาง 

 

 

 



๑๒๑ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธท่ี 
คาดวาจะไดรับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

2 โครงการขยายเขต  
เสาไฟฟา และไฟ
สองสวาง ซอยหลัง
โตโยตา บานนาย
อาคม อาทิตยตั้ง  
ถึงหนาที่ดิน น.ส. 
อรชร วรรณพฤกษ 
หมูที่ ๒ 

เพ่ือให
ประชาชนได
ใชไฟฟาอยาง
ทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมสาย
พาดดัม ระยะทาง 360 ม. 
พิกัดเริ่มตน 
16.523425,104.053757 
จุดสิ้นสุด 
16.522103,104.051857 

- - 100,000 - - ความยาว
ของ
ระยะทางท่ี
ขยายเขต           
เสาไฟฟา 

ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

แผนชุมชน 
หมูที ่2 

กองชาง 

3 โครงการขยายเขต 
เสาไฟฟา ซอย 
ปาหมาก  หมูที่ ๓ 

เพ่ือให
ประชาชนได
ใชไฟฟาอยาง
เพียงพอ 

- ปริมาณงาน ระยะทางยาว ๕๘๘.๐๐ ม. 
พิกัดเริ่มตน 
๑๖.๕๒๖๒๘๓,๑๐๔.๐๓๕๘๓๖ 
จุดสิ้นสุด  
๑๖.๕๒๖๖๔๒,๑๐๔.๐๓๕๘๑๗ 

๕๐,๐๐๐ - - - - ความยาว
ของ
ระยะทางท่ี
ขยายเขต    
เสาไฟฟา 

ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

แผนชุมชน 
หมูที ่3 

กองชาง 

4 โครงการขยายเขต   
เสาไฟฟา ซอยบาน 
นางวัน พุฒฝอย 
หมูที่ ๓ 

เพ่ือให
ประชาชนได
ใชไฟฟาอยาง
เพียงพอ 

- ปริมาณงาน ระยะทางยาว ๕๘๘.๐๐ ม. 
พิกัดเร่ิมตน 
๑๖.๒๕๒๕๓๐,๑๐๔.๐๓๕๘๒๓ 
จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๒๖๒๔๓,๑๐๔.๐๓๕๘๘๒ 

๕๐,๐๐๐ - - - - ความยาว
ของ
ระยะทางท่ี
ขยายเขต    
เสาไฟฟา 

ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

แผนชุมชน 
หมูที ่3 

กองชาง 

5 
 

โครงการขยายเขต 
เสาไฟฟา สายกํานัน
หมื่น วิเศษธุรการ   
หมูที่ ๙ 

เพ่ือให
ประชาชนได
ใชไฟฟาอยาง
เพียงพอ 

- ปริมาณงาน ระยะทางยาว  ๖๐.๐๐ ม. 
พิกัดเร่ิมตน 
๑๖.๕๒๕๗๘๒,๑๐๔.๐๔๒๑๕๖              
จุดสิ้นสุด  
๑๖.๕๒๒๘๓๓,๑๐๔.๐๔๗๖๗๗ 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - - - ความยาว
ของ
ระยะทางท่ี
ขยายเขต         
เสาไฟฟา 

ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

แผนชุมชน 
หมูที ่9 

กองชาง 

 



๑๒๒ 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

6 โครงการขยายเสาไฟฟา
ซอยหลัง รร.กุฉินารายณ 
ถึงวัดปากุฉิธรรมวาส           
หมูที่ ๑๓ 

เพื่อให
ประชาชนได
ใชไฟฟาอยาง
เพียงพอ 

- ปริมาณงาน ขยายเขตไฟฟา 
แรงต่ํา พรอมสายพาดดัม 
ระยะทาง ๒๐๐ ม. 
พิกัดเริ่มตน 
16.541033,104.036246 
จุดสิ้นสุด 
16.541313,104.033891 

๔๕,๐๐๐ - - - - ความยาวของ
ระยะทางท่ี
ขยายเขต   
เสาไฟฟา 

ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
ทั่วถึง 

แผนชุมชน 
หมูที ่13 

กองชาง 

7 โครงการขยายเขตเสาไฟฟา 
และไฟสองสวาง ซอยตาสี 
ตอจากชวงคอนกรีต  
หมูที่ ๑๓ 

เพื่อให
ประชาชนได
ใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอม
สายพาดดัม ระยะทาง 20 ม. 
พิกัดเริ่มตน 
16.536511,104.040066 
จุดสิ้นสุด 
16.536639,104.039618 

- 20,000 - - - ความยาวของ
ระยะทางท่ี
ขยายเขต           
เสาไฟฟา 

ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
ทั่วถึง 

แผนชุมชน 
หมูที ่13 

กองชาง 

8 โครงการขยายเขตเสาไฟฟา 
ซอยบัวขาว – สมเด็จ ๑๑  
หมูที่ ๑๕ 

เพื่อให
ประชาชนได
ใชไฟฟาอยาง
เพียงพอ 

- ปริมาณงาน ระยะทางยาว  
๕๔๒.๐๐ ม. 
พิกัดเริ่มตน 
๑๖.๕๔๔๔๔๓,๑๐๔.๐๔๐๔๘๗    
จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๒๒๑๓๖,๑๐๔.๐๔๔๐๙๒ 

๕๐,๐๐๐ -  
- 

 
- 

 
- 

ความยาวของ
ระยะทางท่ี
ขยายเขต   
เสาไฟฟา 

ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
ทั่วถึง 

แผนชุมชน 
หมูที ่15 

กองชาง 

9 โครงการไฟฟาแสงสวาง 
สายทุงนาพอสวาส   
โอษคลัง  หมูที่ ๑๕ 

เพื่อให
ประชาชนได
ใชไฟฟาอยาง
เพียงพอ 

- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอม
สายพาดดัม ระยะทาง 40 ม. 
พิกัดเริ่มตน 
16.542404,104.031977 
จุดสิ้นสุด 
16.542324,104.031535 

- - - 40,000 - จํานวนไฟฟา 
ที่ติดตั้งสําเร็จ 

มีไฟฟาใชใน
ยามค่ําคืน 

แผนชุมชน 
หมูที ่15 

กองชาง 



๑๒๓ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะ

ไดรับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

10 โครงการไฟฟา 
แสงสวาง พิกัดหนา 
เอกธนามอเตอร  
หมูที่ ๑๕ 

เพ่ือให
ประชาชนได 
ใชไฟฟาอยาง
เพียงพอ 

- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมสาย
พาดดัม ระยะทาง 360 ม. 
พิกัดเริ่มตน   
16.545348,104.039360 
จุดสิ้นสุด 
16.548278,104.041201 

- - - - 100,000 จํานวนไฟฟา 
ที่ติดตั้งสําเร็จ 

มีไฟฟาใชใน
ยามค่ําคืน 

แผนชุมชน 
หมูที ่15 

กองชาง 

11 โครงการขยายเขต  
เสาไฟฟา ไฟแสงสวาง
จากทางโคงหลังวัดถึง
วัดปากุฉิธรรมาวาส 
เชื่อมตอถึงสี่แยก  
หมูที่ 15 

เพ่ือให
ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
เพียงพอ 

- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมสาย
พาดดัม ระยะทาง 360 ม. 
พิกัดเริ่มตน   
16.546627,104.038131 
จุดสิ้นสุด 
16.541187,104.035664 

100,000 - - - - ความยาวของ
ระยะทางท่ี
ขยายเขต           
เสาไฟฟา 

ประชาชนได
ใชไฟฟาอยาง
ทั่วถึง 

แผนชุมชน 
หมูที ่15 

กองชาง 

12 โครงการขยายเขต   
เสาไฟฟา ซอย
อมรรัตน  หมูที่ ๑๕ 

เพ่ือให
ประชาชนได
ใชไฟฟาอยาง
เพียงพอ 

- ปริมาณงาน ระยะทางยาว   
 ๑๒๔.๐๐ ม. 
พิกัดเริ่มตน  
๑๖.๕๔๔๑๗๑,๑๐๔.๐๓๔๐๘๔ 
จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๔๓๘๔๘,๑๐๔.๐๓๕๖๑๘ 

๕๐,๐๐๐ - - - - ความยาวของ
ระยะทางท่ี
ขยายเขต    
เสาไฟฟา 

ประชาชนได
ใชไฟฟาอยาง
ทั่วถึง 

แผนชุมชน 
หมูที ่15 

กองชาง 

13 โครงการขยายเขต  
เสาไฟฟา และไฟ
สองสวาง ซอยหนา
วัดปากุฉิธรรมาวาส 
ถึงบานผูชวยสมชาย 
อสุชีวะ หมูที่ 15  

เพ่ือให
ประชาชนได
ใชไฟฟาอยาง
ทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมสาย
พาดดัม ระยะทาง 20 ม. 
พิกัดเริ่มตน 
16.542967,104.038510 
จุดสิ้นสุด 
16.543210,104.038136 

- - 20,000 - - ความยาวของ
ระยะทางท่ี
ขยายเขต           
เสาไฟฟา 

ประชาชนได
ใชไฟฟาอยาง
ทั่วถึง 

แผนชุมชน 
หมูที ่15 

กองชาง 

 



๑๒๔ 
 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

14 โครงการขยายเขต
ไฟฟา ซอยพันธุราษฎร
บํารุง 2 หมูที่ ๙ 

เพื่อใหขยายเขต
ไฟฟาให
ครอบคลุม
ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอม
สายพาดดัม ระยะทาง 1,080 
ม. จํานวน 27 ตน 
พิกัด 
16.529356,104.049534 

270,000 - - - - จํานวนเสา
ไฟฟา 

ประชาชนไดใช
ไฟฟาอยาง
ทั่วถึง 

แผนชุมชน 
หมูที ่๙ 

กองชาง 

รวม   14  โครงการ 1,065,000 785,000 20,000 120,000 40,000 100,000     

รวมทั้งหมด  33  โครงการ 11,361,000 10,401,000 20,000 ๘๐๐,000 40,000 100,000     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 
 

 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ การพัฒนามนุษย ลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

     ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน 

   ๒.๑ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะ

ไดรับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 
 

โครงการกอสราง
หองนํ้าศูนยแสดง
สินคา หมูที่ 1 

เพ่ือให 
บริการ
ประชาชนผู
มาใชบริการ 

- ปริมาณงาน กวาง 3.00 ม.  ยาว 
9.00 ม. หรือมีพืน้ท่ีไมนอยกวา 
27.00 ตร.ม. 
พิกดั 16.539767,104.050410 

170,000 - - - - จํานวนหองน้ํา
ที่สรางเสร็จ 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการอยาง
เพียงพอ 

แผนชุมชน 
หมูที ่1 

กองชาง 

2 โครงการกอสราง
ศาลาประชาคม  
หมูที่ 15 

เพ่ือใหมี
สถานที่รวม
กิจกรรมของ
คนในชุมชน 

- ปริมาณงาน กวาง 6.00 ม. ยาว 
9.00 ม. ความสูง 2 ชั้น หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 108.00 ตร.ม. 
พิกัด 16.546966,104.037775 

550,000 - - - - จํานวนศาลา
ประชาคมท่ี
สรางเสรจ็ 

มีสถานที่
กลางในการ
รวมกิจกรรม 

แผนชุมชน 
หมูที ่15 

กองชาง 

3 โครงการกลุมอาชีพทํา
ไมกวาดทางมะพราว  
หมูที่ ๑๓ 

เพ่ือสงเสริมใน
การประกอบ
อาชีพ 

- จัดฝกอบรมอาชีพ แกกลุมเปาหมาย 
ละอยางนอย ๑ ครั้ง 

100,000 - - - - ผูเขารวมอบรม
สามารถ
ประกอบอาชีพ
เสริมได 

กลุมเปาหมา
ยไดฝกอาชีพ
ตามความ
ตองการและ
ความถนัด 

แผนชุมชน 
หมูที ่13 

กอง 
สวัสดิการฯ 

4 โครงการทําตะกรา
พลาสติก หมูที่ ๑๓ 

เพ่ือสงเสริมใน
การประกอบ
อาชีพ 

- จัดฝกอบรมอาชีพ แกกลุมเปาหมาย 
ละอยางนอย ๑ ครั้ง 

100,000 - - - - ผูเขารวมอบรม
สามารถ
ประกอบอาชีพ
เสริมได 

กลุมเปาหมา
ยไดฝกอาชีพ
ตามความ
ตองการและ
ความถนัด 

แผนชุมชน 
หมูที ่13 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 



๑๒๖ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ี 
คาดวาจะไดรับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

5 โครงการตอยอด
ครัวเรือนตนแบบ  
วิถีพอเพียงสราง
อาชีพสรางรายได 
หมูที่ ๑๓ 

สรางความรู
ความเขาใจใน
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- จัดอบรมใหความรูดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

100,000 - - - - ผูรวมอบรมนํา
ความรูที่ไดไป
ปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน 

ประชาชนได
นอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา 
ใชในชีวิต 
ประจําวัน 

แผนชุมชน 
หมูที ่13 

กอง 
สวัสดิการฯ 

รวม 5  โครงการ 1,020,000 1,020,000 - - - -     

รวมทั้งหมด 5  โครงการ 1,020,000 1,020,000 - - - -     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 
 

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ี 
คาดวาจะไดรับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 
 

โครงการปรับปรงุ 
พ้ืนสนามศูนยกีฬา
เยาวชน หมูที่ 2 

เพื่อใหประชาชน 
มีพ้ืนที่ออกกําลัง
กายและมีภูมิทัศน
ที่สวยงาม 

- ปริมาณงาน ปรับปรุงพื้นสนาม 
พ้ืนที่ 2,178 ตร.ม.  
พิกัด  
16.533891, 104.052840 

85,000 - - - - พื้นสนามกีฬา
เยาวชนที่ไดรับ
การปรับปรุง 

ประชาชนได
เลนกีฬาเพื่อ
ออกกําลังกาย 

แผนชุมชน 
หมูที ่2 

กองชาง 

2 โครงการติดตั้ง 
ระบบสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย เพ่ือการ
สาธารณูปโภค  
วัดธงชัยศรีอํานวย  
หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชน
มีน้ําบาดาลใชใน
รูปแบบการใช
พลังงาน
แสงอาทิตย 

- ปริมาณงาน ระบบสูบนํ้า 
พลังงานแสงอาทิตย 2.5 
กิโลวตัต พรอมถังเก็บน้ําขนาด 
20,000 ลิตร  
พิกัด  
16.526465,104.034092 

453,000 - - - - จํานวนบอ
บาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย 

ประชาชนมีบอ
บาดาลพลังงาน
แสงอาทิตยใช
อยางเพียงพอ 

แผนชุมชน 
หมูที ่3 

กองชาง 

3 โครงการปรับปรุง 
บริเวณริมหนองสิม
จัดสรางซุมศาลา 5 
หมูที่ ๒ 

เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศนที่
สวยงาม 

- จํานวน 5 หลัง 
พิกัด 
16.532307,104,051878 

100,000 - - - - จํานวนซุม
ศาลาท่ีสราง
เสร็จ 

บริเวณหนอง
สิมมีภูมิทัศนที่
สวยงาม 

แผนชุมชน 
หมูที ่2 

กองชาง 

4 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศนสวนสาธารณะ
เจาพอปูบัวขาว  
หมูที่ 9 

เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศนที่
สวยงาม 

- จํานวน ๑ แหง 
พิกัด 
16.530313,104.050851 

 

100,000 - - - - จํานวนครั้ง 
ที่ปรบัปรุง 
ภูมิทัศน
สวนสาธารณะ
เจาพอปูบัวขาว 

สวนสาธารณะ
เจาพอปูบัวขาว
มีภมูิทัศนที่
สวยงาม 

แผนชุมชน 
หมูที ่๙ 

กองชาง 

รวม 4  โครงการ 738,000 738,000 - - - -     

รวมทั้งหมด 4  โครงการ 738,000 738,000 - - - -     



๑๒๘ 
 

 



๑๒๘ 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

        แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
        สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

               เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 
 

   ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเที่ยวและสงเสริมการคา การลงทุนนวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขนัได 
   ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม 
 ๑.๑  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
 
 

๑ 

กอสราง/ซอมแซม ถนนพารา
แอสฟลทติก 
โครงการกอสรางถนนพารา 
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายบัวขาว - เหลาใหญ   
(กส.ถ.๓๖-๐๐๓) หมูที่ ๑๕  
ตําบลบัวขาว  
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
เพื่อใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

 
 
- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ ม.        
ยาว ๑,๓๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. 
หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา ๗,๙๒๐.๐๐  
ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๕๑๕๘๖,๑๐๔.๐๔๖๓๙๐ 
พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๕๕๙๗๙๕,๑๐๔.๐๔๒๖๑๗ 

 

 

๖,๗๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

๖,๗๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

๖,๗๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

๖,๗๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

๖,๗๓๐,๐๐๐ 

 

 
 
ระยะทาง
ของถนน 

 
 
ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

 
 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๒ โครงการกอสรางถนนพารา 
แอสฟลทติกคอนกรีต  
สายภิรมยรื่น (กส.ถ.๓๖-๐๒๒)  
หมูที่ ๓ ตําบลบัวขาว  
อําเภอกุฉินารายณ                         
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม.  
ยาว ๕๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพ้ืนที่
ลาดยางไมนอยกวา ๒,๙๐๐.๐๐ ตร.ม.       
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๒๕๖๐๓,๑๐๔.๐๓๖๙๓๑ 
พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๕๑๖๖,๑๐๔.๐๓๑๔๘๙ 

๒,๔๖๐,๐๐0 ๒,๔๖๐,๐๐0 ๒,๔๖๐,๐๐0 ๒,๔๖๐,๐๐0 ๒,๔๖๐,๐๐0 ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

 

ผ.๐๒/2 



๑๒๙ 
 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
 

 
๓ 

กอสราง/ซอมแซม            
ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 
โครงการซอมสรางถนน      
แอสฟลทติกคอนกรีต          
สายรอบหนองบัวขาว  
หมูที่ 9 ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
เพื่อใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

 
 
- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 10.00 ม.   
ยาว 117.00 ม. หนา 0.04 ม. หรอืพื้นที ่
แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 
1,170.00 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด            
พิกัดเริ่มตน 16.523937,104.045297 
จุดสิ้นสุด 16.523507,104046458 

 
 

500,000 

 
 

500,000 

 
 

500,000 

 
 

500,000 

 
 

500,000 

 
 
ระยะทาง
ของถนน 

 
 
ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

 
 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

 ๔ โครงการซอมสรางถนน 
แอสฟลทติกคอนกรีต  
สายบัวขาว - เหลาใหญ  
(กส.ถ.36 -003) หมูที่ 
13 ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.      
ยาว 1,280.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
พื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 
6,400.00 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด              
พิกัดเริ่มตน 16.549467,104.048090 
พิกัดสิ้นสุด 16.559946,104.042509 

3,555,900 3,555,900 3,555,900 3,555,900 3,555,900 ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๕ โครงการซอมสรางถนน 
แอสฟลทติกคอนกรีต 
สายรอบหนองสิมบน - 
ลาง หมูที่ 2,9 
ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 
1,430.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่
แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 7,150 
ตร.ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 16.532756,104.051194 
จุดสิ้นสุด 16.532875,104.051154 

3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 



๑๓๐ 
 

 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
6 โครงการซอมสรางถนน 

แอสฟลทติกคอนกรตี  
สายรอบหนองบัวขาว  
หมูที่ 9 ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐาน/ 
ใชประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- ชวงที่ 1 ผิวจราจรกวาง 3.50 ม.  
ยาว 165.00 ม. หนา 0.05 ม. 
- ชวงที่ 2 ผิวจราจรกวาง 7.50 ม.  
ยาว 510.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่
ลาดยางรวมไมนอยกวา 4,402.50 ตร.ม. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 16.523983,104.045281 
จุดสิน้สุด 16.523901,104.045281 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทาง
สัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

๗ โครงการเสริมผิวจราจรถนน
สายนารายณพิทักษ หมู 12 
ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐาน/ 
ใชประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 8.00 ม.  
ยาว 470.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่
ลาดยางไมนอยกวา 3,760.00 ตร.ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 16.542969,104.055067 
จุดสิ้นสุด 16.543726,104.050834 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทาง
สัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

๘ โครงการกอสรางถนน 
แอสฟลทติกคอนกรตี  
สายรอบหนองสิม  
บานบัวขาว หมูที่ 9  
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ) 
เชื่อมบานบัวขาว หมู 2   
ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. 
ยาว 225.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพื้นที ่
แอสฟลทติกคอนกรตีไมนอยกวา 1,125.00 
ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 16.530769,104.52028 
จุดสิ้นสุด 16.531136,104.050420 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

/อบจ. 



๑๓๑ 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๙ โครงการกอสรางถนน 

แอสฟลทติกคอนกรตี  
สายรอบหนองบัวขาว  
บานบัวขาว หมูที่ 9  
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ) 
เชื่อมบานหนองหูลิง หมู 16  
ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภยัยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00  
ม. ยาว 550.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
พ้ืนที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 
4,400.00 ตร.ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 16.523945,104.045314 
จุดสิ้นสุด 16.523842,104.045261 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/
ทม. 

กุฉินารายณ 
/อบจ. 

10 โครงการกอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต สายภิรมยร่ืน 
บานหนองหูลิง หมูที่ 3  
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ)  
เชื่อมบานหนองหูลิง หมู 16 
ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภยัยิ่งข้ึน 

- ปริมาณ ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 
225.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่แอส
ฟลทติกคอนกรตีไมนอยกวา 1,125.00 
ตร.ม ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 16.525635,104.036958 
จุดสิ้นสุด 16.525433,104.034566 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/
ทม. 

กุฉินารายณ 
/อบจ. 

11 โครงการซอมสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต สายอุดมศิร ิ
4 บานบัวขาว หมู 12 ตําบล
บัวขาว (ทม.กุฉิฯ)เชื่อมบาน
นาโก หมู 4 ตําบลนาโก 
(อบต.นาโก) 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภยัยิ่งข้ึน 

- ชวงท่ี 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.  
ยาว 960.00 ม. หนา 0.05 ม. ชวงที่ 
2 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 
305.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ 
แอสฟลทติกคอนกรีตรวม 6,020.00  
ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด  
จุดเริ่มตน 16.538362,104.048016 
จุดสิ้นสุด 16.543692,104.048718 

3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/
ทม. 

กุฉินารายณ 
/อบจ. 



๑๓๒ 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที ่
คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
12 โครงการซอมแซมถนนแอสฟลท

ติกคอนกรตี สายบัวขาว -  
เหลาใหญ (กส.ถ.36-003)  
บานบัวขาว หมู 15  
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ)  
เชื่อมบานนาโก หมู 4   
ตําบลนาโก (อบต.นาโก)  
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ซอมผิวทาง ขนาดผวิจราจร
กวาง 5.00 ม. ยาว 1,280.00 ม. หนา 
0.05 ม. หรือพื้นท่ีแอสฟลทติกคอนกรตี 
ไมนอยกวา 6,400.00 ตร.ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 16.55515,104.046390 
จุดสิ้นสุด 16.55975,104.042617 

3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/
ทม. 

กุฉินารายณ 
/อบจ. 

13 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลท 
ติกคอนกรตี สายเทศบาล 2 
บานบัวขาว หมู 13  
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ)  
เชื่อมหนองหูลิง หมู 16  
ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 
ม. ยาว 380.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือ
พื้นที่แอสฟลทติกคอนกรตีไมนอยกวา 
1,520.00 ตร.ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 16.533476,104.045235 
จุดสิ้นสุด 16.530281,104.043828 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/
ทม. 

กุฉินารายณ 
/อบจ. 

14 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลท 
ติกคอนกรตี สายกุศลนารายณ 
เชื่อมสะพานลําหวยคอ  
บานบัวขาว หมู 2 ตําบลบัวขาว 
(ทม.กุฉิฯ) เชื่อมบานบัวขาว  
หมู ๒ ตําบลบัวขาว  
(อบต.บัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 
ม. ยาว 190.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
พื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 
1,045.00 ตร.ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 16.533806,104.055713 
จุดสิ้นสุด 16.533433,104.057339 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/
ทม. 

กุฉินารายณ 
/อบจ. 



๑๓๓ 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
15 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลท

ติกคอนกรตี สายพรอมพันธ 
ถนนพรอมพันธ บานบัวขาว 
หมูที่ 13 ตําบลบัวขาว  
(ทม.กุฉิฯ) เชื่อมบานนาโก  
หมู 4 ตําบลนาโก (อบต.นาโก) 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

- ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกวาง  
4.50 ม. ยาว 334.00 ม. หนา 0.04 ม.  
หรือพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรตีไมนอยกวา 
1,503.00 ตร.ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 16.551557,104.045863 
จุดสิ้นสุด 16.548604,104.045302 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

16 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลท
ติกคอนกรตี สายศาลาแดง 
บานบัวขาว หมู 15  
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ)  
เชื่อมบานนาโก หมู 4   
ตําบลนาโก (อบต.นาโก) 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

- ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00  
ม. ยาว 305.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือ
พ้ืนที่แอสฟลทติกคอนกรตีไมนอยกวา 
1,525.00 ตร.ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 16.547508,104.036707 
จุดสิ้นสุด 16.545435,104.034642 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

17 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลท
ติกคอนกรตี สายตลาดสดฝง
ทิศตะวันออก บานบัวขาว  
หมู 13 ตําบลบัวขาว  
(ทม.กุฉิฯ) เชื่อมบานบัวขาว 
หมู 2  ตําบลบัวขาว  
(อบต.บัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ   
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

- ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 8.50 ม. 
ยาว 155.00 ม. หนา 0.04 ม. ชวงที ่2 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.50 ม. ยาว 
55.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่แอส
ฟลทติกคอนกรตีไมนอยกวา 1,620.00 
ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 16.537523,104.048880 
จุดสิ้นสุด 16.536575,104.047707 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

/อบจ. 



๑๓๔ 
 

 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
18 โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอส

ฟลทติกคอนกรีต สายบัวขาว - 
เขาวง ซอยวดับูรพาเทพนิมิต 
บานบัวขาว หมูที่ 1  
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ)  
เชื่อมบานบัวขาว หมู 1  
ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว)  
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชน 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณ ขนาดผิวจราจรกวาง 3.80 ม. 
ยาว 350.00 ม. หนา 0.04 ม.  หรือ
พ้ืนที่แอสฟลทติกคอนกรตีไมนอยกวา 
1,330.00 ตร.ม.   
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 16.540704,104.055375 
จุดสิ้นสุด 16.540045,104.058504 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

 
19 

กอสราง/ซอมแซมถนน คสล. 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสามแยก 
ศาลาแดง บานหนองหูลิง  
หมูที่ ๑๖ ตําบลบัวขาว –  
ลําหวยโปรงดู บานแจนแลน  
หมูที่ ๘ ตําบลแจนแลน  
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวดักาฬสินธุ 

 
เพื่อใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

 
- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม.  
ยาว ๖๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  
หรือพื้นที่ไมนอยกวา ๓,๒๐๐ ตร.ม. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๒๘๙๗๙,๑๐๔.๐๔๙๖๕๐ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๐๗๙๓,๑๐๔.๐๕๓๘๒๗ 

 
๑,๙๘๐,๐๐๐ 

 
๑,๙๘๐,๐๐๐ 

 
๑,๙๘๐,๐๐๐ 

 
๑,๙๘๐,๐๐๐ 

 
๑,๙๘๐,๐๐๐ 

 
ระยะทาง
ของถนน 

 
ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทาง
สัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายขางลําหวยโปรงดู 
บานบัวขาว หมูที่ ๑๕ ตําบล 
บัวขาว (ทม.กุฉินารายณ) –  
บานแจนแลน หมูที่ ๘  
ตําบลแจนแลน (อบต.แจนแลน) 
อําเภอกุฉินารายณ    
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อใหถนน
ไดมาตรฐาน/
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม. 
ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.  
พรอมไหลทางลูกรังขางละ ๐.๕๐ ม. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๕๒๓๗๒,๑๐๔.๐๓๑๖๑๗ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๕๑๖๓๓,๑๐๔.๐๓๐๘๔๔ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทาง
สัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 



๑๓๕ 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
๒1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายสามแยก 
ศาลาแดง บานหนองหูลิง  
หมูที ่๑๖ ตําบลบัวขาว –  
บานแจนแลน หมูที่ ๘  
ตําบลแจนแลน 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวัดกาฬสนิธุ 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐาน 
/ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม.         
หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๘๑.๐๐ ม. หรือ 
มีพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา ๙๐๕.๐๐  
ตร.ม. พรอมปายโครงการ ๑ ปาย 
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 16.538271,104.028990 
พิกัดสิ้นสุด 16.538195,104.026127 

๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทาง
สัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองหูลิง  
บานหนองหูลิง หมูที่ ๓ 
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉินารายณ) 
- บานดงมัน หมูท่ี ๔  
ตําบลสมสะอาด  
(อบต.สมสะอาด) 
อําเภอกุฉินารายณ           
จังหวัดกาฬสนิธุ 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐาน 
/ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม.  
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไมนอยกวา ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.             
พรอมไหลทางลูกรัง ขางละ ๐.๕๐ ม.  
ตามแบบกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๒๑๘๐๒,๑๐๔.๐๓๗๙๖๘ 
พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๐๐๐๓,๑๐๔.๐๓๘๓๙๔ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทาง
สัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบานหนองหูลิง 
หมูที่ ๓ ตําบลบัวขาว  
(ทม.กุฉินารายณ) - บานดงมัน 
หมูที่ ๔ ตําบลสมสะอาด 
(อบต.สมสะอาด) 
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสนิธุ 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐาน 
/ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา ๘๐๐ ตร.ม.  
พรอมไหลทางลูกรังขางละ ๐.๕๐ ม.  
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๒๓๓๗๖,๑๐๔.๐๓๖๙๖๕  
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๑๘๗๔,๑๐๔.๐๓๗๙๓๖ 

๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทาง
สัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 



๑๓๖ 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบัวขาว - เขาวง 
(ซอยขางบานเรือนไทย)  
บานบัวขาว หมูที่ ๑๒  
(ทม.กุฉินารายณ) – บานนาโก  
หมูที่ ๔ ตําบลนาโก  
(อบต.นาโก)  
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน 
/ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง  ๔.๐๐ ม.  
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ 
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. 
พรอมไหลทางลูกรังขางละ ๐.๕๐ ม.  
ตามแบบกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๕๗๓๘๕,๑๐๔.๐๕๕๗๕๔ 
พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๕๕๗๕๓๖,๑๐๔.๐๕๓๘๕๙ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทาง
สัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเทศบาล ๒  
ชวงสุดถนนคอนกรีตเทศบาล 
๙ บานบัวขาว หมูที่ ๑๓ (ทม.
กุฉินารายณ) – บานหนองหูลิง 
หมูที่ ๑๖ ตําบลบัวขาว  
(อบต.บัวขาว)  
อําเภอกุฉินารายณ                
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน 
/ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม.            
หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๗๙.๐๐ ม. ไหลทาง
ลูกรังกวางขางละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา ๘๙๕.๐๐ ตร.ม.   
พรอมปายโครงการ ๑ ปาย       
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน                                       
จุดสิ้นสุด 

๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทาง
สัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเรียบหวยบง 
ฝงทิศตะวันตก จากอางเลิงซวิ 
ถึงถนนอุดมศิริ หมูที่ ๑๓  
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ ม.             
ยาว ๖๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ี
ไมนอยกวา ๑,๙๙๘.๐๐ ตร.ม. พรอมไหล
ทางลูกรังขางละ ๐.๒๕ ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่ม ๑๖.๕๔๓๗๑๕,๑๐๔.๐๔๘๒๑๙ 
พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๓๖๕๙,๑๐๔.๐๔๘๒๕๑ 

๑,๒๓๘,๐๐๐ 
 

๑,๒๓๘,๐๐๐ 
 

๑,๒๓๘,๐๐๐ 
 

๑,๒๓๘,๐๐๐ 
 

๑,๒๓๘,๐๐๐ 
 

ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทาง
สัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 



๑๓๗ 
 

 

 
 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเรียบหวยบง 
ฝงทศิตะวันออก จากอางเลิงซิว
ถึงถนนอุดมศิริ  หมู ๑๒  
ตําบลบัวขาว  
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๓.๐๐ ม. 
ยาว ๖๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา ๑,๙๙๘.๐๐ ตร.ม. 
พรอมไหลทางลูกรังขางละ ๐.๒๕ ม. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่ม ๑๖.๕๔๓๗๑๕,๑๐๔.๐๔๘๒๑๙ 
พิกัดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๘๘๐๔,๑๐๔.๐๔๙๒๒๙ 

๑,๐๖๔,๐๐๐ 
 

๑,๐๖๔,๐๐๐ 
 

๑,๐๖๔,๐๐๐ 
 

๑,๐๖๔,๐๐๐ 
 

๑,๐๖๔,๐๐๐ 
 

ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก แหลงทองเที่ยว 
อางเลิงซวิ หมู ๑๒  
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ ม.  
ยาว ๑๖๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา ๘๒๕.๐๐ ตร.ม.  
พรอมไหลทางลูกรังขางละ ๐.๒๕ ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๑๕๓๕,๑๐๔.๐๔๙๕๑๖ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๓๑๘๓,๑๐๔.๐๔๙๑๖๖ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสญัจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

29 โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลติทางการเกษตร       
สายอุดมศิริ 4/5 หมูที่ 12 
(โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก)         
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปรมิาณงาน ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.       
ยาว 162.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 810 ตร.ม.               
ตามแบบเทศบาลกําหนด                      
พิกัดเริ่มตน 16.553320,104.052748          
พิกัดสิ้นสุด 16.553392,104.051218 

1,222,000 1,222,000 1,222,000 1,222,000 1,222,000 ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 



๑๓๘ 
 

 

 
 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบลําหวยบง 
ตอนกลาง ฝงทิศตะวนัตก  
หมูที่ 13 ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐาน 
/ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 3.00 ม.        
ยาว 268.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 804 ตร.ม.   
ตามแบบเทศบาลกําหนด            
พิกัดเริ่มตน 16.546855,104.048106           
พิกัดสิ้นสดุ 16.544759,104.047976 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบัวขาว-นามน 
8 (ซอยปาขา) หมูที่ 3          
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐาน 
/ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 3.00 ม.  
ยาว 75.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไมนอยกวา 225.00 ตร.ม. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 16.531932,104.035005 
พิกัดสิ้นสุด 16.532235,104.037063 

139,500 139,500 139,500 139,500 139,500 ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

32 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบัวขาว -  
เหลาใหญ เชื่อมลําหวยบง  
หมูที่ 13  ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐาน/ 
ใชประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 3.50 ม.        
ยาว 232.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 812.00 ตร.ม.  
พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.25 ม. และงาน
ทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก.0.40 ม. 
จํานวน 12 ทอน ตามแบบเทศบาลกําหนด                                  
พิกัดเริ่มตน 16.553717, 104.045461 
จุดสิ้นสุด 16.554060, 104.047629 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 



๑๓๙ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

33 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบลําหวยบง
ตอนบน ฝงทิศตะวนัตก  
หมูที่ 13  ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 3.50 ม.       
ยาว 246.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 861.00 ตร.ม.  
พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.25 เมตร                     
ตามแบบเทศบาลกําหนด                            
พิกัดเริ่มตน 16.548879, 104.049257
จุดสิ้นสุด 16.551129, 104.049193 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

34 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองหูลิง - 
กกตาล ซอย 7 หมูที่ 3  
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 ม.       
ยาว 215.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 860.00 ตร.ม.  
พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.25 ม.                        
ตามแบบเทศบาลกําหนด                          
พิกัดเริ่มตน 16.518523, 104.038995
พิกัดสิ้นสุด 16.516743, 104.039703 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

35 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเลียบลําหวย
โปรงดูตอนบน ฝงทศิตะวันออก 
หมูที่ 15 ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐาน 
/ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 3.50 ม.  
ยาว 246.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 861.00 ตร.ม.  
พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.25 ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด    
พิกัดเริ่มตน 16.552067,104.032289  
พิกัดสิ้นสุด 16.554124, 104.031966 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 



๑๔๐ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบัวขาว - 
สมเด็จ ซอย 9 หมูที่ 13 
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน 
/ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 3.50 ม.  
ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 700.00 ตร.ม.                      
ตามแบบเทศบาลกําหนด                          
พิกัดเริ่มตน 16.543051, 104.041438 
พิกัดสิ้นสุด 16.540992, 104.040046 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

37 โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลติทางการเกษตร
(กอสรางถนนคอนกรตี)  
สายศาลาแดง บานบัวขาว  
หมูที่ ๑๕ ตําบลบัวขาว  
(ทม.กุฉิฯ) บานแจนแลน  
หมู ๘ ตําบลแจนแลน  
(อบต.แจนแลน) 
อําเภอกุฉินารายณ   
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน 
/ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 5.00 ม.  
ยาว 480.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 2,400.00 ตร.ม.       
พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.25 ม. และงาน
ทอระบายนํ้า คสล.ขนาด ศก. 0.40 ม.           
จํานวน 12 ทอน ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 16.537528,104.030137   
พิกัดสิ้นสุด 16.538226,104.026102 

1,579,500 
 

1,579,500 
 

1,579,500 
 

1,579,500 
 

1,579,500 
 

ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

38 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก         
สายเลียบลําหวยบง 
ตอนกลาง ฝงทิศตะวันออก 
หมูที่ 12 ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ   

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน 
/ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 3.00 ม.   
ยาว 268.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 804 ตร.ม.           
พิกัดเริ่มตน 16.548757,104.049436 
พิกัดสิ้นสุด 16.546813,104.048308 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

 



๑๔๑ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโกแกง  
(บานจัดสรร ๓) ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือใหไดถนน
มาตรฐาน
ประชาชน
สัญจรไดอยาง
ปลอดภัย 

- กอสรางถนนคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 10.00 
ม. ยาว 86.00 ม. หนา 0.15 ม. หรอืพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 860.00 ตร.ม.  
จุดเริ่มตน 16.536071,104.040969 
จุดสิ้นสุด 16.535370,104.040768 

516,000 516,000 516,000 516,000 516,000 ระยะทาง
ของถนน
ที่สราง
เสร็จ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

40 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโกแกง  
(บานจัดสรร ๑) ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือใหไดถนน
มาตรฐาน
ประชาชน
สัญจรไดอยาง
ปลอดภัย 

- กอสรางถนนคอนกรีตชวงที่ ๑ ผิวจราจรกวาง 
8.00 ม. ยาว 76.00 ม. หนา 0.15 ม. ชวงที่ 
2 ผิวจราจรกวาง 10.00 ม.  
ยาว 114.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 1,748.00 ตร.ม.  
พิกัดชวงท่ี 1  
จุดเริ่มตน 16.535472,104.042346  
จุดสิ้นสุด 16.535142,104.042984  
พิกัดชวงท่ี 2  
จุดเริ่มตน 16.535651,104.042458 
จุดสิ้นสุด 16.534746,104.041945 

1,048,800 1,048,800 1,048,800 1,048,800 1,048,800 ระยะทาง
ของถนน
ที่สราง
เสร็จ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.

กุฉินารายณ 

41 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 
สายอุดมศิริ 4/5 บานบัวขาว
หมูที่ ๕ ตําบลบัวขาว  
(ทม.กุฉิฯ) เชื่อมบานนาโก  
หมู 4 ตําบลนาโก (อบต.นาโก)  
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 
395.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีคอนกรตี
ไมนอยกวา 1,975.00 ตร.ม. พรอมไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 ม. และงานทอระบายนํ้า 
คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. จํานวน 12 ทอน 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 16.553300,104.052700 
จุดสิ้นสุด 16.553100,104.049000 

1,256,500 1,256,500 1,256,500 1,256,500 1,256,500 ระยะทางท่ี
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/
ทม. 

กุฉินารายณ 
/อบจ. 



๑๔๒ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
42 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทางเขาบอขยะ
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ  
บานหนองหูลิง หมูที่ 16  
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ)  
เชื่อมบานบัวขาว หมู 1  
ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว)  
ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ 
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 ม. ยาว 
246.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 861.00 ตร.ม.  
พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.25 ม.   
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 16.511084,104.23219 
จุดสิ้นสุด 16.512537,104.024807 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางท่ี
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

43 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 
สายหัวอางเลิงซิว บานบัวขาว 
(ทม.กุฉิฯ) หมู 12 ตําบลบัวขาว 
เชื่อมบานนาโก หมู 4  
ตําบลนาโก (อบต.นาโก) 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 
135.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 677.50 ตร.ม. 
พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.25 ม. และ
งานทอระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. 
จํานวน 7 ทอน ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 16.543956,104.048092 
จุดสิ้นสุด 16.544088,104.046847 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางท่ี
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

44 โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลติทางการเกษตร (กอสราง
ถนนคอนกรีต) สายศาลาแดง 
บานบัวขาว หมู ๑๕  
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ)  
เชื่อมบานแจนแลน หมู ๘  
ตําบลแจนแลน (อบต.แจนแลน) 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 
175.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ พื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 875.00 ตร.ม. 
พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.25 ม. และ
งานทอระบายน้ํา คสล.ขนาด ศก. 0.40 ม. 
จํานวน 12 ทอน ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 16.538258,104.028872 
จุดสิ้นสุด 16.538258,104.026186 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางท่ี
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

/อบจ. 



๑๔๓ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 
45 

กอสราง/ซอมแซมถนนลูกรัง 
โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
สายสมเด็จ – มุกดาหาร  
ซอยขางลําหวยโปรงดูตอนบน  
หมูที่ ๑๕  ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

 
เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน 
/ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

 
- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม.               
ยาว ๗๔๓.๐๐ ม. ชั้นดินถมหนา ๐.๓๐ ม.  
ชั้นวัสดุคัดเลือกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.  
ชั้นพื้นทาง (ลูกรัง) หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด  
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๒๘๕๖๒,๑๐๔.๐๔๘๐๙๐ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๘๗๖๗,๑๐๔.๐๔๗๕๙๔ 

 
๔๙๕,๐๐๐ 

 

 
๔๙๕,๐๐๐ 

 

 
๔๙๕,๐๐๐ 

 

 
๔๙๕,๐๐๐ 

 

 
๔๙๕,๐๐๐ 

 

 
ระยะทาง
ของถนน 

 
ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

 
กองชาง/

ทม. 
กุฉินารายณ 

46 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
สายรอบหนองหูลิง หมูที่ ๓ 
ตําบลบัวขาว  
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน 
/ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม.               
ยาว ๑,๐๐๐ ม. ชั้นพื้นทาง (ลูกรงั)                
หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๑๙๙๔๓,๑๐๔.๐๓๖๒๑๖ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๑๙๘๘๒๑,๑๐๔.๐๓๖๒๑๖ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ 
ทม. 

กุฉินารายณ 

47 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
สายสมเด็จ – มุกดาหาร ซอย
ขางลําหวยโปรงดูตอนลาง  
ฝงทิศตะวนัตก  
หมูที ่๑๕ ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน 
/ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม.               
ยาว ๑,๘๗๐.๐๐ ม. ชั้นดินถมหนา ๐.๓๐ ม.      
ชั้นวัสดุคัดเลือกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.  
ชั้นพื้นทาง (ลูกรัง) หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด  
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๒๘๕๖๒,๑๐๔.๐๔๘๐๙๐ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๘๗๖๗,๑๐๔.๐๔๗๕๙๔ 

๑,๒๕๐,๐๐๐ 
 

๑,๒๕๐,๐๐๐ 
 

๑,๒๕๐,๐๐๐ 
 

๑,๒๕๐,๐๐๐ 
 

๑,๒๕๐,๐๐๐ 
 

ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/
ทม. 

กุฉินารายณ 

 



๑๔๔ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

48 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
สายอุดมศิริ ๔/๕ หมูที่ ๑๖ 
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหถนน
ไดมาตรฐาน 
/ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ ม.             
ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 
๑๖.๕๕๓๓๑๓,๑๐๔.๐๕๒๗๖๐ 
พิกัดสิ้นสุด  
๑๖.๕๕๓๑๐๕,๑๐๔.๐๔๙๐๔๕ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
ของถนน 

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

49 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
สายเรียบลําหวยโปรงดู  
ฝงทิศตะวันออก หมูที่ ๑๕ 
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหถนน
ไดมาตรฐาน 
/ใชประโยชน 
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม.                 
ยาว ๑๘๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน  
๑๖.๕๕๑๙๐๔,๑๐๔.๐๓๒๑๗๖ 
พิกัดสิ้นสุด  
๑๖.๕๓๘๒๒๒,๑๐๔.๐๒๖๑๖๒ 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ระยะทาง
ของถนน 

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

50 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
สายเรียบลําหวยโปรงดู  
ฝงทิศตะวันตก หมูที่ ๑๖ 
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหถนน
ไดมาตรฐาน 
/ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ ม.                
ยาว ๑๔๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 
๑๖.๕๓๘๒๖๖,๑๐๔.๐๒๕๙๔๐ 
พิกัดสิ้นสุด  
๑๖.๕๔๘๗๑๑,๑๐๔.๐๓๑๘๗๑ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
ของถนน 

ถนนไดมาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจรได
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

 

 



๑๔๕ 
 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

51 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  
สายนาเจริญ เชื่อมลําหวยคอ 
บานบัวขาว หมูที่ 1  
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ) 
เชื่อมบานบัวขาว หมู 1  
ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว)
อําเภอกุฉินารายณ 
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชน 
ใชประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 
320.00 ม. ชั้นพ้ืนทางลูกรังหนา 0.20 ม. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 16.541841,104.057259 
จุดสิ้นสุด 16.543010,104.060275 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

52 โครงการกอสรางถนนลูกรัง  
สายเลียบลําหวยโปรงดู
ตอนกลาง ฝงทิศตะวันตก  
บานบัวขาว หมูที่ 15  
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ)  
เชื่อมบานแจนแลน หมู 8  
ตําบลแจนแลน (อบต.แจนแลน) 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 925 
ม. ชั้นวัสดุคัดเลือกหนา 0.20 ม. ชั้นพื้นทาง
ลูกรังหนา 0.20 ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด  
จุดเริ่มตน 16.552106, 104.031909 
จุดสิ้นสุด 16.538320, 104.02591 

 750,000  750,000 750,000 
 

750,000 
 

750,000 
 

ระยะทาง
ของถนน 
 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 
 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

/อบจ. 
 
 

53 โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย
เลียบลําหวยคอตอนบน บาน
บัวขาว หมูที่ 12 ตําบลบัวขาว 
(ทม.กุฉิฯ) เชื่อมบานบัวขาว  
หมู 1 ตําบลบัวขาว  
(อบต.บัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

-  ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 ม. ยาว 
776 ม. ชั้นวัสดุคัดเลือกหนา 0.30 ม.  
ชั้นพื้นทางลูกรังหนา 0.20 ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 16.545042,104.5058566 
จุดสิ้นสุด 16.542945,104.060308 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

/อบจ. 



๑๔๖ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

54 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
สายเรียบลําหวยโปรงดู
ตอนกลาง ฝงทิศตะวันออก 
บานบัวขาว หมู 15  
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ) 
เชื่อมบานแจนแลน หมู 8  
ตําบลแจนแลน  
(อบต.แจนแลน) 
อําเภอกุฉินารายณ 
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 
1,870.00 ม. ชั้นพื้นทางลูกรังหนา 
0.20 ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 
16.551916,104.032176 
จุดสิ้นสุด  
16.538285,104.026133 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

55 โครงการซอมแซมถนนลูกรงั 
สายเลียบลําหวยโปรงดู
ตอนลาง ฝงทิศตะวันออก  
บานหนองหูลิง หมูที่ 16 
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ) 
เชื่อมบานแจนแลน หมู 8  
ตําบลแจนแลน  
(อบต.แจนแลน 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือใหถนนได
มาตรฐานและ
ประชาชนใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

- ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม ยาว 
1,480.00 ม. ชั้นวัสดุคัดเลือกหนา 
0.20 ม. ชัน้พ้ืนทาง (ลูกรงั) หนา 
0.20 ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 
16.338175,104.026133 
จุดสิ้นสุด 
16.526346,104.027987 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

รวม 55  โครงการ 300,511,000 60,102,200 60,102,200 60,102,200 60,102,200 60,102,200    

 

 



๑๔๗ 
 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด
วาจะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
 
 

๑ 

กอสราง/ซอมแซม               
รางระบายน้ํา 
โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ถนนพรอมพันธุ หมูที่ ๑๓ 
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

 
 
เพื่อลดปญหา    
น้ําทวมขัง 

 
 
- ปริมาณงาน ราง คสล. กวาง ๐.๓0 ม.  
ลึก 0.50 ม. ยาว 1,270.00 ม.                         
ตามแบบเทศบาลกําหนด                            
พิกัดเริ่มตน 16.540819,104.๐44291                                
พิกัดสิ้นสุด 16.551561,104.045891 

 
 

3,810,000 

 
 

3,810,000 

 
 

3,810,000 

 
 

3,810,000 

 
 

3,810,000 

 
 
ความยาว
ของราง
ระบายนํ้า          
ที่สราง
เสร็จ 

 
 
ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

 
 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. สายรอบศูนยกีฬาเยาวชน
หนองสิม หมูที่ ๒  ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อลดปญหา    
น้ําทวมขัง 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๓๐๐  ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๓๔๑๖๐,๑๐๔.๐๕๒๙๕๒ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๓๓๒๓๖,๑๐๔.๐๕๓๖๒๙ 

๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ความยาว
ของราง
ระบายนํ้า          
ที่สราง
เสร็จ 

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. ซอยบัวขาว – สมเด็จ ๔                 
(บางจาก) หมูที่ ๑๓  
ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อลดปญหา    
น้ําทวมขัง 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม.  ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๔๑๑๖,๑๐๔.๐๔๐๘๔๘ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๕๗๘๘,๑๐๔.๐๔๑๘๙๐ 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

ความยาว
ของราง
ระบายนํ้า          
ที่สราง
เสร็จ 

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๔ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. สายหนองหูลิง - กกตาล  
ชวงสี่แยกภิรมยรื่น ถึงหนองหูลิง 
– กกตาล ซอย ๗  หมูท่ี 3  
ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อลดปญหา    
น้ําทวมขัง 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๒๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๒๔๘๓๓,๑๐๔.๐๓๖๙๔๒ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๔๖๙๖,๑๐๔.๐๓๘๗๕๑ 

๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ความยาว
ของราง
ระบายนํ้า          
ที่สราง
เสร็จ 

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 



๑๔๘ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๕ โครงการกอสราง 
รางระบายน้ํา คสล.  
สายบัวขาว – นามน  
ซอยขางโรงพยาบาล  
หมูที่ ๑๓ ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อลดปญหา    
น้ําทวมขัง 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๒๔๐.๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๓๐๗๑๔,๑๐๔.๐๔๑๙๔๔ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๘๘๑๐,๑๐๔.๐๓๔๑๔๔ 

๗๖๘,๐๐๐ 
 

๗๖๘,๐๐๐ 
 

๗๖๘,๐๐๐ 
 

๗๖๘,๐๐๐ 
 

๗๖๘,๐๐๐ 
 

ความยาวของ
รางระบายนํ้า          
ที่สรางเสร็จ 

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๖ โครงการกอสราง 
รางระบายน้ํา คสล.  
ถนนศาลาแดง ชวงซอย
ศาลาแดง ๓ – ถนน 
บัวขาว - สมเด็จ หมูที่ 
๑๕ ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อลดปญหา             
น้ําทวมขัง 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.  
ยาว ๓๐๐ ม. ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๔๖๕๕๙,๑๐๔.๐๓๖๗๖๔ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๔๖๘๔๒,๑๐๔.๐๓๕๙๓๕ 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
รางระบายนํ้า          
ที่สรางเสร็จ 

ลดปญหาน้ําทวม
ขังและมลพิษ
ทางน้ํา 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๗ โครงการกอสราง 
รางระบายน้ํา คสล. 
ศาลาแดง ๓ หมูที่ ๑๕         
ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อลดปญหา    
น้ําทวมขัง 

- ปริมาณงาน กวาง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม.  
ยาว ๑๘๖.๐๐ ม.  ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๕๒๑๓๒,๑๐๔.๐๔๐๗๒๘ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๕๓๐๖๕,๑๐๔.๐๓๘๔๓๕ 

๕๙๕,๒๐๐ 
 

๕๙๕,๒๐๐ 
 

๕๙๕,๒๐๐ 
 

๕๙๕,๒๐๐ 
 

๕๙๕,๒๐๐ 
 

ความยาวของ
รางระบายนํ้า          
ที่สรางเสร็จ 

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

 



๑๔๙ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๘ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. สายภิรมยร่ืน หมูที่ 3  
ตําบลบัวขาว  
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือลดปญหา    
น้ําทวมขัง 

- ปริมาณงาน ชวงท่ี 1 ราง คสล. ขนาดกวาง 
0.30 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 178.00 ม.                                  
- ชวงที่ 2 ราง คสล. ขนาดกวาง 0.16 ม.               
ลึก 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.                           
ตามแบบเทศบาลกําหนด                                      
พิกัดเริ่มตน 16.525658,104.036955                               
พิกัดสิ้นสุด 16.525501,104.035085 

657,000 657,000 657,000 657,000 657,000 ความยาวของ
รางระบายนํ้า          
ที่สรางเสร็จ 

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๙ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
คสล. สายนารายณพิทักษ  
ซอยบาน ร.ต.สมพิศ แจงสุข 
หมูที่ 12 ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือลดปญหา    
น้ําทวมขัง 

- ปริมาณงาน กวาง 0.16 ม. ลึก 0.35 ม. 
ยาว 40.00 ม.  ตามแบบเทศบาลกําหนด                                              
พิกัดเริ่มตน 16.542915,104.054670          
พิกัดสิ้นสุด 16.542644,104.054774 

67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 ความยาวของ
รางระบายนํ้า          
ที่สรางเสร็จ 

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

 
 

๑๐ 

กอสราง/ซอมแซม                   
ทอระบายน้ํา 
โครงการกอสรางทอระบายนํ้า 
คสล. สายศาลาแดง  
ชวงแยกบัวขาว - นามน  
(ตรงขามวัดธงชัยศรีอํานวย)  
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
เพ่ือลดปญหา    
น้ําทวมขัง 

 
 
- งานวางทอ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.40 ม. 
ระยะทางยาว 167.00 ม. พรอมบอพัก 
ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จํานวน 17 บอ 
และรางรับน้ําขนาด 0.30 x 0.60 ม.  
ยาว 6.00 ม.                   
พิกัดเริ่มตน 16.526589,104.033935         
พิกัดสิ้นสุด 16.528058,104.033462 

 
 

265,000 

 
 

265,000 

 
 

265,000 

 
 

265,000 

 
 

265,000 

 
 
ความยาวของ
ทอระบายนํ้า  
ที่สรางเสร็จ 

 
 
ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

 
 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 



๑๕๐ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑1 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า 
คสล. สายบัวขาว – โพนทอง   
หมูที่ ๒ ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือลดปญหา    
น้ําทวมขัง 

- ปริมาณงาน ขนาด Ø ๑.๒๐ ม. ยาว  
๕๐๐ ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๓๐๐๓๑,๑๐๔.๐๕๕๘๒๕ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๕๖๑๓,๑๐๔.๐๕๖๒๘๕ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ทอระบายนํ้า  
ที่สรางเสร็จ 

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

กองชาง/
ทม. 

กุฉินารายณ 

๑2 โครงการสรางทอระบายนํ้า 
คสล. รอบหนองสิม หมูที่ ๒ 
ตําบลบัวขาว  
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือลด 
ปญหา 
น้ําทวมขัง 

- ปริมาณงาน ขนาด ๐.๖๐ x ยาว ๘.๐๐ ม.
พรอมบอพัก ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ ม.                   
จํานวน ๖๕ บอ ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๓๓๑๗๓,๑๐๔.๐๕๓๕๖๘  
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๓๓๑๒๔,๑๐๔.๐๕๓๕๖๘ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

ความยาวของ
ทอระบายนํ้า  
ที่สรางเสร็จ 

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

กองชาง/
ทม. 

กุฉินารายณ 

๑3 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า 
คสล. ถนนพันธรุาษฎรบํารุง 
(ฝงทิศตะวนัออก)   
หมูที่ ๙ ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ                 

เพ่ือลด 
ปญหา 
น้ําทวมขัง 

- ปริมาณงาน ขนาด  ๐.๔๐ ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. พรอมบอ ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. 
จํานวน ๘๕ บอ ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๒๘๐๒๕,๑๐๔.๐๔๘๐๘๒ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๒๕๗๑๐,๑๐๔.๐๔๖๑๑๗ 

๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ทอระบายนํ้า  
ที่สรางเสร็จ 

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

กองชาง/
ทม. 

กุฉินารายณ 

๑4 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า 
คสล. ถนนเทศบาล ๒   
ชวงหลังสํานักงานเทศบาล   
หมูท่ี ๑๓ ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือลดปญหา    
น้ําทวมขัง 

- ปริมาณงาน ขนาด  ๐.๔๐ ม. ยาว ๖๐๐  
ม. พรอมบอพัก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม.  
จํานวน ๔๙ บอ ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน ๑๖.๕๓๓๔๕๖,๑๐๔.๐๔๕๒๕๕ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๓๐๔๘๑,๑๐๔.๐๔๓๙๑๐ 

๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ความยาวของ
ทอระบายนํ้า  
ที่สรางเสร็จ 

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

กองชาง/ 
ทม. 

กุฉินารายณ 

 



๑๕๑ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑5 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า 
คสล. สายบัวขาว-นามน ซอย 2 
หมูที่ 13 ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อลด 
ปญหา              
น้ําทวมขัง 

- ปริมาณงาน ขนาด ศก. 0.40 ม. ระยะทาง
ยาว 265.00 ม. พรอมบอพักขนาด 0.80 
x 0.80  ม. จํานวน 26 บอ 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 16.535827,104.044884                  
พิกัดสิ้นสุด 16.535644,104.042406 

443,600 443,600 443,600 443,600 443,600 ความยาวของ
ทอระบายนํ้า  
ท่ีสรางเสร็จ 

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๑6 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า 
คสล. สายอุดมศิร ิตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อลด
ปญหา              
น้ําทวมขัง 

- ปริมาณงาน ขนาด ศก. 0.40 ม. ระยะทาง
ยาว 467.00 ม. พรอมบอพักขนาด 0.80 
x 0.80 ม. จํานวน 46 บอ  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 16.545499,104.053213
พิกัดสิ้นสุด 16.548380,104.050135 

640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 ความยาวของ
ทอระบายนํ้า  
ท่ีสรางเสร็จ 

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๑7 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า 
คสล. สายบัวขาว - เหลาใหญ  
หมูที่ 13  ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อลด
ปญหา              
น้ําทวมขัง 

- ปริมาณงาน ขนาด ศก. 0.40 ม. ระยะทาง
ยาว 170.00 ม. พรอมบอพักขนาด 0.80 
x 0.80 ม. จํานวน 17 บอ 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 16.550170,104.047544 
พิกัดสิ้นสุด 16.551543,104.046427 

238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 ความยาวของ
ทอระบายนํ้า  
ท่ีสรางเสร็จ 

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

18 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิม
พระเกียรติฝงทิศตะวันตก 
บานบัวขาว หมู 13  
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ) เชื่อม
บานนาโก หมู 4 ตําบลนาโก 
(อบต.นาโก) อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อลด
ปญหา    
น้ําทวมขัง 

- กอสรางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด ศก. 
0.60 ม. ระยะทาง 575.00 ม. พรอมบอพัก 
ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จํานวน 54 บอ  
ตามแบบเทศบาลกําหนด                           
พิกัดเริ่มตน 16.543299,104.048035                                     
พิกัดสิ้นสุด 16.538220,104.047595 

1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 ความยาวของ
ทอระบายนํ้า  
ท่ีสรางเสร็จ 

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

/อบจ. 



๑๕๒ 
 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

19 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายอุดมศิร ิบานบัวขาว หมูที่ 
12 ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ)
เชื่อมบานบัวขาว หมู 1  
ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ   
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือลด
ปญหานํ้า
ทวมขัง 

- ปริมาณงาน ขนาด ศก. 0.40 ม. 
ระยะทาง 390.00 ม. พรอมบอพักขนาด 
0.80 x 0.80 ม. จํานวน 39 บอ  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 16.545754,104.052500 
พิกัดสิ้นสุด 16.548410,104.050128 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาว
ของทอ
ระบายนํ้า  
ที่สราง
เสร็จ 

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและ
มลพิษทางนํ้า 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

 
20 

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา
โครงการปรับปรงุระบบ 
ระบายน้ํา สายนารายณ
พิทักษ  หมูท่ี 12  
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

 
เพ่ือปรับปรุง
ระบบใหมี
ศักยภาพใน
การระบาย
น้ํามาก
ยิ่งข้ึน 

 
- ทอ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.04 ม. ระยะทาง
ยาว 135.00 ม. พรอมบอพักขนาด 0.80 
x 0.80 ม. จํานวน 13 บอ พรอมงาน
ปรับปรุงรางระบายน้ําเชื่อมระบบทอน้ํา 
อางเลิงซิว 142.00 ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด                           
พิกัดเริ่มตน 16.543246,104.051925 
พิกัดสิ้นสุด 16.542980,104.049780 

 
350,000 

 
350,000 

 
350,000 

 
350,000 

 
350,000 

 
ความยาว
และ
จํานวนบอ
พักที่สราง
เสร็จ 

 
สามารถ
ระบายนํ้าทิ้ง 
น้ําฝนใน
ชุมชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

 
กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

รวม 20  โครงการ 101,734,000 20,346,800 20,346,800 20,346,800 20,346,800 20,346,800    

 

 

 

 



๑๕๓ 
 

                                                                                                    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 
1 

กอสราง/ซอมแซมสะพาน 
โครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนอุดมสิริ ขามลําหวยบง 
บานบัวขาว หมูที่ 12  
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ) 
เชื่อมบานนาโก หมูที่ 5 
ตําบลนาโก (อบต.นาโก)  
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวัดกาฬสินธุ 

 
เพื่อใหประชาชน
สัญจรและใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

  
- ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกวาง 
9.00 ม. ยาว 10.00 ม.  
(แบบไมมีทางเทา) 
 ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 
16.548820,104.049410 
พิกัดสิ้นสุด  
16.548853,104.049262 

 
1,370,000 

 
1,370,000 

 
1,370,000 

 
1,370,000

 
1,370,000 

 
ระยะทางที ่
ดําเนินการ 

 
สะพานได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 
กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ/

อบจ. 

2 โครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนศาลาแดง – แจนแลน  
ขามลําหวยโปรงดู  
บานหนองหูลิง หมูที่ 16 
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ) 
เชื่อมบานแจนแลน หมูท่ี 8   
ตําบลแจนแลน  
(อบต.แจนแลน)  
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหประชาชน
สัญจรและใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

 - ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกวาง 
6.00 ม. ยาว 14.00 ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 
16.538222,104.026123 
พิกัดสิ้นสุด  
16.538235,104.025979 

856,000 856,000 856,000 856,000 856,000 ระยะทางที่
ดําเนินการ 

สะพานได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ/

อบจ. 

 

 

 



๑๕๔ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนกุศลนารายณ  
ขามลําหวยคอ บานบัวขาว หมู 2 
ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ) เชื่อม 
บานบัวขาว หมูที่ 2 ตําบลบัวขาว 
(อบต.บัวขาว) อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรและใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

 - ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกวาง 
7.00 ม. ยาว 12.00 ม.  
(แบบไมมีทางเทา)   
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน
16.533440,104.057250 
พิกัดสิ้นสุด 
16.533432,104.057486 

800,000  800,000 800,000 800,000 800,000 ระยะทางที ่
ดําเนินการ 

สะพานได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

4 โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนกุศลนารายณ 
ขามลําหวยบง บานบัวขาว  
หมูที่ 9 ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉิฯ) 
เชื่อมบานบัวขาว หมูที่ 9  
ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรและใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

 - ปริมาณงาน ผิวจราจรกวางฝงละ 1.50 
ม.ยาว 12.00 ม. (แบบไมมีทางเทา) 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 
16.535327,104.048467 
พิกัดสิ้นสุด  
16.535353,104.048323 

500,000 500,000 500,000 500,000  500,000 ระยะทางที ่
ดําเนินการ 

สะพานได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

5 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนอุดมศิริ  
ขามลําหวยหอคอ บานบัวขาว  
หมู 12 ตําบลบัวขาว (ทม.กุฉฯิ) 
เชื่อมบานโนนสววค หมูที่ 10 
ตําบลบัวขาว (อบต.บัวขาว) 
อําเภอกุฉินารายณ   
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือใหประชาชน
สัญจรและใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

 - ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. 
ยาว 14.00 ม.   
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน  
16.547987,104.058535 
พิกัดสิ้นสุด 
16.5488054,104.058593 

856,000  856,000 856,000 856,000 856,000 ระยะทางที ่
ดําเนินการ 

สะพานได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
ถนนไดอยาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

รวม 5  โครงการ 21,910,000 4,382,0004,382,0004,382,0004,382,0004,382,000    
 



๑๕๕ 
 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 
๑ 

ติดตั้ง/ซอมแซม โคมไฟถนน 
โครงการติดตั้งโคมไฟ 
ถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ถนนสายศาลาแดง ชวงแยก
บัวขาว-สมเด็จถึงแยก 
บัวขาวนามน หมูที่ 15  
ตําบลบัวขาว   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

 
เพ่ือใหประชาชน
ผูสัญจรในตอน
กลางคืนมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

 
- งานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 101 ตน                                
พิกัดเริ่มตน 
16.547548,104.036741          
พิกัดสิ้นสุด 
16.526634,104.033910 

 
7,070,000 

 
7,070,000 

 
7,070,000 

 
7,070,000 

 
7,070,000 

 
จํานวนโคมไฟ
พลังงาน
แสงอาทิตยที่
ไดรับการ
ติดตั้ง 

 
ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ตอนกลางคืน 

 
กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๒ โครงการติดตั้งโคมไฟ 
ถนนพลังงานแสงอาทิตย  
ถนนสายอุดมศิริ  
หมูที่ 12,13 ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหประชาชน
ผูสัญจรในตอน
กลางคืนมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- งานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 69 ตน                             
พิกัดเริ่มตน 
16.550454,104.045675 
จุดสิ้นสุด 
16.547997,104.058554 

4,830,000 4,830,000 4,830,000 4,830,000 4,830,000 จํานวนโคมไฟ
พลังงาน
แสงอาทิตยที่
ไดรับการ
ติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ตอนกลางคืน 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๓ โครงการติดตั้งโคมไฟ 
ถนนพลังงานแสงอาทิตย              
ถนนสายพรอมพันธุ  
หมูที่ 13 ตําบลบัวขาว  
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหประชาชน 
ผูสัญจรในตอน
กลางคืนมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- งานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 51 ตน                              
พิกัดเริ่มตน 
16.540803,104.044290                   
พิกัดสิ้นสุด 
16.551552,104.045880 

3,570,000 3,570,000 3,570,000 3,570,000 3,570,000 จํานวนโคมไฟ
พลังงาน
แสงอาทิตยที่
ไดรับการ
ติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ตอนกลางคืน 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 



๑๕๖ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๔ โครงการติดตั้งโคมไฟ 
ถนนพลังงานแสงอาทิตย  
ถนนสายศาลาแดง และถนน
สายบัวขาว - เหลาใหญ  
หมูที่ 15  ตําบลบัวขาว                         
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหประชาชน
ผูสัญจรในตอน
กลางคืนมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- งานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 110 ตน                                   
พิกัดเริ่มตน 
16.547612,104.036938  
พิกัดสิ้นสุด
16.549586,104.048044 

7,700,000 7,700,000 7,700,000 7,700,000 7,700,000 จํานวนโคมไฟ
พลังงาน
แสงอาทิตยที่
ไดรับการติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ตอนกลางคืน 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๕ โครงการติดตั้งโคมไฟ 
ถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ถนนสายกุศลนารายณ  
หมูที่ 2,9,13 และ 15          
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหประชาชน
ผูสัญจรในตอน
กลางคืนมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- งานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 111 ตน  
พิกัดเริ่มตน
16.541337,104.033901 
พิกัดสิ้นสุด
16.533458,104.057286 

7,700,000 7,700,000 7,700,000 7,700,000 7,770,000 จํานวนโคมไฟ
พลังงาน
แสงอาทิตยที่
ไดรับการติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ตอนกลางคืน 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๖ โครงการติดตั้งโคมไฟ 
ถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ถนนสายบัวขาว – สมเด็จ 
8, ถนนสายศาลาแดง 4 
และถนนสายศาลาแดง 6  
หมูที่ 15  ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหประชาชน
ผูสัญจรในตอน
กลางคืนมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- งานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 86 ตน                                
พิกัดเริ่มตน
16.545384,104.039385 
พิกัดสิ้นสุด
16.553480,104.044038 

6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 6,020,000 จํานวนโคมไฟ
พลังงาน
แสงอาทิตยที่
ไดรับการติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ตอนกลางคืน 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

 

 



๑๕๗ 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่คาด

วาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๗ โครงการติดตั้งโคมไฟ 
ถนนพลังงานแสงอาทิตย  
ถนนสายพันธุราษฎรบํารุง        
หมูที่ 1,9,12  
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหประชาชน  
ผูสัญจรในตอน
กลางคืนมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- งานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 127 ตน                               
พิกัดเริ่มตน
16.545456,104.053224 
พิกัดสิ้นสุด
16.519405,104.045694 

8,890,000 8,890,000 8,890,000 8,890,000 8,890,000 จํานวนโคม
ไฟพลังงาน
แสงอาทิตย
ที่ไดรับการ
ติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ตอนกลางคืน 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๘ โครงการติดตั้งโคมไฟ 
ถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ถนนสายเทศบาล 1 และ
ถนนสายเทศบาล 2 หมูที่ 
13 ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหประชาชน
ผูสัญจรในตอน
กลางคืนมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- งานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 105 ตน                           
พิกัดเริ่มตน
16.535419,104.047369           
พิกัดสิ้นสุด
16.519825,104.039973 

7,350,000 7,350,000 7,350,000 7,350,000 7,350,000 จํานวนโคม
ไฟพลังงาน
แสงอาทิตย
ที่ไดรับการ
ติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ตอนกลางคืน 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๙ โครงการติดตั้งโคมไฟ 
ถนนพลังงานแสงอาทิตย       
ถนนสายบุณฑริกจักรพงษ        
หมูที่ 1,2 และ 12   
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหประชาชน
ผูสัญจรในตอน
กลางคืนมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- งานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 84 ตน                                      
พิกัดเริ่มตน
16.545341,104.054924 
พิกัดสิ้นสดุ
16.535094,104.051853 

5,880,000 5,880,000 5,880,000 5,880,000 5,880,000 จํานวนโคม
ไฟพลังงาน
แสงอาทิตย
ที่ไดรับการ
ติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ตอนกลางคืน 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

 

 



๑๕๘ 
 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๐ โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ถนนสายบูรพาภิรมย 
และถนนสายพันธมุนตรี หมูที่ 2 
ตําบลบัวขาว  
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือใหประชาชน 
ผูสัญจรในตอน
กลางคืนมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

- งานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 66 ตน                              
พิกัดเริ่มตน (ชวงที ่1) 
16.535016,104.052744             
จุดสิ้นสุด 
16.540094,104.053973  
พิกัดเริ่มตน (ชวงที่ 2)  
16.536331,104.053179                  
พิกัดสิ้นสุด 
16.536249,104.055255 

4,620,000 4,620,000 4,620,000 4,620,000 4,620,000 จํานวนโคม
ไฟพลังงาน
แสงอาทิตย
ที่ไดรบัการ
ติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ตอนกลางคืน 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๑๑ โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย ถนนสายแสงนิล,  
ถนนสายอุดมราษฎร, ถนนสาย
สามัคคี และถนนสายนารายณ
พิทักษ หมูที่ 2,12 ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือให
ประชาชนผู
สัญจรในตอน
กลางคืนมี
ความปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

- งานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย จํานวน 60 ตน                                     
พิกัดเริ่มตน
16.539259,104.055145 
พิกัดสิ้นสุด
16.543713,104.050883 

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 จํานวนโคม
ไฟพลังงาน
แสงอาทิตย 
ที่ไดรบัการ
ติดตั้ง 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ตอนกลางคืน 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

12 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางจาก
พลังงานแสงอาทิตย ศูนยกีฬา
เยาวชนหนองสิม บานบัวขาว  
หมู 2 ตําบลบัวขาว เชื่อม 
บานบัวขาว หมู 1 อบต.บัวขาว  
ตําบลบัวขาว อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือให
ประชาชนไดใช 
ไฟฟาอยาง
ทั่วถึง 

- สูง 4.00 ม. ระยะทาง 210 
ม.  
จํานวน 15 ตน พรอมอุปกรณ  
จุดเริ่มตน 
16.534127,104.052902 
จุดสิ้นสุด  
16.533288, 104.053415 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที ่
ดําเนินการ 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

 



๑๕๙ 
 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๓ โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
จากพลังงานแสงอาทิตย 
หาดทรายอางเลิงซิว บานบัวขาว 
หมู 13 ตําบลบัวขาว เชื่อมบาน 
นาโก หมู 4 อบต.นาโก  
ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ 
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อให 
ประชาชน 
ไดใชไฟฟา 
อยางทั่วถึง 

- สูง 4.00 ม. ระยะทาง 210 ม. 
จํานวน 15 ตน พรอมอุปกรณ  
จุดเริ่มตน 
16.538312,104.047662 
จุดสิ้นสุด 
16.540655,104.047757 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที ่
ดําเนินการ 

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

๑๔ โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
จากพลังงานแสงอาทิตย 
สนามกีฬาเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ บานบัวขาว  
หมู 12 ตําบลบัวขาว เชื่อม
บานนาโก หมู 4 อบต.นาโก 
ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อให
ประชาชน 
ไดใช ไฟฟา
อยางทั่วถึง 

- สูง 4.00 ม. ระยะทาง 210 ม. 
จํานวน 15 ตน พรอมอุปกรณ  
จุดเริ่มตน 
16.549090,104.055075 
จุดสิ้นสุด 
16.548633,104.054276 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที ่
ดําเนินการ 

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

๑๕ โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
จากพลังงานแสงอาทิตย  
ลานจอดรถอางเลิงซิว 
บานบัวขาว หมู 12  
ตําบลบัวขาวเชื่อมบานนาโก  
หมู 4 อบต.นาโก ตําบลนาโก 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อให
ประชาชนไดใช 
ไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

- สูง 4.00 ม.  ระยะทาง 210 ม. 
จํานวน 15 ตน พรอมอุปกรณ  
จุดเริ่มตน 
16.541531,104.049596 
จุดสิ้นสุด 
16.543000,104.049342 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที ่
ดําเนินการ 

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

/อบจ 

  
 
 



๑๖๐ 
 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๖ โครงการติดตั้งไฟฟา 
สองสวางจากพลังงาน
แสงอาทิตยสวนสาธารณะ
หนองสิม บานบัวขาว  
หมู 9 ตําบลบัวขาว เชื่อม
บานบัวขาว หมู 1  
อบต.บัวขาว  
ตําบลบัวขาว  
อําเภอกุฉินารายณ 
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือให
ประชาชน 
ไดใชไฟฟา
อยางทั่วถึง 

- สูง 4.00 ม. ระยะทาง 210 
ม. จํานวน 15 ตน พรอม
อุปกรณ  
จุดเริ่มตน 
16.532666,104.051170 
จุดสิ้นสุด 
16.531025,104.052141 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ไฟฟา
พลังงาน
แสงอาทิตย 
ที่ติดตั้ง
สําเร็จ 

สวนสาธารณะ
หนองสิม 
มีไฟฟาใชใน
ยามค่ําคืน 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

รวม   16  โครงการ 352,000,000 70,400,000 70,400,000 70,400,000 70,400,000 70,400,000    

รวมท้ังหมด   96  โครงการ 776,155,000 155,231,000 155,231,000 155,231,000 155,231,000 155,231,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 
 

 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ การพัฒนามนุษย ลดความเหลื่อมลํ้า สรางสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการกอสรางอาคาร 
ศูนยโฮมสุข  
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือเปนศูนย
ประสานงาน สงเสริม
การบริการ
สาธารณสุขสําหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ในเขตเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

- จํานวน ๑ แหง ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
อาคารที่
สรางเสร็จ 

ผูสูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงมี
สุขภาพด ี

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

รวม 1  โครงการ 20,000,000 ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

  ๒.๒ แผนงานการศกึษา 
 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑ โครงการกอสราง
อาคารอเนกประสงค
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลกุฉินารายณ 
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือรองรับการ
จัดการเรียนการ
สอนชั้นอนุบาล 

- กอสรางอาคารอเนกประสงค  
(แบบมาตรฐาน สน.ศท. ชั้นลอย 
ขนาด ๒๐ x ๔๕ ม.) จํานวน   
๑ หลัง 

๖,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
อาคารที่ 
สรางเสร็จ 

มีอาคาร
อเนกประสงค
สําหรับรองรับ
การทํากิจกรรม
ตางๆ ใน
ระดับชั้นอนุบาล 

กองการศกึษา/
ทม.กุฉินารายณ 

๒ โครงการกอสราง
อาคารประกอบของ
โรงเรียนเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ  
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหมีหอง
สําหรับทํา
กิจกรรมตางๆ  
เชน หองครัว  
โรงอาหาร  
อาคารประชุม
เปนตน     

- จํานวน  ๑  หลัง ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวน
อาคาร
ประกอบที่
สรางเสร็จ 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ  
มีอาคารประกอบ
ไวบริการนักเรยีน  
ครูและประชาชน
ทั่วไป ครบทุก
ดาน 

กองการศกึษา/
ทม.กุฉินารายณ 

3 โครงการกอสราง
อาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

เพ่ือรองรับการ
จัดการเรียนการ
ชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

- กอสรางอาคารเรียน ๓ ชั้น 
๑๒ หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) 
- อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 13.50 ม. ยาว 
30.00 ม. ตามแบบรหัส  
สน.ศท. 3/12 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จํานวน
อาคาร              
ที่สรางเสร็จ 

มีอาคารเรียน
สําหรับรองรับ
การเรียนการ
สอนในระดับชั้น
อนุบาล 

กองการศกึษา/
ทม.กุฉินารายณ 

รวม 3  โครงการ 80,500,000 16,100,000 16,100,000 16,100,000 16,100,000 16,100,000    

รวมท้ังหมด 4  โครงการ 100,500,000 20,100,000 20,100,000 20,100,000 20,100,000 20,100,000    

 



๑๖๓ 
 

 
 ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 
 

๑ 

กอสราง/ซอมแซม  
ฝายน้ําลน                 
โครงการกอสรางฝายน้ําลน  
บข.๕๖ ลําหวยบงตอนบน  
หมูท่ี ๑๒ ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
เพื่อกักเก็บ
น้ําไวเพื่อ
การเกษตร 
 

 
 
- ปริมาณ สันฝายสูง ๒.๐๐ ม.  
ผนังขางสูง ๓.๐๐ ม. กวาง ๒๐.๐๐ ม. 
พรอมสะพานคอนกรีต กวาง ๒.๒๐ ม. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๔๘๒๑๐๙,๑๐๔.๐๓๐๖๖๖ 

 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
ความกวาง
ของฝายนํ้า
ลนที่สราง
เสร็จ 

 
 
มีน้ําเพื่อ
การเกษตร 
อยางเพียงพอ 

 
 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

2 โครงการกอสรางฝายนํ้าลน
ลําหวยคอตอนกลาง  
หมูที่ 2 ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อกอสราง
ฝายน้ําลนกัก
เก็บน้ําใน 
ลําหวย 

- สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังขางสูง 
3.50 ม. กวาง 10.00 ม. และ
สะพานคอนกรีต กวาง 2.20 ม. 
พรอมงานขุดลอกหนาฝาย กวางเฉลี่ย 
10.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 
65.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 812.5 ลบ.ม.  
พิกัดจุดดําเนินการ  
16.522925, 104.05777 

1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 ความยาว
ของฝายท่ี
สรางเสร็จ 

ลําหวยคอ
ตอนกลางมีการ
กักเก็บน้ํา 
ไดมากขึ้น 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

 

 

 



๑๖๔ 
 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 โครงการกอสราง 
ฝายน้ําลน ลําหวยคอ
ตอนลาง หมู 9  
ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือกอสรางฝาย
น้ําลนกักเก็บนํ้า
ในลําหวย 

- สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังขางสูง 
3.50 ม. กวาง 12.00 ม.และ
สะพานคอนกรีต กวาง 2.20 ม. 
พรอมงานขุดลอกหนาฝาย กวางเฉลี่ย 
12.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 
25.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 450.00 ลบ.ม.  
พิกัดจุดดําเนินการ  
16.518066, 104.050383 

1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 ความยาวของ
ฝายที่สราง
เสร็จ 

ลําหวยคอ
ตอนลางมีการ
กักเก็บน้ํา 
ไดมากขึ้น 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

4 โครงการกอสราง 
ฝายน้ําลน ลําหวยบง
ตอนบน หมู 12 
ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือกอสรางฝาย
น้ําลนกักเก็บนํ้า
ในลําหวย 

- สันฝายสูง 2.00 ม. ผนังขางสูง 
3.50 ม. กวาง 18.00 ม. และ
สะพานคอนกรีต กวาง 2.20 ม. 
พรอมงานขุดลอกหนาฝาย กวางเฉลี่ย 
18.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 
25.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 562.50 ลบ.ม.  
พิกัดจุดดําเนินการ  
16.553122, 104.04894 

1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 ความยาวของ
ฝายที่สราง
เสร็จ 

ลําหวยบง
ตอนบนมีการ
กักเก็บน้ําได
มากขึ้น 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

5 โครงการปรับปรงุ 
ฝายน้ําลนลําหวยคอ
ตอนบน หมูท่ี 12 
ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือปรับปรุงฝาย
น้ําลนใหกักเก็บ
น้ําในลําหวยไดดี
ยิ่งขึ้น 

- งานปรับปรุงฝายเพิ่มเติม กวาง 
4.00 ม. สันฝายสูง 1.50 ม. ผนัง
ขางสูง 3.00 ม. และสะพาน
คอนกรีตกวาง 2.40 ม. 
พิกัดจุดดําเนินการ  
16.55603, 104.058657 

774,000 774,000 774,000 774,000 774,000 ความยาวของ
ฝายที่สราง
เสร็จ 

ลําหวยคอ
ตอนบนมีการ
กักเก็บน้ําได
มากขึ้น 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

 



๑๖๕ 
 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

6 งานขุดลอก 
โครงการขุดลอกเรียงหิน
กลองลวดตาขาย 
หนองสิม หมูที่ 2,9            
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

 
- เพื่อใหหนอง
สิมมีศักยภาพ
ในการรองรับ
น้ําไดมากขึ้น 

 
- งานขุดลอกปริมาณดินขุดไมนอย
กวา 80,000 ลบ.ม. พรอมเรียง
หินบรรจุกลองลวดตาขายไมนอย
กวา 10,000 ลบ.ม.   
จุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
16.532875,104.052496 

 
9,500,000 

 
9,500,000 

 
9,500,000 

 
9,500,000 

 
9,500,000 

 
ปริมาณงานขุด
ลอกดินขุด 
80,000 ลบ.ม. 
และเรียงหิน
บรรจุกลองลวด
ตาขาย 
10,000 ลบ.ม. 

 
หนองสิมบนมี
ความจุน้ําเพิ่ม
มากขึ้นและ
ประชาชน
สามารถใชน้ําได
ในหนาแลง 

 
กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

7 โครงการขุดลอก 
อางเลิงซิว หมูที่ ๑๓   
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

- เพื่อปองกัน
น้ําทวมและภัย
แลง             
- เพื่อปองกัน
การขาดแคลน
น้ําอุปโภค
บริโภค 

- ปริมาณงานขุดลอก กวางเฉลี่ย 
๑๘.๐๐ ม. ยาวเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ ม.  
ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หรือปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 11,200 ลูกบาศก
เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด   
พิกัดเร่ิมตน 
๑๖.๕42608,๑๐๔.๐48335                
พิกัดสิ้นสุด                                 
๑๖.๕41746,๑๐๔.๐47963 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณความจุ  
ท่ีสามารถจุได 

- สามารถแกไข
ภัยแลงและนํ้า
ทวม      
- สามารถกัก
เก็บน้ําไดมากขึ้น 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

8 โครงการขุดลอก 
หนองหูลิงใหญ หมูที่ 3  
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

- เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใน
การกักเก็บนํ้า 

- งานขุดลอกกวาง 100.00 ม. 
ยาว 160.00 ม. ลึก 4.00 ม. 
หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา 
56,000 ลบ.ม.   
ตามแบบเทศบาลกําหนด                                                
จุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
16.523643,104.035415 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ปริมาณงาน          
ขุดลอก 

หนองหูลิง
สามารถกักเก็บ
น้ําไดมากขึ้น 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

 



๑๖๖ 
 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9 โครงการขุดลอกลําหวย
โปรงดู หมูท่ี 15,16 
ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหลําหวย
สามารถ
ระบายน้ําไดดี
ยิ่งข้ึน 

- ปากหวยกวางเฉลี่ย 16.00 ม.  
ทองลําหวยกวาง 4.00 ม. ลึก 4.00 ม. 
ระยะทาง 3,350.00 ม. หรือมี
ปริมาตรดินขุด ไมนอยกวา 73,700 
ลบ.ม. พิกัดจุดดําเนินการ  
16.543891, 104.028139 

2,785,000 2,785,000 2,785,000 2,785,000 2,785,000 ความยาวของ
ระยะขุดลอก 

ลําหวยโปรงดู
สามารถรองรับ
การไหลของนํ้า
ไดสูงข้ึน 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

10 โครงการขุดลอกหนองหู
ลิง หมูที่ 16  
ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อให
สามารถกัก
เก็บน้ําไดมาก
ยิ่งข้ึน 

- ปากกวางเฉลี่ย 120.00 ม. ยาวเฉลี่ย 
180.00 ม. ลึก 3.00 ม. หรือมี
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 43,200 
ลบ.ม. พิกัดจุดดําเนินการ  
16.519401, 104.035413 

1,735,000 1,735,000 1,735,000 1,735,000 1,735,000 ปริมาณดินที่
ขุดลอก 

หนองหูลิง
สามารถกักเก็บ
นํ้าไดมากข้ึน 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

11 โครงการขุดลอกลําหวย
คอตอนลาง หมูที่ 9 
ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหลําหวย
สามารถ
ระบายน้ําไดดี
ยิ่งข้ึน 

- ปากหวยกวางเฉลี่ย 12.00 ม.  
ทองลําหวยกวาง 4.00 ม. ลึก 4.00 ม. 
ระยะทาง 1,250.00 ม. หรือมี
ปรมิาตรดินขุด ไมนอยกวา 14,200 
ลบ.ม. พิกัดจุดดําเนินการ  
16.522493, 104.055796 

530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 ความยาวของ
ระยะขุดลอก 

ลําหวยคอ
ตอนลาง
สามารถรองรับ
การไหลของนํ้า
ไดสูงข้ึน 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

12 โครงการขุดลอกอางเลิง
ซิว หมูที่ 13  
ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อให
สามารถกัก
เก็บน้ําไดมาก
ยิ่งข้ึน 

- ความกวางเฉลี่ย 142.00 ม.  
ยาวเฉลี่ย 312.00 ม. ลึกเฉลี่ย 3.20 
ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 
65,336 ลบ.ม.  
พิกัดจุดดําเนินการ  
16.542608, 104.048335 

2,628,000 2,628,000 2,628,000 2,628,000 2,628,000 ปริมาณดินที่
ขุดลอก 

อางเลิงซิว
สามารถกักเก็บ
นํ้าไดมากข้ึน 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 



๑๖๗ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

13 โครงการขุดลอก 
หนองสิม หมูที่ 2,9 
ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อใหสามารถ
กักเก็บนํ้าได
มากยิ่งข้ึน 

1.งานลอกขุดหนองสิมบน ความกวาง
เฉลี่ย 158.00 ม. ยาวเฉลี่ย 190.00 
ม. ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 36,024 ลบ.ม.  
2.งานขุดหนองสิมบน ความกวางเฉลี่ย 
155.00 ม. ยาวเฉลี่ย 216.00 ม  
ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด 
ไมนอยกวา 33,480 ลบ.ม พรอมงาน 
เรียงหินดวยกลองลวดตาขาย  
3,659.00 ลบ.ม. พิกัดจุดดําเนินการ  
16.532847, 104.052362 

14,140,000 14,140,000 14,140,000 14,140,000 14,140,000 ปริมาณดิน
ที่ขุดลอก 

หนองสิม 
สามารถกักเก็บ
นํ้าไดมากข้ึน 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

14 โครงการขุดลอกลํา
หวยคอตอนลาง  
บานบัวขาว หมู 9 
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ ตําบลบัว
ขาว - บานโนนสําราญ 
อบต.บัวขาว หมู 14  
ตําบลบัวขาว  
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อใหมีนํ้าใช
ในยามขาด
แคลน 

- ปากหวยกวางเฉลี่ย 12.00 ม.  
กนหวยกวางเฉลี่ย 4.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
4.00 ม. ระยะทาง 1,250.00 ม.  
หรือปริมาณดินไมนอยกวา 
12,250.00 ลูกบาศกเมตร  
จุดเริ่มตน 
16.520694104.053851 
จุดสิ้นสุด 
16.517277104.050174 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณ 
ดินขุด 

ทําใหประชาชน
มีนํ้าใชที่เพียงพอ
ตอความตองการ 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

รวม 14  โครงการ 206,935,000 41,387,000 41,387,000 41,387,000 41,387,000 41,387,000    

 



๑๖๘ 
 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 
 

1 

กอสราง/ปรับปรุง
แหลงทองเท่ียว 
โครงการปรับปรงุ 
ภูมิทัศนหนองสิมเพื่อ
เปนแหลงทองเที่ยว
และการกีฬา  
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
เพื่อใหมีสถานที่
พักผอนหยอนใจ
และมีภูมิทัศนที่
สวยงาม 
 

 
 
- ปรับปรุงถนนรอบหนองสิม 
- กอสรางระบบระบายนํ้า 
- กอสรางสวนสาธารณะภายในบริเวณ 
รอบหนองสิม 
พิกัดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๓๒๓๓๐,๑๐๔.๐๕๑๘๔๒ 

 
 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
จํานวน
ประชาชน
ที่มาพักผอน
หยอนใจ
เพ่ิมขึ้นรอย
ละ ๔๐ 

 
มีที่พักผอน
หยอนใจและมี
ภูมิทัศนที่
สวยงาม 
 

 
กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

2 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศนหนองบัวขาว  
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหมีสถานที่
พักผอนหยอนใจ
และมีภูมิทัศนที่
สวยงาม 

- ปรับปรุงถนนรอบหนองบัวขาว 
- กอสรางระบบระบายนํ้า 
- กอสรางสวนสาธารณะภายในบริเวณรอบ
หนองบัวขาว  
พิกัดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๓๒๓๓๐,๑๐๔.๐๕๑๘๔๒ 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวน
ประชาชน
ที่มาพักผอน
หยอนใจ
เพ่ิมขึ้นรอย
ละ ๔๐ 

มีที่พักผอน
หยอนใจและมี
ภูมิทัศนที่
สวยงาม 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

3 โครงการพัฒนาอาง 
เลิงซิวเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
หมูที่ 1,12,13 
ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวบริเวณ
สวนสาธารณอาง
เลิงซิว ใหเปน
แหลงทองเท่ียว
เชิงสุขภาพ และ
เปนสถานท่ี
พักผอนสําหรับ
ประชาชน 

1. กอสรางดอกบัวสัญลักษณเมืองกุฉินารายณ 
1 จุด 
2. กอสรางทางจักรยานยาว 2,970.00 ม. 
3. กอสรางศูนยบริการนักทองเท่ียว 1 หลัง 
4. กอสรางศูนยโฮมสุข 1 หลัง 
5. กอสรางหองน้ําบริการนักทองเที่ยว 2 หลัง 
6. กอสรางลานจอดรถพ้ืนท่ี 800.00 ตร.ม. 
7. ปรับปรุงลานคอนกรีตหนาอางเลิงซิวขนาด
พ้ืนที่ 2,000 ตร.ม. 
8. งานปรับปรุงภูมิทัศนขนาด 4,000.00 
ตร.ม. 

25,500,000 25,500,000 25,500,000 25,500,000 25,500,000 ปริมาณงาน
กอสราง 
และงาน
ปรับปรุง 
ภูมิทัศน 

ประชาชนให
ความสนใจใน
การออกกําลัง
กายและมีผูมา
ออกกําลังกาย 
ณ อางเลิงซิว
มากขึ้น 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 



๑๖๙ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 โครงการกอสราง 
หอศิลปดอกบัวคูบาน
ลานปทุมคูเมือง  
ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือสราง
แลนดมารค 
แหงใหมของ
ภูมิภาค 

1. กอสรางหอดอกบัวขาวสูง 
108 ฟุต 
2. กอสรางลานปทุมรอหอพื้นที่  
10,800  ตร.ม. 
3. งานปรับปรุงภูมิทัศน 

350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 350,000,000 ปริมาณงาน
กอสราง 
และงาน
ปรับปรุง 
ภูมิทัศน 

สรางจุด
สัญลักษณเมือง 
(แลนดมารค) 
แหงใหมของ
ภูมิภาค 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

5 โครงการกอสรางทาง
จักรยานรอบอางเลิงซิว 
หมูที่ ๑,๑๓ 
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 
 

เพ่ือใหมี
สถานที่ออก
กําลังกายและ
มีภูมิทัศนที่
สวยงาม 
 

- ทางจักรยานคอนกรีตกวาง 
๒.๐๐ ม. ยาว ๔๖๐.๐๐ ม. หนา 
๐.๑๐ ม. กวาง ๒.๒๐ ม. ยาว 
๓๐๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา ๑,๕๘๐.๐๐  ตร.ม. 
พรอมงานทาสีทางจักรยานพื้นที่
ไมนอยกวา ๓๓๖๙.๐๐ ตร.ม. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน 
๑๖.๕๓๘๑๙๘,๑๐๔.๐๔๙๖๙๖ 
จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๓๘๓๕๒,๑๐๔.๐๔๗๘๖๓ 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
 

ความยาว
ของทาง
จักรยานที่
สรางเสร็จ 
 

มีสถานที่ออก
กําลังกาย
เพิ่มขึ้นและมี
ภูมิทัศนที่
สวยงาม 
 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

6 โครงการกอสรางลาน
กิจกรรมอางเลิงซิว 
ฝงทิศตะวันตก หมูที่ 
๑๓ ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือให
ประชาชนมี
พื้นที่ทํา
กิจกรรมตางๆ 
มากขึ้น 

- ลานกิจกรรมขนาดพ้ืนที่ไมนอย
กวา ๒๖๕.๐๐ ตร.ม. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๓๙๒๘๕,๑๐๔.๐๔๗๙๘๒ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

พื้นที่ของ
ลาน
กิจกรรมที่
สรางเสร็จ 

มีสถานที่ทํา
กิจกรรม
เพิ่มขึ้นและมี
ภูมิทัศนที่
สวยงาม 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 



๑๗๐ 
 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๗ โครงการกอสรางศาลา
พักรอนภายในบริเวณ
เกาะกลางอางเลิงซิว            
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือใหมีภมูิทัศน
ที่สวยงามและ
เปนสถานที่
พักผอนหยอนใจ
ของประชาชน
ชาวบัวขาวและ
ประชาชนที่ผาน
ไปมา 

- กอสรางศาลารูป ๖ เหลี่ยม 
ขนาด Ø ๓.๐๐  ม. จํานวน ๓ หลัง  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๔๐๓๓๔,๑๐๔.๐๔๘๖๗๒ 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จํานวน
ศาลาพัก
รอนที่สราง
เสร็จ 
 

- มีภูมิทัศนท่ี
สวยงาม 
- มีสถานที่พักผอน
หยอนใจของ
ประชาชนชาวบัว
ขาว แลประชาชน
ที่ผานไปผานมา 

กองชาง/ทม. 
กุฉินารายณ 

๘ โครงการกอสราง 
ลานจอดรถ คสล.  
อางเลิงซิว            
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 
 

เพ่ือใหประชาชน
มีพื้นที่จอดรถ
เพียงพอ 
 

- ลานคอนกรีตขนาด ๒๐.๐๐ x ๒๐.๐๐ 
หนา ๐.๑๕ ม. และลานคอนกรีตกวาง
เฉลี่ย ๒๕.๐๐ ยาวเฉลี่ย ๗๐.๐๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 
๒๑๕๐.๐๐ ตร.ม. พรอมเสาไฟฟาแบบ
แมส ขนาดสูง ๑๕.๐๐ ม. จํานวน ๑ ตน                        
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด
๑๖.๕๔๒๗๖๖,๑๐๔.๐๔๙๕๖๑ 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 
 

ความยาว
ของพื้นที่
ลานจอดรถ
ที่สรางเสร็จ 
 

มีลานจอดรถที่
เพียงพอตอจํานวน
ประชาชนที่มา
พักผอน 
 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๙ โครงการกอสรางศาลา
พักผอนอางเลิงซิว        
หมูที่ ๑,๑๓  
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือใหประชาชน
มีที่พักผอน 

- ศาลาขนาดกวางเฉลี่ย ๕.๕๒ ม. ยาว
เฉลี่ย ๖.๓๖ ม.หรือพื้นที่ใชสอยไมนอย
กวา ๒๘.๒๙ ตร.ม. จํานวน ๘ หลัง  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๓๘๖๖๖,๑๐๔.๐๔๗๘๕๙ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวน
หองนํ้าที่
สรางเสร็จ 

ประชาชนไดรับ
การบริการอยาง
เพียงพอ 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

 



๑๗๑ 
 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๑๐ โครงการกอสรางหองนํ้า
สาธารณะอางเลิงซิว  
หมูที่ ๑,๑๓ ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 
 

เพ่ือใหบริการ
ประชาชนผูมาใช
บริการบริเวณ
เกาะกลาง 
อางเลิงซิว 

- อาคารขนาดกวาง ๓.๐๐ x ๘.๐๐ ม. 
หองสวม ๓ หอง อางลางหนา ๖ อาง  
และโถปสสาวะ ๓ จุด จํานวน ๓ หลัง  
ตามแบบเทศบากําหนด 
จุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๔๒๙๕๘,๑๐๔.๐๔๙๕๕๒ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวน
หองนํ้าที่
สรางเสรจ็ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
อยางเพียงพอ 

กองชาง/
ทม. 

กุฉินารายณ 

๑๑ โครงการจัดสวนปลูกไม
ประดับอางเลิงซวิ หมูที่ 
๑,๑๓ ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหม ี
ภูมิทัศนที่
สวยงาม 

- ปลูกหญาพื้นที ่๕,๕๐๐ ตร.ม.  
และตนไมยืนตน 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๔๑๙๔๖,๑๐๔.๐๔๘๘๒๙ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

พื้นที่จัดสวน
ปลูกไม
ประดับอาง
เลิงซิว 

อางเลิงซิวมี 
ภูมิทัศนที่
สวยงาม 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๑๒ โครงการพัฒนาแหลงนํ้า
หนองบัวขาวเพื่อเปน 
แหลงทองเที่ยว  
(งานกอสรางศาลา 
พักรอน) หมูที่ ๙ 
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพ่ือใหบริการ
ประชาชนและ
พัฒนาใหเปน
แหลงทองเที่ยว 

- ศาลาคอนกรีตเสริมเหล็ก กวางเฉลี่ย 
๕.๕๒ ม. ยาวเฉลี่ย ๖.๓๖ ม. หรือพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา ๒๘.๒๙ ตร.ม. 
จํานวน ๓ หลัง  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๒๓๖๘๕,๑๐๔.๐๔๕๒๙๕ 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

จํานวนศาลา
พักรอนที่
สรางเสรจ็ 
 

ประชาชนมีที่
พักผอนหยอน
ใจและหนอง 
บัวขาวมี 
ภูมิทัศนที่
สวยงาม 
 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

 

 

 



๑๗๒ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

13 โครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
หนองบัวขาวเพ่ือเปน
แหลงทองเที่ยว  
(งานกอสรางหองนํ้า
สาธารณะ) หมูท่ี ๙ 
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหบริการ
ประชาชนทั่วไป
และพัฒนาให
เปนแหลง
ทองเที่ยว 
 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
๓.๐๐ x๘.๐๐ ม. หองสวม ๓ หอง 
อางลางหนา ๖ อาง โถปสสาวะ ๓ 
โถ หลังคามุงดวยกระเบ้ืองไฟเบอร
ซีเมนต จํานวน ๑ หลัง 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๒๓๖๙๘,๑๐๔.๐๔๕๒๕๓ 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

หองนํ้า
สาธารณะที่
สรางเสรจ็ 
 

มีหองนํ้าไวบริการ
ประชาชนอยาง
เพียงพอ 
 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

14 โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
หนองบัวขาวเพ่ือเปน
แหลงทองเที่ยว          
หมูที่ ๙, ๑๓ 
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหมีสถานที่
พักผอนหยอน
ใจและมีภูมิ
ทัศนท่ีสวยงาม 
 

-  ปริมาณงาน ดังนี้ 
- กอสรางทางรถจักรยาน 
- กอสรางระบบไฟฟาสองสวาง 
- กอสรางศาลาที่พัก 
- กอสรางขุดลอกเรียงหิน 
- กอสรางหองนํ้าสาธารณะ 

๑๘,๒๕๖,๐๐๐ 
 

๑๘,๒๕๖,๐๐๐ 
 

๑๘,๒๕๖,๐๐๐ 
 

๑๘,๒๕๖,๐๐๐ 
 

๑๘,๒๕๖,๐๐๐ 
 

จํานวน
ประชาชน
ที่มาพักผอน
หยอนใจ
เพิ่มขึ้นรอย
ละ ๔๐  

มีที่พักผอนหยอน
ใจและมีภูมิทัศนท่ี
สวยงาม 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

๑๕ โครงการปลูกตนไม 
และปรับปรุงภูมิทัศน 
ในแหลงทองเที่ยว 
อางเลิงซิว หมู ๑,๑๓ 
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหมีสถานที่
พักผอนหยอน
ใจและมีภูมิ
ทัศน 
ที่สวยงาม 

- ปริมาณงาน งานปลูกตนไมยืนตน 
จํานวน ๑๘๕ ตน                         
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน 
๑๖.๕๓๗๗๖๙,๑๐๔.๐๔๙๗๘๒ 
จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๓๘๒๑๙,๑๐๔.๐๔๗๕๓๙ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนตนไม 
ยืนตนที่ปลูก
แลวเสร็จ 
 

มีที่พักผอนหยอน
ใจและมีภูมิทัศนท่ี
สวยงาม 
 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

 

 



๑๗๓ 
 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 โครงการกอสราง
ดอกบัวสัญลักษณ
เมืองบัวขาว หมูที่ 
๑,๑๓                   
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหม ี
ภูมิทัศนที่
สวยงาม 

- สัญลักษณขนาด Ø ๑๒.๐๐ ม.  
พรอมน้ําพุดนตรเีสนผาศูนยกลาง 
 ๖.๐๐ ม. จํานวน ๑ ชุด  
ดอกบัวสัญลักษณเสนผาศูนยกลาง 
๓.๗๕ ม. จํานวน ๕ ชุด และ
สะพานทางเดินเชื่อมกวาง ๒.๔๐ 
ม. ยาว ๗๖.๐๐ ม.                                     
ตามแบบเทศบาลกําหนด  
จุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด
๑๖.๕๓๘๐๗๐,๑๐๔.๐๔๘๗๔๘ 

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวนชุด
ดอกบัว
สัญลักษณ,
น้ําพุดนตรี 
และความ
ยาวสะพาน
ทางเดินเชื่อม
ที่สรางเสร็จ 
 

มีที่พักผอน
หยอนใจและ 
มีภูมิทัศนที่
สวยงาม 
 

กองชาง/
ทม. 

กุฉินารายณ 

17 โครงการปรับปรุง 
ลานหนาอางในแหลง
ทองเที่ยวอางเลิงซิว  
หมูที่ ๑๓   
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหมีสถาน 
ที่พักผอนหยอน
ใจและมีภูมิทัศน
ที่สวยงาม 

- ปริมาณงาน ปรับปรุงพื้น 
2,450.00 ตร.ม. พรอมงาน
ปรับปรงุราวกันตก 180.00 ม.                                  
จุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
16.537951,104.048625   

2,805,000 2,805,000 2,805,000 2,805,000 2,805,000 พื้นที่ ที่ไดรับ 
การปรับปรุง
แลวเสร็จ 

มีที่พักผอน
หยอนใจและ 
มีภูมิทัศนที่
สวยงาม 

กองชาง/ 
ทม. 

กุฉินารายณ 

๑๘ โครงการพัฒนาแหลง
น้ําหนองบัวขาวเพื่อ
เปนแหลงทองเที่ยว 
(งานกอสรางปาย
บอกชื่อ ) หมูที่ ๙ 
ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อใหมีภูมิทัศน
ที่สวยงามและ
พัฒนาใหเปน
แหลงทองเที่ยว 

- จํานวน 1 ปาย 
พิกัดเร่ิมตน/สิ้นสุด  
16.523698,104.045253 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปายบอกชื่อที่
สรางเสรจ็ 

หนองบัวขาว 
มีภูมิทัศนที่
สวยงาม 

กองชาง/ 
ทม. 

กุฉินารายณ 



๑๗๔ 
 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ลําหวยบงตอนกลางชวง
อางเลิงซวิ – ถนนกุศล
นารายณ  หมูที่ 2,13 
ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศนลําหวย
บงตอนกลางให
มีความสวยงาม 

1. งานวางทอลอดเหลี่ยม ขนาด 
3.60 x 3.60 ม. จํานวน 2 ชอง 
ยาว 255.00 ม.  
2. ลานคอนกรีตขนาดกวาง 
16.00 ม. ยาว 255.00 ม.  
หนา 0.15 ม. 
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเริ่มตน/สิ้นสุด  
16.523698,104.045253 

35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 ระยะวางทอ
หลงัดําเนิน 
การแลวเสร็จ
และขนาด 
พื้นที่ลาน
คอนกรีต 

ภูมิทัศนลําหวย
บงตอนกลางให
มีความสวยงาม 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

20 โครงการกอสรางทาง
จักรยานเพ่ือพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวอางเลิงซิว  
หมูที่ 1,12 และ 13  
ตําบลบัวขาว 
อําเภอกุฉินารายณ  
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อใหมี
สถานท่ีออก
กําลังและมีภูมิ
ทัศนท่ีสวยงาม 

- ปริมาณงาน ทางจักรยาน
คอนกรีต ความยาว 2,970.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรตี
ไมนอยกวา 5,217.00 ตร.ม. 
พรอมงานทาสีเลนจักรยานพ้ืนทีไ่ม
นอยกวา 4,799.00 ตร.ม. 
พิกัดเริม่ตน 
16.538200,104.047600 
พิกัดสิ้นสุด 
16.543700,104.048600 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาวของ
ทางจักรยาน
ที่สรางเสร็จ 

มีสถานที่ออก
กําลังกาย
เพิ่มขึ้นและม ี
ภูมิทัศนที่
สวยงาม 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

 

 

 



๑๗๕ 
 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

21 โครงการปรับปรุงลาน
หนาอางในแหงทองเที่ยว
อางเลิงซวิ หมูที่ 13  
อําเภอกุฉินารายณ 

เพื่อใหมี
สถานท่ีพักผอน
หยอนใจและมี
ภูมิทัศนที่
สวยงาม 

- ปริมาณงาน ปรับปรงุพื้น 
2,450.00 ตร.ม. พรอมงาน
ปรับปรุงราวกันตก 180.00 ม. 
พิกัด 
16.537951,104.048625 

2,805,000 2,805,000 2,805,000 2,805,000 2,805,000 พ้ืนที่ ที่ไดรับ
การปรับปรุง
แลวเสร็จ 

มีที่พักผอนหยอน
ใจและมีภูมิทัศนท่ี
สวยงาม 

กองชาง/ทม.
กุฉินารายณ 

/อบจ. 

รวม 21  โครงการ 3,453,830,000 690,766,000 690,766,000 690,766,000 690,766,000 690,766,000    

 
 

๑ 

กอสรางถนน/          
ศูนยกําจัดขยะ 
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทางเขาบอขยะ
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ 
หมูที่ 16 ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

 
 
- เพื่อใหไดถนน
มาตรฐานใช
ประโยชนได
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

 
 
- ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 
200.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
800 ตร.ม.  
พิกัดเริ่มตน
16.519982,104.025853  
พิกัดสิ้นสุด 
16.518338,104.024975 

 
 

500,000 

 
 

500,000 

 
 

500,000 

 
 

500,000 

 
 

500,000 

 
 
ระยะทางของ
ถนนที่สราง
เสร็จ 

 
 
ถนนไดมาตรฐาน
ใชประโยชนได
อยางปลอดภัย 

 
 

กองชาง/ทม.        
กุฉินารายณ 

๒ โครงการกอสรางศูนย
กําจัดขยะขนาด 2 โรง
คัดแยกขยะ 2 เตาเผา  
หมูที่ 16 ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

เพื่อแกปญหา
การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยโดยการนํา
เทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมมา
ใชกับทองถ่ิน 

- กอสรางศนูยกําจัดขยะขนาด 2 
โรงคัดแยกขยะ 2 เตาเผาบริเวณ
บอรวบรวมขยะ เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ 

6,696,000 6,696,000 6,696,000 6,696,000 6,696,000 ปริมาณขยะ
ของชุมชน
ภายในเขต
เทศบาลลดลง
รอยละ 70 
ของจํานวน
ขยะที่จัดเก็บได
แตละวัน 

คุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนดีขึ้นและ
ภายในเขตเทศบาล 
มีทัศนะวิสัยที่
สะอาดนามองนาอยู
การบริหารจัดการ
ขยะไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณะสุขฯ 

/ทม. 
กุฉินารายณ 



๑๗๖ 
 

 

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓ โครงการปรับปรุงถนน
รอบบอรวบรวมขยะ
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ  
อําเภอกุฉินารายณ 

เพ่ือใหถนน
ไดมาตรฐาน/ 
ใชประโยชน
ไดปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

- ปริมาณงาน กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 
๔,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พรอมไหลทางลูกรังขางละ 
๐.๒๕ ม.  
พิกัดเร่ิมตน ๑๖.๕๑๑๔๓๗,๑๐๔.๐๒๑๑๔๗ 
จุดสิ้นสุด ๑๖.๕๑๒๒๘๑,๑๐๔.๐๒๒๕๑๑ 

๒,๔๘๐,๐๐๐ 
 

๒,๔๘๐,๐๐๐ 
 

๒,๔๘๐,๐๐๐ 
 

๒,๔๘๐,๐๐๐ 
 

๒,๔๘๐,๐๐๐ 
 

ระยะทาง
ของถนน 

ถนนได
มาตรฐาน
ประชาชนใช
เสนทางสัญจร
ไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง/ทม.        
กุฉินารายณ 

๔ โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก          
สายภายในบอขยะ
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ หมูที่ 16
ตําบลบัวขาว                     
อําเภอกุฉินารายณ              
จังหวัดกาฬสินธุ 

- เพื่อให
ประชาชน
สัญจรไปมา
ไดสะดวก
รวดเร็ว 

- กอสรางถนน ผิวจราจรกวาง 4.00 ม.  
ยาว 215.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 860.00 ตร.ม.  
พรอมไหลทางลูกรังขางละ 0.25 ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัดเร่ิมตน 16.512657,104.020807  
พิกัดสิ้นสุด 16.511090,104.022003  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง
ของถนนที่
สรางเสร็จ 

มีถนนที่มั่นคง
แข็งแรง การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

กองชาง/ทม.        
กุฉินารายณ 

รวม 4  โครงการ 50,880,000 10,176,000 10,176,000 10,176,000 10,176,000 10,176,000    

 
๑ 

ขุดเจาะบอบาดาล 
โครงการขุดเจาะบอ
บาดาลภายในเขต
เทศบาล ตําบลบัวขาว      
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

 
เพ่ือแกไข
ปญหาการ
ขาดแคลนนํ้า
อุปโภค
บริโภค 

 
- ปริมาณบอขนาด ๔ นิ้ว ขุดลึกไมนอยกวา 
๔๒.๐๐ ม. 
จุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
จํานวนบอ
บาดาลท่ีขุด
เจาะ 

 
มีน้ําเพียงพอใน
การอุปโภค
บริโภค 

 
กองชาง/ทม.        
กุฉินารายณ 

รวม 1  โครงการ 10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000    

 



๑๗๗ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

 
 

๑ 

กอสรางลานปูตา/
อาคาร/ตลาดสด 
โครงการกอสราง 
ลานอเนกประสงค  
หอปูตาบัวขาว  
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

 
 
เพื่อใหมีภูมิทัศน
ที่สวยงาม 

 
 
- ปรับปรงุภูมิทัศนภายใน
บริเวณหอปูตาบัวขาว ๑ คร้ัง 
พิกัดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
16.536773,104.050088 

 
 

500,000 

 
 

500,000 

 
 

500,000 

 
 

500,000 

 
 

500,000 

 
 
จํานวน
ประชาชนที่มา
พักผอนหยอน
ใจและมากราบ
ไหวสักการะ
เจาปูตาเพ่ิมขึ้น 
รอยละ ๔๐ 

 
 
มีภูมิทัศนที่
สวยงาม 

 
 

กองการศกึษา/ 
ทม.กุฉินารายณ 

๒ โครงการพัฒนาตลาดสด
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ สูตลาดสด
นาซื้อ ระดับ ๕ ดาว  
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนได
บริโภคอาหาร
จากแหลง
จําหนายที่มี
ความปลอดภัย 

- ปรับปรงุพัฒนาระบบการ
จัดการอาคารตลาดสด ๑ ครั้ง 
- การจัดระเบียบตามหลัก
สุขาภิบาลการประกวดแผงขาย
ของ  ๑ ครั้ง 
พิกัดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๓๖๗๗๐,๑๐๔๐๔๘๑๓๓ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- ตลาดสด
เทศบาลเมือง 
กุฉินารายณมี
มาตรฐานใน
ระดับ ๕ ดาว 
- อัตราปวย
จากระบบ
ทางเดินอาหาร
ลดนอยลง 

ประชาชนไดรับ
ความคุมครอง
ในการบริโภค
อาหารที่
ปลอดภัย 

กอง 
สาธารณะสุขฯ 

/ทม.กุฉินารายณ 

 

 

 

 



๑๗๘ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธที่ 

คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

๓ โครงการกอสราง 
ศูนยแสดงสินคา
ชุมชนเทศบาลเมือง 
กุฉินารายณ หมูที่ ๑ 
ตําบลบัวขาว                   
อําเภอกุฉินารายณ               
จังหวดักาฬสินธุ 

- เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับกระบวนการ
ผลิตภัณฑชุมชนใหมี
มาตรฐานมากขึ้น 
- เพื่อประชาสัมพันธ
สินคาในชุมชนใหแพร
มากขึ้น 
- เพื่อพัฒนาสินคา
ชุมชนมีมาตรฐาน
สินคาชุมชน 

- ปริมาณงาน อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้นเดียวขนาด 
๑๒.๐๐ ม. x ๒๐.๐๐ ม.  
เนื้อที่ ๒๔๐.๐๐ ตร.ม.  
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
จุดเริ่มตน/จุดสิ้นสุด 
๑๖.๕๒๔๓๑๒,๑๐๔.๐๔๖๐๔๔ 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

จํานวน
อาคารท่ี
สรางเสร็จ 
 

ประชาสัมพันธ
สินคาชุมชน
ผลิตภัณฑชุมชน
ใหรูจกัแพรหลาย
มากขึ้นตลอดจน
พัฒนาสินคาใน
ชุมชนใหเขาสู
มาตรฐานสินคา
ชุมชนได 

กองชาง/ทม.        
กุฉินารายณ 

รวม 3  โครงการ 25,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000    

รวมทั้งหมด 43  โครงการ 3,746,645,000 749,329,000 749,329,000 749,329,000 749,329,000 749,329,000    
 



๑๗๙ 
 

                     บัญชคีรุภัณฑ 
      แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

เทศบาลเมืองกฉุินารายณ 
 

แบบ ผ.03 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - ตูเหล็กเก็บชุดดับเพลิง จํานวน ๑ ตู 5,500 - - - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

๒  ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

- เรือกูภยัไฟเบอรกลาสพรอม
เครื่องยนตเรือ จํานวน ๑ ลาํ 

- - 90,000 - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

๓    - รถยนตดับเพลิง ชนิด ๔ ลอ ขนาด
ความจุน้ําไมนอยกวา ๗๐๐ ลติร พรอม
เครื่องสูบน้ําไมนอยกวา ๕๐ แรงมา 
จํานวน ๑ คัน 

- 1,800,000 - -  สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

๔  ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว 

- เตียงนอนเหล็ก ๒ ชั้น จํานวน ๓ ชุด - 21,000 - -  สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

๕  ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร 

- กลองโทรทัศนวงจรปด IP แบบ
มุมมองคงที่ภายในสํานักงานเทศบาล
เมืองกุฉินารายณ 

220,000 - - -  สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

๖    - กลองโทรทัศนวงจรปด IP แบบ
มุมมองคงที่แนวถนนกุศลนารายณ 

- 1,150,000 - - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

7    - กลองโทรทัศนวงจรปด IP แบบ
มุมมองคงที่แนวถนนพันธุราษฎรบํารุง 

- - 1,150,000 - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 



๑๘๐ 
 

 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

- กลองโทรทัศนวงจรปด IP แบบ
มุมมองคงที่แนวถนนบุณฑริกจักรพงษ 

- - - 1,150,000 - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

9    - กลองโทรทัศนวงจรปด IP แบบ
มุมมองคงที่แนวถนนศาลาแดง 

- - - 1,230,000 - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

10    - กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
พรอมโปรแกรมบันทึกปายทะเบียนรถ 

- 300,000 - - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

11    - เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ จํานวน ๕ เครื่อง ๆ ละ 
๑๒,๐๐๐ บาท 

60,000 - - - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

12    - เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดติดรถยนต จํานวน ๔ เครื่องๆ ละ 
๒๔,๐๐๐ บาท 

96,000 - - - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

13  ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง 

- ชุดดับเพลิงในอาคาร (SCBA)  
จํานวน ๒ ชุด 

- - 260,000 - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

14    - หัวฉีดดับเพลิงแบบฝอย จํานวน 2 ตัว - - 50,000 - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

15    - รถดับเพลิง ขนาดเล็ก ไมเกิน ๖ ลอ 
พรอมอุปกรณพวง จํานวน ๑ คัน 

- - 1,500,000 - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 



๑๘๑ 
 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

16 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง 

- เครื่องระบายควันและเปาลมติด
เครื่องยนต จํานวน ๑ เครื่อง 

92,000 - - - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

17    - ชุดผจญเพลิงในอาคาร จํานวน ๖ ชุด - - - 120,000 - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

18  ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน - เครื่องเปาลมสะพายหลังชนิด
เครื่องยนต ๒ จังหวะ จํานวน ๒ 
เครื่อง 

- 50,000 - - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

19    - เครื่องตัดกิ่งไมแบบสะพายหลังดาม
ขอออน จํานวน ๑ เครื่อง 

- 16,500 - - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

20    - แมแรงตะเฆ ขนาด ๕ ตัน จํานวน ๑ 
เครื่อง 

24,400 - - - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

21    - เครื่องอัดอากาศ จํานวน ๑ เครื่อง - 200,000 - - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

22  ครุภัณฑ ครุภัณฑอ่ืนๆ - ชุดตัด (Cutter) ไฮดรอลิก สําหรับ
เครื่องตัดถาง Holmatro จํานวน 1 
ชุด 

- 90,000 - - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

23    - เครื่องมือซอมระบบสายไฟเบอร 
ออฟติก จํานวน ๑ ชุด 

- - 200,000 - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

24    - ชุดปองกันสารเคมี ระดับ Level A 
จํานวน ๒ ชุด ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

- - 100,000 - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 



๑๘๒ 
 

 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

25 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑอ่ืนๆ - ชุดประดาน้ํา (SCUBA) พรอมอุปกรณ 
จํานวน ๒ ชุด 

200,000 - - - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

26    - เครื่องสูบน้ํา แบบปมอลูมิเนียม ติด
เครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมนอยกวา ๕ 
แรงมา ขนาดทอดูด – สง ไมนอยกวา ๓ 
นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง 

๑๒,๐๐๐ - - - - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

27    - เบาะลมกูภยัพรอมอุปกรณ จํานวน  
1 ชุด 

- - - 100,000 - สํานักปลัด 
(งานปองกันฯ) 

28 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน - โตะประชุมแบบตัวยูพรอมเกาอ้ี โตะ 
จํานวน 12 ตัว เกาอ้ี จํานวน 40 ตัว 

- 80,000 - - - กองการศึกษา 

29    - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
36,000BTU จํานวน 2 เครือ่ง 
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
24,000BTU จํานวน 18 เครื่อง 

865,200 - - - - กองการศึกษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

30    - ชั้นวางรองเทาสําหรับนักเรียน จํานวน 
12 หลัง 

50,000 - - - - กองการศึกษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

31    - ตูเก็บเอกสารมือจับเขาควาย ตูเหล็ก 
แบบสองบานทึบ ขนาดกวาง 914 มม. 
x 457 มม. x 1,830 มม. จํานวน 12 
หลัง 

66,000 - - - - กองการศึกษา 
(รร.เทศบาลฯ) 



๑๘๓ 
 

 
 

 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

32 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

- ชั้นวางหนังสือ ตูหนังสือ ตูเก็บสื่อ  
ชั้นวางวารสาร 
- เคาเตอรบริการยืม – คืน พรอมเกาอ้ี  
- ชั้นวางรองเทา ปายนิเทศ 
- โตะ-เกาอี้ สําหรับอานหนังสือ เปนตน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

33  ครุภัณฑ ครุภัณฑ
การศึกษา 

- โตะเกาอ้ีนักเรียนประถมศึกษา จํานวน 
150 ชุด 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 กองการศึกษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

๓๔    - โตะ-เกาอี้ นักเรียน (อนุบาล) จํานวน 
100 ชุด  

- 415,000 - - - กองการศึกษา 

๓๕  ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง 

- รถหกลอรับสงนักเรียน จํานวน  1 คัน - 2,500,000 
 

- - - กองการศึกษา 

๓๖  ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร 

- จอโปรเจคเตอรพรอมเครื่องฉาย 
จํานวน ๑ ชุด 

100,000 - - - - กองการศึกษา 

๓๗    - จัดซื้อจอโปรเจคเตอรพรอมเครื่องฉาย 
และเครื่องเสียง จํานวน ๑ ชดุ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

๓๘  ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา
และวิทย ุ

 - ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV  จํานวน  12  ชุด 

- 368,400 - - - กองการศึกษา 



๑๘๔ 
 

 

 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๓๙ แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย 

- ชุดอุปกรณสําหรับหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร เชน บีกเกอร หลอด
ทดลอง กระบอกตวง ตะเกียง
แอลกอฮออล ฯลฯ 

600,000 - - - - กองการศึกษา 
(รร.เทศบาลฯ) 

๔๐  ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว 

- เครื่องตัดหญา จํานวน  1  เครื่อง                                                                                                                             - - - 9,500 - กองการศึกษา 

๔๑    - เครื่องขัดพื้น จํานวน 1 เครื่อง 22,7000 22,7000 22,7000 22,7000 22,7000 กองการศึกษา 

42  ครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง 

- ถังดับเพลิงพรอมอุปกรณติดตั้ง 
จํานวน 6 ถัง 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 กองการศึกษา 

43  ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา - เครื่องเลนสนาม จํานวน  1 ชุด - - 500,000 - - กองการศึกษา 

44 แผนงาน
สาธารณสุขฯ 

ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร
หรือการแพทย 

- เครื่องพนหมอกควัน จํานวน ๒ 
เครื่อง  

200,000 - - - - สาธารณสุขฯ 

45 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

- เครื่องชั่งรถบรรทุกขยะพิกัดไม
นอยวา 30 ตัน จาํนวน 1 เครื่อง 

300,000 - - - - สาธารณสุขฯ 

๔๖    - รถบรรทุกขยะแบบอัดทายขนาดไม
นอยกวา 10 ลบ.ม. จํานวน 2 คัน 

4,800,000 - - - - สาธารณสุขฯ 



๑๘๕ 
 

 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๔๗ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

- รถบรรทุกขยะอเนกประสงค 
ขนาดไมเกิน 3 ลบ.ม. จํานวน 2 
คัน 

2,000,000 - - - - สาธารณสุขฯ 

๔๘    - รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย
พรอมชุดตะขอเก่ียวและตูขยะมูล
ฝอยแบบคอนเทนเนอร ขนาด 4 
ลบ.ม. จํานวน 1 คัน 

3,500,000 - - - - สาธารณสุขฯ 

๔๙    - รถแบคโฮ ขนาดพีซี 200 
จํานวน 1 คัน 

5,000,000 - - - - สาธารณสุขฯ 

๕๐    - รถยนตตรวจการสําหรับกอง
สาธารณสุขฯ 4 ประต ูจํานวน 1 
คัน 

850,000 - - - - สาธารณสุขฯ 

51 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

- รถจักรยานยนตตรวจการ
สําหรับ กองสาธารณสุขฯ 
จํานวน 1 คัน 

๗0,000 - - - - สาธารณสุขฯ 

๕๒  ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว 

- เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอย
กวา 36,000 btu จํานวน 1 
เครื่อง (สําหรับอาคารจอดรถ
ขยะ) 

๕0,000 - - - - สาธารณสุขฯ 



๑๘๖ 
 

 

 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุณัฑ) 

งบประมาณ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๕๓ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว 

- เครื่องตัดหญา 4 จังหวะ 
จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ  
๙,๕00 บาท 

๓๘,000 - - - - สาธารณสุขฯ 

๕๔    - เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
9,500 บาท 

19,000 - - - - กองชาง 

๕๕    - เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,200 
บาท  

20,400 - - - - กองชาง 



๑๘๗ 

 

 

 

สวนที ่๔ 

การติดตามและประเมินผล 

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ไดกําหนดรูปแบบตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด

เปนแนวทางไว ซึ่งเปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการให

คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ

รายจาย มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 

๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 

๓. ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๖๐ 

    ๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (๑๐) 

    ๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
    ๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 

    ๓.๔ วิสัยทัศน (๕) 

    ๓.๕ กลยุทธ (๕) 

    ๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 

    ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 

    ๓.๘ แผนงาน (๕) 

    ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวม ๑๐๐ 

 

  สําหรับรายละเอียดหลักเกณฑในประเด็นตางๆ จะพิจารณากําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย       

ดวนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวน  

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 

๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

และที่แกไขเพิ่มเติม 



๑๘๘ 

 

 

 

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 การติดตามและประเมินผลโครงการ ไดกําหนดรูปแบบตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเปน

แนวทางไว ซึ่งเปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการให

คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ

รายจาย มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

 เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณการพฒันา ๑๐ 

๒. การประเมินผลการนาํแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการนาํแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย ๖๐ 

    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

    ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 

    ๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาํไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 

    ๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาต ิ๒๐ ป (๕) 

    ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 

(๕) 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ (๕) 

    ๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 

    ๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสรมิสรางใหประเทศชาติม่ันคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (๕) 

    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

    ๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (๕) 

    ๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวม ๑๐๐ 

 

 

 



๑๘๙ 

 

 

 

 สําหรับรายละเอียดหลักเกณฑในประเด็นตางๆ จะพิจารณากําหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย       

ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

 ๔.๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 เทศบาลเมืองกุฉินารายณจังหวัดกาฬสินธุ มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่ง

จะกําหนดวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

และรายงานผลพรอมเสนอแนะความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอบริหารทองถ่ิน 

เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังน้ี 

  - แบบที่ ๑   การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  - แบบที่ ๒   แบบติดตามผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  - แบบที่ ๓   แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

  - แบบท่ี ๔   แบบติดตามผลการดําเนินงานตามระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ

วางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-Plan) 
 

๔.๔ ขอเสนอแนะในการจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

 ๔.๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

  ๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีกระบวนการดําเนินการท่ียุงยาก ซับซอนเปลี่ยนแปลงทุกป 

ไมมีมาตรฐานชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ ทําใหข้ันตอนการมีสวนรวมของภาคประชาชนไมเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

  ๒) การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีระเบียบรองรับใหทุกภาคสวน

มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา แตในทางปฏิบัติจริง พื้นท่ีจริง ปญหาดานการมีสวนรวมของภาคประชาคมนั้น 

ไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร หรือประชาคมมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนานอย อันเนื่องจากเพื่อให

สอดคลองกับการแกไขปญหาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไมสามารถจัด

ประชุมประชาคมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาไดเทาที่ควร 
 
 

 ๔.๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  ๑) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ใหเห็นประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

  ๒) การซักซอมการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีความชัดเจนมี

มาตรฐานไมเปลี่ยนแปลงทุกป และสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได 



 

 

 

 

 


