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ค าน า 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) จัดท าขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
บริหารงานและการแก้ไขปัญหา  ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล      
กมลาไสย โดยมีการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลกมลาไสย  โดยเสนอรูปแบบแผนงาน 
โครงการในช่วงระยะเวลา 5 ปี คือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกมลาไสย  โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลกมลาไสยไว้ 7 
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
       3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว   
        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
        6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        7. ยุทธศาสตร์การด้านบริหารจัดการ    
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลกมลาไสย  เป็นเครื่องมือช่วยให้
เทศบาลต าบลกมลาไสย  สามารถด าเนินการพัฒนาเทศบาลต าบลกมลาไสยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนเป็นข้อมูล  ข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็น ส าหรับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกมลาไสย 
  เทศบาลต าบลกมลาไสย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) จะเป็น
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ช่วยให้การด าเนินงาน
ของหน่วยงานในเขตเทศบาลต าบลกมลาไสย  ตลอดจนการบริหารงาน และการติดตามประเมินผลของผู้บริหาร
เทศบาลต าบลกมลาไสยสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมของเทศบาล
ต าบลกมลาไสยดีขึ้นต่อไป 
 
 
 

เทศบาลต าบลกมลาไสย 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   

1. ด้านกายภาพ    
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล      

   เทศบาลต าบลกมลาไสย  เดิมเป็นสุขาภิบาล  จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  
จัดตั้งสุขาภิบาลกมลาไสย อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ประกาศ ณ วันที่ 31  สิงหาคม  2498 และได้มีการ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล   โดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 
โดยมีผลเมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม 2542   ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 525 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 15.025 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
9,390.62 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยและเทศบาลต าบลหลักเมือง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสยและเทศบาลต าบลหลักเมือง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลต าบลหลักเมือง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย 
 
 

แผนที่เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย 

 
 
 



 
 

 1.2 สภาพภูมิประเทศ 
สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า  ลักษณะดินร่วนปนทราย มีแม่น้ าไหล ผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ าปาว และล า

น้ าดอกไม้  มีปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ยตลอดปี 105.08 มิลลิเมตร   
 1.3 สภาพภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ยตลอดปี 35.2 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปี 18.3 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ตลอดปี 26.75 องศาเซลเซียส  ภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ 
  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 
  ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง ประกอบด้วย 2 ต าบล 12 ชุมชน ดังนี้  
ต าบลหลักเมือง รายช่ือผู้ใหญ่/ก านัน ประธานคณะกรรมการชุมชน 
ม.1 ชุมชนในเมือง นายอุรักษ์         พลชัย นายบุญศรี            แสงกุลัง 
ม.2 ชุมชนคุ้มใต้ ก านันธวัชชัย      ศรีขัดเค้า ก านันธวัชชัย         ศรีขัดเค้า 
ม.3 ชุมชนกุดกว้าง-หนองโก นางอรดี            สงวนตระกูล นางทินกร            บริหาร 
ม.5 ชุมชนโนนสวาง นายปริญญา       จันทร์เพ็ชร นางพรรณี            ภูปา 
ต าบลกมลาไสย รายช่ือผู้ใหญ่/ก านัน ประธานคณะกรรมการชุมชน 
หมู่ที่ 1 ชุมชนในเมือง   นางสังเวียน        ไสยเรือง นางสังเวียน          ไสยเรือง 
หมู่ที่ 4 ชุมชนวังหิน  นายชาญชัย        ศรีกมล นายสุขสันต์          ทองสอน 
หมู่ที่ 5 ชุมชนสระบัว นายวัชระพงศ์      สุขบรม นางจ าปี              ดอนนาค 
หมู่ที่ 7 ชุมชนน้ าจั้น  ก านันสมศักดิ์       วิชระพล ก านันสมศักดิ ์       วิชระพล 
หมู่ที่ 11 ชุมชนดอนสวรรค์ นายฉัตรมงคล      พลวิจิตร นางชไมพร           พลวิจิตร 
หมู่ที่ 12 ชุมชนปากน้ า  นายบุญชิต          โสดามรรค นายสมมาตย์         ล้นทม 
หมู่ที่ 14 ชุมชนฟากปาว นายสมศักดิ์         ฉายจอมพล นายสมศรี            ฉายจอมพล 
หมู่ที่ 15 ชุมชนเมืองใหม่  นายธีระวัชร         สุนทรไชย จ.ส.ต.สมศักดิ์        วรพินิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  เดิมเทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลกมลาไสย ทั้งเขต
เทศบาลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  2 เขต  ดังนี้ 

1. เขตเลือกตั้งท่ี  1  ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 1 ต าบลหลักเมือง 
หมู่ที่ 2 ต าบลหลักเมือง 
หมู่ที่ 3 ต าบลหลักเมือง 
หมู่ที่ 5 ต าบลหลักเมือง 
หมู่ที่ 5 ต าบลกมลาไสย 
หมู่ที่ 7 ต าบลกมลาไสย  

2. เขตเลือกตั้งท่ี  2  ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 1   ต าบลกมลาไสย 
หมู่ที่ 4   ต าบลกมลาไสย 
หมู่ที่ 11 ต าบลกมลาไสย 
หมู่ที่ 12 ต าบลกมลาไสย 
หมู่ที่ 14 ต าบลกมลาไสย 
หมู่ที่ 15 ต าบลกมลาไสย   

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

ต าบล ชื่อชุมชน จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร (คน) หมาย
เหตุ ชาย หญิง รวม 

หลักเมือง ม.1 ชุมชนในเมือง 417 671 712 1,383  
 ม.2 ชุมชนคุ้มใต้ 258 426 478 904  
 ม.3 ชุมชนกุดกว้าง-หนองโก 312 407 445 852  
 ม.5 ชุมชนโนนสวาง 183 334 376 710  
กมลาไสย ม.1 ชุมชนในเมือง  339 250 240 490  
 ม.4 ชุมชนวังหิน 320 532 560 1,092  
 ม.5 ชุมชนสระบัว 233 408 422 830  
 ม.7 ชุมชนน้ าจั้น 227 376 432 808  
 ม.11 ชุมชนดอนสวรรค์ 373 319 372 691  
 ม.12 ชุมชนปากน้ า 278 489 528 1,017  
 ม.14 ชุมชนฟากปาว 154 250 262 512  
 ม.15 ชุมชนเมืองใหม่ 276 276 307 583  

รวม 3,370 4,738 5,134 9,872  



 
 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ช่วงอายุ ชาย หญิง หมายเหตุ 

ประชากรเยาวชน   อายุต่ ากว่า 18 ปี 
ประชากรวัยท างาน   อายุ 18-60 ปี 
ประชากรผู้สูงอายุ   อายุมากกว่า 60 ปี 
รวม   รวมทั้งสิ้น 
 
4. สถานภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
4.1.1 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 4 แห่ง ได้แก่ 

ระดับการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาในสังคม 

หมายเหตุ 
อบ.1 อบ.2 อบ.3 ป.1 ป.2 รวม 

ศูนย์ฯวัดปฐมเกษาราม 38 75 0 0 0 113  
ศูนย์ฯวัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์ 18 14 9 0 0 41  
ศูนย์ฯวัดท่ามาลานที 18 6 0 0 0 24  
ศูนย์ฯวัดโพธิ์โนนสวาง 30 0 0 0 0 30  
รร.อนุบาลเทศบาลต าบลกมลาไสย 25 21 43 17 18 124  

รวม 129 116 52 17 18 332  

  4.1.2 ข้อมูลสถานศึกษานอกสังกัดภายในเขตเทศบาลต าบลกมลไสย  7  แห่ง  ได้แก่ 
ล าดับที่ สถานศึกษา ที่ตั้ง หมายเหตุ 

1 โรงเรียนกมลาไสย เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา1-6 ม.15 ต าบลกมลาไสย  
2 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง  

เปิดสอนระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 
ม.1 ต าบลกมลาไสย  

3 โรงเรียนน้ าจั้นราษฎร์บ ารุง   
เปิดสอนระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 

ม.7 ต าบลกมลาไสย  

4 โรงเรียนปากน้ าราษฎร์บ ารุง   
เปิดสอนระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 

ม.12  ต าบลกมลาไสย  

5 โรงเรียนอนุบาลบานเย็น 
เปิดสอนระดับปฐมวัย  

ม.15 ต าบลกมลาไสย สถานศึกษาเอกชน 

6 โรงเรียนบานเย็นศึกษา 
เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ม.7 ต าบลกมลาไสย สถานศึกษาเอกชน 

7 โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 
เปิดสอนระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 

ม.15 ต าบลกมลาไสย สถานศึกษาเอกชน 



 
 

 4.2 สาธารณสุข  การบริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาล 
  โรงพยาบาล      1  แห่ง 
  คลินิกแพทย์  2  แห่ง 
  ร้านขายยาที่มีเภสัชกร 4  แห่ง 
 4.3 อาชญากรรม (ไม่มี) 
 4.4 ยาเสพติด (ไม่มี) 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ เทศบาลต าบลกมลาไสยได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  ดังนี้  

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนสเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ  
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง   

ตารางที่   การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ในเขตเทศบาลต าบลกมลาไสย พ.ศ.2561  
 

ประเภท จ านวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ(ราย) จ านวนเงิน(บาท/ปี) 
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,347 10,635,600 
คนพิการ   305 2,928,000 
ผู้ติดเชื้อ HIV  6 36,000 

รวม 1,658 13,599,600 
 

(ข้อมูล  ณ  กันยายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ) 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  จ านวนถนนลูกรัง   12 สาย 
  จ านวนถนนดิน   - สาย 
  จ านวนถนนลาดยาง  3 สาย 
  จ านวนถนนคอนกรีต  93 สาย 

5.2  สะพาน 
  จ านวนสะพานคอนกรีต  1 แห่ง 
  จ านวนสะพานเหล็ก  - แห่ง 
  จ านวนสะพานไม้   1 แห่ง 
 
 



 
 

 5.3 การไฟฟ้า 
 รับผิดชอบและด าเนินการโดยส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอ าเภอกมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ์    
 5.4 การประปา 
  ระบบการผลิตประปาที่ให้บริการชุมชนในเขตเทศบาลต าบลกมลาไสยโดยสถานีผลิตน้ ากมลาไสย
(บ้านน้ าจั้น) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์     
 5.5 โทรศัพท์ 
  ในเขตเทศบาลต าบลกมลาไสยมีโทรศัพท์สาธารณะใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ แต่ใน
ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้น 
 5.6 ไปรษณีย์ หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง 
  1. ไปรษณีย์ไทย จ านวน 1 แห่ง  
  2. บริการขนส่งด่วนเอกชน  2 แห่ง (Kerry Express , Flash Express )   
 

6. สภาพเศรษฐกิจ   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 80 และทางด้าน
การค้าขายประมาณร้อยละ 20 ลักษณะชุมชนเป็นครอบครัวเกษตรกรรม วิถีชาวบ้าน ชุมชนชนบทความเป็นอยู่
แบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  เทศบาลต าบลกมลาไสย มีสถานที่ผลิตสินค้าและบริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.สถานีน้ ามัน/ปั๊ม  2 แห่ง 
  2.ตลาดสด (เช้า)   1 แห่ง 
  3.ตลาดสด (เย็น)   1 แห่ง 
  4.ธนาคาร   3 แห่ง 
  5.ที่ท าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 แห่ง 
  6.ที่ท าการประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง 
  7.โรงฆ่าสัตว์   2 แห่ง 
  8.โรงเรียนเอกชน   2 แห่ง 
  9.คลีนิก    2 แห่ง 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน มีการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  3,093   ไร่ 
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร  มีการปลูกข้าว   พืชผัก  และผลไม้  สัตว์ที่เลี้ยงมากได้แก่ เป็ด ไก่ สุกร โค 

กระบือ และมีการประมงจากแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้การเกษตรในเขตเทศบาล  
 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตรและการอุปโภค – บริโภค 
  1. จ านวนแม่น้ าที่ไหลผ่าน 2 สาย 
  2. จ านวน ห้วย/หนอง/คลอง/บึง 14 แห่ง/สาย 
  3. จ านวนบ่อน้ าตื้นสาธารณะ 4 แห่ง/สาย 
  4. จ านวนแหล่งน้ าอ่ืนๆ  2 แห่ง 



 
 

8. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม   
 8.1 การนับถือศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธ มีวัดดังนี้ 
ล าดับ วัด ที่ตั้ง 

1 วัดปฐมเกศาราม  ชุมชนในเมือง หมู่ที่ 1  ต าบลหลักเมือง 
2 วัดป่าแพงศีรีเมือง ชุมชนคุ้มใต้ หมู่ที่ 2 ต าบลหลักเมือง 
3 วัดเกษมาคม ชุมชนกุดกว้าง-หนองโก หมู่ที่ 3 ต าบลหลักเมือง 
4 วัดโพธิ์โนนสวาง ชุมชนโนนสวาง หมู่ที่ 5 ต าบลหลักเมือง 
5 วัดชัยมงคล ชุมชนในเมือง หมู่ที่ 1 ต าบลกมลาไสย 
6 วัดสระบัวราษฎร์ประดิษฐ์ ชุมชนสระบัว  หมู่ที่ 5  ต าบลกมลาไสย 
7 วัดท่ามาลานที ชุมชนน้ าจั้น  หมู่ที่ 7  ต าบลกมลาไสย 
8 วัดอโนมานที ชุมชนปากน้ า หมู่ที่ 12  ต าบลกมลาไสย 

 
 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

ช่วงเดือน งานประเพณี 
มกราคม ประเพณีขึ้นปีใหม่ 
เมษายน ประเพณีสงกรานต์   
มิถุนายน บวงสรวงศาลหลักเมือง , ประเพณีบุญบั้งไฟ 
กรกฎาคม ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
กันยายน ประเพณีแข่งขันเรือยาว 

พฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง 
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า  

-  มีแม่น้ าที่ไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ ล าน้ าปาว และ ล าน้ าดอกไม้  
  -  ห้วย/หนอง/คลอง/บึง 14 แห่ง/สาย 
10. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
 จ านวนสถานที่ก าจัดขยะ 8 ไร่ 2งาน ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่ 4 บ้านบึงไฮ  ต าบลหลักเมือง  อ าเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ์    
 ปริมาณขยะในเขตเทศบาล  5 ตัน/วัน 
 ปริมาณขยะที่ก าจัด 5 ตัน/วัน โดยวิธีฝั่งกลบ 
 
 
 
 



 
 

คันที่ ขนาดความจุ(ลบ.ม.) ซื้อเมื่อปี ขยะที่ขนได้ (ลบ.ม.) หมายเหตุ 
1 3.60 2537 3.60 รถขยะทุกคันวิ่งวันละ 2 ราย 
2 7.20 2539 7.20  
3 5.0 2542 5.0  
4 7.20 2547 7.20  
     

 
 
10. โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานและอัตราก าลังของเทศบาล 
 

นายกเทศมนตรี 
 

รองนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 
 

 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 กอง
สาธารณสุขฯ 

 กองคลัง  กองช่าง  กอง
การศึกษา 

 กองสวัสดิการ
สังคม 

 
จ านวนบุคลากร      ทั้งหมด  87  คน  ดังนี้ 
  1.พนักงานเทศบาล  39 คน 
  2.ลูกจ้างประจ า   1 คน 
  3.พนักงานจ้างทั่วไป  20 คน 
  4.พนักงานจ้างตามภารกิจ    15 คน  
 
   
 
 
 
 

 
  



 
 

11. ข้อมูลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รายการ ปี2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวน 
(ครั้ง) 

มูลค่าความ
เสียหาย 

จ านวน 
(ครั้ง) 

มูลค่าความ
เสียหาย 

จ านวน 
(ครั้ง) 

มูลค่าความ
เสียหาย 

เพลิงไหม้อาคาร - - - - - - 
เพลิงไหม้หญ้า 4 - 1 - 4 - 
อุทกภัย - - - - - - 
วาตภัย - - - - - - 

 
รถดับเพลิง    1 คัน 
รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  1 คัน 
เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง   64 ถัง 
สมาชิก อปพร.    64 คน 
การฝึกซ้อม/ทบทวน สมาชิก อปพร.      2ครั้ง/ปี 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
   ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ.2561 – 2580) 
 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ความม่ันคง 

- การมีความมั่นคงปลอดภัย  จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

- ประเทศ  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ 
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ 
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล   

- สังคม  มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมี  
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  

- ประชาชน  มีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่  
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

- ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ า  
ความม่ันคั่ง  
- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ  

รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเที่ยวกันมากขึ้น  
- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง  สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอก 

ประเทศ สร้างฐานความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
กันมากขึ้น   

- ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  ได้แก่  ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา  
ทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ความย่ังยืน 

- การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึน 
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

- การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม 
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  



 
 

- มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน   
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

- ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม  ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น  จากสถานะของประเทศและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความ
ต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล 
ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่ นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่ การบรรลุ วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 
 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ 

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติ มิชอบและ            

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3. ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงิน
การคลังด้านสุขภาพ 
6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
 

 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม โดยมีแนวทางการพฒันา ดังนี้ 
- การพัฒนาด้านการคลัง 
- การพัฒนาภาคการเงิน 
- การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ 
- เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

 2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
โดยมีแนวทางการพฒันา ดังนี้ 
- การพัฒนาภาคการเกษตร 
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรา้งสมดลุของการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน 
3. แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว ต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. บริการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไก แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง
และยั่งยืน 

1. การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสงัคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาต ิ
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ 
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศดา้นความมั่นคง เพือ่บูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สงัคมและการปอ้งกันภัยคุกคามข้าม
ชาต ิ
4. การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจ
อธิปไตยและสิทธิอธปิไตยในเขตทางทะเล 
5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เก่ียวข้องกับความมัน่คงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกัน  
การทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้
มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงิน การคลังภาครัฐ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ 
โลจิสติกส์ 
 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
- พัฒนาระบบขนส่งทางราง 
- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
- พัฒนาโครงข่ายทางถนน 
- พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 
- พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า 
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
5. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 
6. การพัฒนาระบบน้ าประปา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 
 

1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดนัสู่การใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณชิย์และ
เชิงสังคม 
2. พัฒนาผูป้ระกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรรม 
 

 

 

 

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 

1. การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัว อย่างทั่วถึง 
ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย
การพ่ึงตนเอง 

 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 
ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 
2.  การพัฒนาเมือง 
         - แนวทางการพัฒนาหลัก 
         - แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 
3.  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
         - พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
         - พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1. ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหา
ตลาดใหม่ ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 
2. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคม
ในกรอบความร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS,IMT – GT, 
BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค อาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกและลด
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  การบริการและ
การลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 
4. ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (Outward investment) ของ
ผู้ประกอบการไทย 
5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาค
กัน 
6. สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภาค ภูมิภาคและนานา
ประเทศ 
7. เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค และนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการ
ต่างประเทศ 
10. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 



 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เป้าหมายการพัฒนา “พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง” ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานการเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรมขอมยุคก่อนประวัติศาสตร์และ

กีฬาสู่นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน

พ้ืนที่ต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2561-2565 
 วิสัยทัศน์ 
 “ นวัตกรรม ระบบราง อุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์”  
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริหารและโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ.2561-2565  
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด   “มั่งค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง”  
ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 7 
2. สัดส่วนคนจนลดลง ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

ก าหนดประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
 แนวทางพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรดั้งเดิมพัฒนาสู่เกษตรกร 
สมัยใหม่รอบรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย      

แนวทางพัฒนาที่ 2 การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิตแปรรูป การบรรจุ มาตรฐานการผลิตและความ  
ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพระดับสูง เพ่ือการส่งออกและรองรับตลาดสมัยใหม่   
 แนวทางพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจ/สหกรณ์/ผู้ประกอบการใหม่ เพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการและระบบบัญชี เพื่อด าเนินกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 



 
 

 แนวทางพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการสินค้าเกษตร พัฒนาและเสริมประสิทธิภาพระบบกระจายสินค้า
และการตลาดครบวงจร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2   ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้า การลงทุนและ
อุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวหลัก ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าทางการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการการตลาดและการประชาสัมพันธ์และ
ยกระดับภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ
การเพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพระดับสูง เพ่ือการ
ส่งออกและรองรับตลาดสมัยใหม่  
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการลงทุน และ
อุตสาหกรรมด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่กระจายน้ ารองรับกิจกรรม
เกษตรและอาหารปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดนิและส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกภาคส่วน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมและสร้างวินัยของคนสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาทุนมนุษย์วัยแม่และเด็ก 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วงวัยปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วงวัยท างาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาทุนมนุษย์ ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5 การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 แนวทางการพัฒนาที่ 7 ป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 8 การลดความเหลื่อมล้ าด้านสังคม การบริการด้านสุขภาพและการเข้าถึง 
กระบวนการยุติธรรมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
 แนวทางการพัฒนาที่ 9 การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (น้ าท่วม/น้ าแล้ง) 
 แนวทางการพัฒนาที่ 10 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
วิสัยทัศน์  “การเกษตรปลอดภัย  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคน และสังคม อย่างยั่งยืน”   ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาผา้ไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
5. การเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
6. สนับสนุนบทบาทของสตรีในท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมการมีอาชีพรายได้และความเข้มแข็งของชุมชน 
8. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
9. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในการพ่ึงตนเองตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
11. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือทางรอดและทางเลือก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย GAP) 
3. การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
5. การบริหารจัดการองค์กรเกษตรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้เพ่ิมขึ้นตามแนวทางปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

6. ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
7. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
8. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
9. ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ปศุสัตว์และการเกษตรแบบผสมผสานอย่างครบวงจร 
10. ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบในการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน 
11. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตทางการเกษตรเพ่ือการจัดจ าหน่ายอย่างครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง 
4. การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
5. ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
6. ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
7. การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา 
8. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
10. ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 
11. เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
12. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและนันทนาการ 
13. ส่งเสริมและเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
14. ส่งเสริมพัฒนาท านุบ ารุงศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
2. เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการและอุตสาหกรรม 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
5. การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
6. ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
7. การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน 

บริการและการท่องเที่ยว 
9. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่นทุกประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิง 



 
 

วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพ ฯ 
10. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ 
11. ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
12. ส่งเสริมพัฒนาความมั่นคงด้านปัจจัยการผลิต ส่งเสริมความม่ันคงในพ้ืนที่ท ากินและเพ่ิมศักยภาพการ 

เข้าถึงแหล่งทุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
2. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. พัฒนาด้านผังเมือง 
4. พัฒนาระบบการจัดการน้ า 
5. พัฒนาระบบพลังงาน 
6. พัฒนาระบบก าจัดขยะ 
7. พัฒนาระบบสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และวิถีชุมชน 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สนับสนุนการ 

จัดการอย่างมีส่วนร่วม 
5. เสริมสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย การจัดการระบบก าจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ โดย 

วิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ าเสีย 

ชุมชน 
7. สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการภาครัฐ 



 
 

6. ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 
7. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
9. ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด 
10. การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
11. เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
12. ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
13. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร 
14. ส่งเสริมเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
15. ส่งเสริมรักษาความม่ันคงของประเทศไทยใช้หลักธรรมาภิบาล 
16. ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกมลาไสย 
2.1 วิสัยทัศน์  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของเทศบาลต าบลกมลาไสย เป็นการด าเนินการภายใต้
สถานการณ์สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับประเทศที่มีผลกระทบ
ต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบอย่างชัดเจน  ดังนั้นทิศทางการบริหารจัดการต าบลกมลา
ไสย จึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนโดยให้ความส าคัญกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา บริหารจัดการแบบบูรณาการ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาความสะอาดภายใน
ต าบลโดยเน้นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชน รวมทั้งส่งเสริม
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อให้ครบถ้วนเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ด้านการศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน การอนุรักษ์ด้านประเพณีวัฒนธรรม ศาสนาและวัน
ส าคัญของชาติ การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการ
ยกระดับคุณภาพคน การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความส าคัญการกับพัฒนาการ
บริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

 
 จากกรอบแนวคิดการพัฒนาของเทศบาลต าบลกมลาไสย  จึงก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา คือ  

“เทศบาลต าบลกมลาไสยน่าอยู่มีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้เป็น 
สังคมและชุมชนที่เข้มแข็งมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม” 

 
 
 



 
 

2.2 ยุทธศาสตร์   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
      3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว   
       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
       7. ยุทธศาสตร์การด้านบริหารจัดการ    
2.3 เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีมาตรฐาน   
 2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมให้มีดุลยภาพ 
 3. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 
 4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ 
 7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงกลไกในการท างานขององค์กรเพ่ือการบริการและการบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 

2.4 ตัวช้ีวัด  
 1.  จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
 2.  ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 

3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
4. ร้อยละของการลงทุนและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี 
5. ร้อยละของความส าเร็จในโครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
6. ร้อยละของความส าเร็จในโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของ 

ประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ 
7. ร้อยละของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงกลไกในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรใน 

การบริการและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  

2.5 ค่าเป้าหมาย  
1.  โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

 2.  ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 



 
 

3.  ครัวเรือนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
4.  การลงทุนและการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนทุกปี 
5. ความส าเร็จในการโครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
6. ความส าเร็จในโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชนในการ 

อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ 
7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงกลไกในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรในการบริการ 

และการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  

2.6 กลยุทธ์ 
1.  ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 2.  พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมให้มีดุลยภาพ ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
พ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3.  พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในครัวเรือนเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการท่องเที่ยว  
5. พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม  

และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ 
7. การพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและกลไกในการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรในการ 

บริการและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็งโดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 4. ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 5. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
 6. การพัฒนาการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ 
 7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกมลาไสยมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมดังนี้ 

 
 
 



 
 

 
โครงสรา้งความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรช์าติกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ   

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิ แผนปฏิรูป/แผนพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐาน/แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมดิจิตอล/

สิง่แวดล้อม/การศกึษา/สาธารณสขุ/

วฒันธรรม/การทอ่งเทีย่ว 

แผนยุทธศาสตร์เฉพาะ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนบริหารราชการแผ่นดนิ 

แผนปฏบิัตกิารกระทรวง/กรม/หน่วยปฏบิัติ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

FUNCTION AGENDA AREA 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 



 
 

 

ผังแสดงความเชื่อมโยงแผนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วิสัยทัศนก์ารพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนกลาง 

         “นวัตกรรม ระบบราง อุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ  
          การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์” 
 

 

 

  

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

“มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
-ฐานผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
-ศูนย์อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร/ 
เอทานอล 
-ท่องเที่ยวโบราณคดี ยุคก่อน 
ประวัติศาสตร์ คลัสเตอร์อุตสาหกรรม(ก.อุตสาหกรรม) 

ศูนย์รวมกระจายสินค้า/โลจิสติกส์ ข้าว
หอมมะลิ GAP สู่ครัวโลก ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมการค้า การบริการ 

คลัสเตอร์การค้า(ก.พาณิชย์) 
“เมืองนวัติกรรมเกษตรและ 
อาหารโลจิสติกส์) 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสนิค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัคุณภาพรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุนนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขนัได้  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาทนุมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สรา้งสังคมที่มีความมัน่คงและสงบสขุ 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลกมลาไสย 
“เทศบาลต าบลกมลาไสยน่าอยู่มีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง                      

สามารถพ่ึงตนเองได้  เป็นสังคมและชุมชนที่เข้มแข็งมีการบริหารจัดการที่ดี             
และมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม” 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประชาคม 
หมู่บ้าน 

ส ารวจปัญหาความ
ต้องการ 

เวทีรับฟังปัญหา     
ความต้องการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นปัญหา
ความต้องการในพ้ืนที่ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกมลาไสย 

เป้าประสงค์   

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์  

จุดยืนทางยุทธศาสตร์   



 
 

 
 
 
2560      2579 
 

ทิศทางแผนพัฒนา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 
 
 
 

2560             2564 
  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2561-2564 : วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การทอ่งเที่ยวและโลจิสติกส์ สู่อนุภาคลุ่มน้ าโขง” 
 

 
 

 

 
2560       2564  

 
แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ.2561-2564 : วิสัยทัศน์ “ กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย ภมูปิัญญาวิถีถิ่นไทย น่าอาศัย ท่องเที่ยวและลงทุน” 

 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

ด้านความ
มั่นคง 

ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คน 

 ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12  

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

เสริมสร้าง
ความเป็น

ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าใน

สังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

ความ 
มั่นคง 

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐและ 
ธรรมาภิบาล 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

และระบบ 
โลจิสติกส ์

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี
วิจัยและ
นวัตกรรม 

การพัฒนา
ภูมิภาค 

เมือง และ
พ้ืนที่

เศรษฐกิจ 

การ
ต่างประเทศ 

ประเทศ
เพ่ือนบ้าน
และภูมภิาค 

กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนกลาง  

การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

การส่งเสริมการค้า  
 การบริการ และโลจิสติกส์ 

การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว 
อย่างครบวงจร 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดกาฬสินธุ ์

พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้น
การผลิตสินค้าเกษตรและ

อาหารปลอดภัย 

ยกระดับด้านการท่องเท่ียวและสง่เสริม
การค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้

มาตรฐานและแข่งขัน 

เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

สร้างสังคมทีม่ีความมั่นคง 
และสงบสุข 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

เทศบาลต าบล
กมลาไสย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนา
ส่งเสริมคณุภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและ

การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้านการ
วางแผนการ

ส่งเสริมการลงทุน
และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการและ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี    

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 

การพัฒนาด้าน
บริหารจดัการ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตรและ

การตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาผ้าไหมแพรวา 

และส่งเสรมิศิลปะวัฒนธรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญัญา   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การรักษาความมั่นคง

ภายในและพัฒนาระบบ 
บริหารภายใต้การ
บริหารงานกิจการ   

พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

  

เป้าประสงค์     

พัฒนาและ
เสรมิสร้างความ

เข้มแข็งของ
สังคมให้มี    
ดุลยภาพ  

 

เสรมิสร้างความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ

ทรัพย์สินใน
ชุมชน 

  

พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ
ชุมชนให้มี

ความเข้มแข็ง 
  

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

 

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม

และความร่วมมือของประชาชนในการ

อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่นให้ด ารงอยู ่ 

พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ

บริการและการบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร

จัดการที่ดี  
 

แผนงาน
บริหาร 
งาน 
ทั่วไป 

 
 

แผนงาน 

การเกษตร 
แผนงาน

การ 

ศึกษา 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

 

แผนงาน     
งบกลาง 
 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน 
รักษา 
ความ
สงบ

ภายใน 
 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ 

นันทนาการ 
 

แผนงาน
สงัคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
เคหะ
และ

ชุมชน 

แผนงาน 

พาณิชย ์
แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ จ านวน 
120 

 

จ านวน 
2 
 

จ านวน
16 

จ านวน  
6 

จ านวน    
5 

จ านวน
8 

จ านวน
22 

จ านวน  
4 

จ านวน     
11 

จ านวน
2 

จ านวน  จ านวน  



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

“เทศบาลต าบลกมลาไสยน่าอยู่มีระบบเศรษฐกิจชมุชนท่ีเข้มแข็งสามารถพึง่ตนเองได้เป็น 

สงัคมและชมุชนท่ีเข้มแข็งมีการบริหารจดัการท่ีดีและมีความร่วมมือจากทกุภาคส่วนของสงัคม” 

 

วิสัยทศัน ์

 

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนาด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การพัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน สังคมและ

การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การพัฒนาด้านการวาง

แผนการส่งเสริมการลงทุน

และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค ์

พัฒนาและปรับปรุง

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ให้มีประสิทธิภาพ 

 

-ร้อยละของถนนสายหลัก
และถนนสายรองเป็น คสล.
และถนนเอสฟัลสติก 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้ 
-ร้อยละของถนนสายหลัก
และสายรองมีไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช ้
 

 

ค่าเปา้หมาย 

-ร้อยละของครัวเรือนที่มี
การก าจัดขยะอย่างถูก
สุขลักษณะ 
-จ านวนขยะที่ตกค้างใน
ชุมชน 
-จ านวนต้นไม้ในชุมชน
เพิ่มข้ึน 
-จ านวนอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

-ร้อยละของครัวเรือนทีมีคน
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 

การพัฒนาด้าน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ 

การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการ  

พัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของสังคม

ให้มีดุลยภาพ 

 

เสริมสร้างความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สินในชุมชน 

 

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนให้มีความ

เข้มแข็ง 

 

เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

ส่งเสริมและสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมและความร่วมมือ

ของประชาชนในการอนุรักษ์ 

สืบสานวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินอันเป็น

เอกลักษณ์ของท้องถ่ินให้

ด ารงอยู่ 

พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการ

บริการและการบริหาร

ให้มีประสิทธิภาพเพื่อ

สนับสนุนการบริหาร

จัดการที่ดี 

-ร้อยละของครัวเรือนเอาใจ
ใส่ผู้สูงอายุ 
-ร้อยละของครัวเรือนเอาใจ
ใส่ผู้พิการ 
-ร้อยละของประชากรที่มี
อายุ6ปีข้ึนไปปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนาหรือกิจกรรม
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถ่ิน อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

-ร้อยละของถนนสายหลัก
และสายรองมีป้ายและ
เครื่องหมายจราจร 
-จ านวนคนที่ได้รับการ
ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
-จ านวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ร้อยละของครัวเรือนที่มีการ
ออม 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มี
รายได้ไม่ต่ ากว่าคนละ
2,000 บาทต่อปี 
-จ านวนประชากรที่ได้รับ
การฝึกอบรมอาชีพ 
-ร้อยละของจ านวน
ประชากรที่มีอายุ18-60 ปี 
มีการประกอบอาชีพและ
รายได้ 

-ร้อยละของจ านวนผู้มาใช้
บริการมีความพึงพอใจใน
การใช้บริการของเทศบาล 
-ร้อยละของจ านวนคนใน
ครัวเรือนที่ได้รับความรู้
ข่าวสารจากเทศบาล 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลกมลาไสย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ พัฒนาก่อสร้าง 

ปรับปรุงบ ารุงรักษา

ถนน สะพาน ทางเท้า 

ท่อระบายน้ า 

พัฒนาขยาย

เขตไฟฟ้าและ

สายพาดดับ 

พัฒนาขยาย

เขตประปา 

พัฒนาระบบ

จราจร  

แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ผลผลิต/โครงการ  

โครงการ 

 

โครงการ 



 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลกมลาไสย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมให้มีดุลยภาพ 

แผนงาน 

กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริม

อาชีพให้แก่

ประชาชน 

พัฒนาส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เด็ก สตรี คนชรา 

ผู้ด้อยโอกาส         

คนยากจน 

พัฒนาส่งเสริม

ด้านการศึกษา

ในท้องถิ่น 

พัฒนาส่งเสริม

สุขภาพและ

ป้องกันโรค 

งบกลาง แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

ผลผลิต/
โครงการ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 



 
 

  

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลกมลาไสย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

เป้าประสงค์ 
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 

แผนงาน 

กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

ความเสมอภาค 

สิทธิเสรีภาพ

ของประชากร 

พัฒนาส่งเสริม

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน

ในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

พัฒนาป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย 

พัฒนารักษา

ความสงบ

เรียบร้อย 

แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ผลผลิต/
โครงการ 

โครงการ โครงการ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลกมลาไสย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและการ

ท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

แผนงาน 

กลยุทธ์ พัฒนาการ

วางแผนท้องถิ่น 

พัฒนาส่งเสริม

และพัฒนา

เทคโนโลยี 

พัฒนาส่งเสริม

การลงทุนใน

ท้องถิ่น 

พัฒนาส่งเสริม

การท่องเที่ยว 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

ผลผลิต/
โครงการ 

โครงการ โครงการ 

แผนงานสาธารณสุข  

โครงการ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลกมลาไสย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

แผนงาน 

กลยุทธ์ 
พัฒนาคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา    

ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข 

ผลผลิต/
โครงการ 

โครงการ 

พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและ

มลพิษต่าง ๆ  

แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลกมลาไสย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของ

ประชาชนในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ 

แผนงาน 

กลยุทธ์ 
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

โครงการ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลกมลาไสย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการและการบริหารให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 

แผนงาน 

กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรในสังกัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ผลผลิต/
โครงการ 

โครงการ 

พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริการประชาชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

โครงการ 



 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกมลาไสย 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลต าบลกมลาไสยเป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ 
ของเทศบาล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในเทศบาล ซึ่งทั้งหมด
เป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันเทศบาลมีสถานภาพการ
พัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป 
 ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค SWOTanalysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายในได้แก่ จุดแข็ง(STRENGTH)จุดอ่อน
(WEAKNESS)  และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส  (Opportunity ) และ อุปสรรค  (THREAT)เป็นเครื่องมือเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลต าบลกมลาไสยในปัจจุบัน ในการก าหนดประเด็นในการพัฒนาวิสัยทัศน์
และภารกิจหลักการพัฒนา วัตถุประสงค์การพัฒนา ยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง  (STRENGTH) 
 1.  สภาพทางภูมิศาสตร์และสถานที่ตั้งเทศบาลต าบลกมลาไสย มีพ้ืนที่  15  ตารางกิโลเมตร  ห่างจาก
จังหวัดกาฬสินธุ์  เพียง 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 37 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดมหาสารคาม  
41  กิโลเมตร  มีถนนทางหลวงผ่านและมีถนนลาดยางเชื่อมโยงทั้ง  3  จังหวัด  ตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่ม  ทั้งสองฝั่ง
แม่น้ าปาวท าให้มีพ้ืนดินอุดมสมบูรณ์  มีระบบชลประทานและมีแหล่างน้ าเพ่ือการเกษตรอีก 12 แห่งสามารถ
เพาะปลูกได้ตลอดปี ถนนที่ใช้สัญจรไปมาในชุมชนมีเขตทางกว้างขวางและมีผังของถนนเป็นระเบียบสวยงาม  ใน
พ้ืนที่ยังเป็นที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ  โรงเรียน  โรงพยาบาล  ธนาคาร   

2.  การศึกษาของประชากร   ในเขตเทศบาสลต าบลกมลาไสยประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาสูง 
มีข้าราชการและข้าราชการที่เกษียณอายุเป็นจ านวนมาก  มีโรงเรียน  4  แห่ง  ศูนย์เด็กเล็ก  4  แห่ง  และ
โรงเรียนมัธยม  1  แห่ง  และมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  1  แห่ง 

3.  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลต าบลกมลาไสยในอดีตเป็นเมืองที่เก่าแก่  โดยมี 
พระราษฎรบริหารเป็นเจ้าเมือง  มีวัดเพื่อใช้กล่อมเกลาจิตใจถึง  8  แห่ง  มีสถานที่ท่ีศักดิ์สิทธิ์  ประชาชนให้ความ
นับถือ  4  แห่ง  ได้แก่  หลวงพ่อใหญ่วัดปฐมเกษาราม  ศาลหลักเมือง  ศาลมเหศักดิ์  และอนุสาวรีย์พระราษฎร
บริหาร  ผู้ก่อตั้งเมืองกมลาไสย   นอกจากนั้นยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรม   เช่น  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณี
กฐิน  ปีใหม่  บุญบั้งไฟ  แห่เทียนพรรษา  ประเพณีแข่งขันเรือยาว   ฯลฯ  เป็นต้น 
 4.  องค์กรชุมชนเข้มแข็ง เทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้มีกลุ่มต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลต าบลกมลาไสย  โดย
แต่ละกลุ่มมีเครือข่ายอยู่ในทั้ง 12  ชุมชนในเขตเทศบาล  เช่น  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  สมัชชาต้านยาเสพติด  กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข  คณะกรรมการชุมชน ฯลฯ  โดยแต่ละกลุ่มได้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลกมลาไสยในการ
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จุดอ่อน  (WEAKNESS) 
 1.  งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากเทศบาลต าบลกมลาไสย มีพ้ืนที่กว้างขวางถึง  15  ตร.กม.และมี
แนวเขตที่ใช้สัญจรไปมากว้างมาก  ตลอดจนสภาพถนนในปัจจุบันส่วนหนึ่งยังไม่มีเป็นสภาพถนน  และยังมีถนน
ลูกรังเป็นจ านวนมาก  แต่งบประมาณของเทศบาลมีจ ากัด  ท าให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน  และ
งบประมาณส่วนใหญ่จึงเน้นแต่การก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2.  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันเทศบาลยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม น้ าเสียของชุมชน 
ถูกระบายลงแม่น้ าปาวและหนองน้ าสาธารณะ การจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละวันเทศบาลยังไม่สามารถให้ 
บริการเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ยังมีขยะตกค้าง  เพราะบางแห่งเป็นตรอกซอย  รถเก็บขยะไม่สามารถเข้า
ไปจัดเก็บขยะได้  ส่วนสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  คง
เป็นลักษณะการเผา  และขุดหลุมฝังกลบและมีพ้ืนที่เพียง  8  ไร่  ในอนาคตข้างหน้าไม่เพียงพอในการก าจัดขยะ
มูลฝอย  และในเขตเทศบาลไม่มีพ้ืนที่สีเขียว  เพราะสภาพพ้ืนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน  สภาพป่าได้ถูกท าลายไป
หมดแล้ว 

3.  สถานที่ตั้งอาคารบ้านเรือนการตั้งบ้านเรือนของราษฎรในเขตเทศบาลต าบลกมลาไสย ได้อยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มและมีสภาพหนาแน่น  แต่มีตรอกซอยเข้าออกคับแคบและไม่เพียงพอท าให้ยากต่อการดับเพลิงในกรณี
เกิดเพลิงไหม้ข้ึน 

4.  ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเนื่องจากพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลกมลาไสย  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดง
สาธารณะ ได้แก่  ดงปากน้ า  ดงน้ าจั้น  ดงบ้านอ้น  ดงเหล่าแขม  และที่ราชพัสดุ  แต่พ้ืนที่เหล่านั้นประชาชนได้
ตั้งบ้านเรือนและได้จับจองเป็นที่ท ากินมาเป็นเวลายาวนานแล้ว  แต่ประชาชนยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
 5.  การจัดการข้อมูลสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเทศบาลต าบลกมลาไสย  ยังไม่มีศูนย์รวม
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพการจัดเก็บยังไม่เป็นระบบ  การบริการข้อมูลแก่ประชาชนจึงขาดประสิทธิภาพ 
 6.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วม
รับผิดชอบ  โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ประชาชนยังขาดความสนใจ  มีการไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ละ
ครั้งที่ผ่านมายังไม่ถึง  ร้อยละ  70  และไม่สนใจติดตามการท างานของเทศบาล  และไม่มีบทบาทตรวจสอบการ
ท างานของนักการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส  (Opportunity ) 
 1.  กระแสการกระจายอ านาจ เนื่องจากเทศบาล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  มีงบประมาณและบุคลากรเป็นของตนเอง  จึงท าให้เทศบาลมีความคล่องตัวใน
การบริหารงานและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ตลอดจนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ให้ความอิสระของเทศบาลในการก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การ
บริหารบุคคล  การเงินการคลังเป็นของตนเอง  พระราชบัญญัติศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้ท้องถิ่นสามารถจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   ได้ก าหนดให้โอนภารกิจจากราชการส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค  ทั้งหมด 56 กรม ใน 
15 กระทรวง 1  ส่วนราชการ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งหมด 245 ภารกิจ  ซึ่งจะท าให้เทศบาลมี
รายได้และบุคลากรเพ่ิมข้ึน  ท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.  นโยบายรัฐบาล  ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายท าสงครามกับยาเสพติด  ความยากจนและการคอรัปชั่น  ซึ่ง
มีความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  ที่จะท าให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากข้ึน  สามารถสร้างสังคมตามปรัญชาการ
พัฒนาพึ่งตนเองในที่สุด 
อุปสรรค  (THREAT) 

1.  กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น  ในปัจจุบันถึงแม้เทศบาลจะมีอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหาร 
งานบุคคล  การเงินการคลังเป็นของตนเอง  แต่เทศบาลยังถูกแทรกแซงและควบคุมโดยรัฐบาลกลางมากเกินไป   
โดยเฉพาะด้านกฎหมาย  ท าให้เทศบาลมีอ านาจจ ากัด แต่มีหน้าที่มาก มีงบประมาณไม่เพียงพอ  ซึ่งมาตรการที่
รัฐบาลกลางใช้แทรกแซงและควบคุมเทศบาล  มี  3  ด้าน  คือ 
  1. 1 ด้านปกครอง  รัฐบาลกลางสามารถยุบสภา  ปลดฝ่ายบริหาร  ปลดสมาชิกสภาเทศบาล  
แต่งตั้งสมาชิก สภาเทศบาล  ควบคุมพนักงานเทศบาล  และเป็นผู้อนุมัติเทศบัญญัติต่าง ๆ  ทั้ง ๆ  ที่เทศบัญญัติ
เป็นการก าหนดภายใต้กรอบของกฎหมายระดับชาติ 
  1.2  ด้านการคลัง  รัฐบาลกลางก าหนดประเภทของภาษีอากร อัตราภาษีอากร และ
ค่าธรรมเนียมหลายชนิด  ยังผลให้มีรายได้จ ากัด  ไม่สามารถหารายได้ทางอ่ืนที่กฎหมายมิได้ก าหนดผลก็คือ  
เทศบาลมีรายได้น้อย  และต้องพ่ึงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง  ซึ่งเต็มไปด้วยเงื่อนไขผูกมัดที่รัฐบาลก าหนดไว้  
การมีรายได้น้อยย่อมท าให้เทศบาลไม่อาจท างานให้ท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่  ซึ่งเท่ากับไม่อาจสามารถสร้างความ
เจริญให้แก่เทศบาลมากนัก 
  1.3  ด้านการบริหาร  รัฐบาลควบคุมการท างานของสภาเทศบาลและฝ่ายบริหารด้วยการยับยั้ง
ร่างกฎหมายของเทศบาล (โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  ผู้ว่าราชการจังหวัดยัง
มีอ านาจแนะน า  และตรวจสอบการท างานของเทศบาล  และสามารถเบิกถอนหรือสั่งระงับการท างานของฝ่าย
การเงินเทศบาลได้ทุกเมื่อ 
  นอกจากปัญหาการแทรกแซงของรัฐบาลกลางแล้ว  ยังมีปัญหาอ่ืน ๆ  ที่เป็นอุปสรรคอีก  เช่น 
  -  ปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนระหว่างรัฐบาลกลางกับเทศบาลท าให้เกิดช่องว่างในการปฏิบัติ  
เช่น     ในทางกฎหมาย    ตัวแทนรัฐบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการควบคุมการท างานของเทศบาล     แต่ในทาง
ปฏิบัติผู้บริหารเทศบาลอาจมีความใกล้ชิดกับผู้น าของรัฐบาลกลาง  ท าให้ข้าราชการภูมิภาคไม่กล้าตรวจสอบหรือ
ขัดขวาง  หรือข้าราชการส่วนภูมิภาคหย่อนประสิทธิภาพในการท างาน  ไม่ยอมตรวจสอบหรือแนะน าการท างาน
ของเทศบาลด้วยเหตุผลบางประการ 
 2.  ภัยธรรมชาติ เนื่องจากสภาพที่ตั้งของเทศบาลอยู่ที่ราบลุ่ม  และอยู่ใต้เขื่อนล าปาว  ในฤดูน้ าหลากจึง
มักประสบปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
 3.  การะแสโลกาภิวัฒน์ เนื่องจากในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ถาโถมประเทศไทยจะต้องปรับตัวเพ่ือ
รองรับกระแสโลกาภิวัฒน์  ซึ่งเป็นขุดที่แข่งขันด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ  ท าให้เกิดการแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ  



 
 

ในโลกซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  จากที่มีการแข่งขันกันท าให้สังคมให้ความส าคัญกับเงินเป็น
อย่างมาก  ตลอดจนอารยธรรมตะวันตกได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทย  ท าให้เกิดสังคมเห็นแก่ตัวมากขึ้น  ซึ่ง
อาจท าให้สังคมเอ้ืออาทรของสังคมไทย  ล่มสลายได้ในอนาคต 
 

3.2การประเมินสถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลกมลาไสยนั้นได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาจากด้านต่าง ๆ ภายในเขตต าบลกมลาไสยซึ่งได้พบปัญหาต่างๆ 
ที่ต้องน ามาพิจารณาในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการคมนาคมที่ต้องพัฒนาเพ่ือ
รองรับการกระจายความเจริญจากตัวจังหวัด และการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด ให้มีสะดวกได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย ด้านการไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการเกษตร ด้านการสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรค
ไข้เลือดออกรวมถึงการป้องกันภาวะโรคเรื้อรัง เช่นโรคความดัน โรคเบาหวาน เป็นต้น ทั้งนี้ยังรวมถึงการ
ด าเนินการภายในองค์กร ให้เป็นไปอย่างประชารัฐโดยให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลในทุกๆ
ด้านและทุกความต้องการของประชาชนภายในต าบล โดยทั้งนี้สถานการณ์แวดล้อมภายนอกอ่ืนๆ เช่น ต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนพัฒนาอ าเภอโดยให้ครอบคลุมทุก ๆด้านและสอดคล้องกันในการด าเนินการพัฒนาอย่างบูรณาการ 
 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

1. นโยบายการบริการขั้นพ้ืนฐาน 
1.  ก่อสร้างถนนคสล.  ขยายผิวจราจรคสล.  ถนนลูกรังที่เป็นถนนสายหลักและถนนสายรอง 

ตลอดจนในตรอก  ซอย  ได้รับการก่อสร้างทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล 
2.ขยายเขตไฟฟ้าขยายสายพาดดับและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้แสงสว่างครอบคลุมทั้งเขต 

เทศบาล 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจร 
4. ขอความร่วมมือประสานงานการประปาส่วนภูมิภาคให้ขยายเขตประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 

พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพน้ าประปาให้สะอาดโดยปรับปรุงระบบการผลิต 
5. จัดท าผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นและ 

รองรับการขยายตัวของชุมชนไปเป็นอย่างมีระเบียบ 
2.  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

1.เร่งรัดการก่อสร้างระบบระบายน้ าป้องกันปัญหาน้ าท่วมในอนาคต 
2. ให้มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการจัดเก็บและการก าจัด 
3. ก่อสร้างสวนสาธารณะและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ 

สถานที่ออกก าลังกาย 
4.  ก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งแม่น้ าปาวเพ่ือให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
5.ตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม 

 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านนันทนาการการกีฬาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ 

กิจกรรมทางศาสนา 
  2.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาของเด็กให้สมวัย 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
4.พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ 

  5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเน้นที่การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 



 
 

6.ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  7.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

8.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนด้วยการจัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าให้แก่ประชาชน 
 4.  นโยบายการบริหารจัดการ 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนารายได้ของเทศบาล 
2. ส่งเสริมให้มีการขยายหรือปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน   
3. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนด้วยการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะของ 

สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
4.  สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
5.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยรับรู้ข่าวสารทางราชการและเทศบาลอย่างสม่ าเสมอ 
6.เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 
7. ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วย 

ระบบฐานข้อมูลและข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต 
8.ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของชุมชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 3  

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน    

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง  

2 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต   

บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการฯ  

2.แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ  
3.แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  
4.แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ  

การด าเนินงานอืน่ๆ แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการฯ  
3 การพัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชนสังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย   

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริการงานทั่วไป ส านักปลัด  
บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 

2.แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด 

4 การพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการ
ลงทุนและการท่องเที่ยว   

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองการศึกษา 

5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม   

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

6 การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
2.แผนงานการศาสนา วฒันธรรม
และนนัทนาการ 

กองการศึกษา 

7 ด้านบริหารจัดการ 
อปท.ให้มีระสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล   

บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป   

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด  

รวม 7 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน  1ส านัก 5กอง  



 
 

ผ.01 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น   

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน    

            

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - - 
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 
3.แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
4.แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
5.แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
6.แผนงานเคหะและชุมชน 34 16,880,000 38 20,970,000 26 17,570,000 23 11,063,000 3 800,000 124 67,283,000 
7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน - - - - - - - - - - - - 
8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

9.แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - - - - - - - - - - - 

10.แผนงานเกษตร - - - - - - - - - - - - 
11.แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 
12.แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 34 16,880,000 38 20,970,000 26 17,570,000 23 11,063,000 3 800,000 124 67,283,000 



 
 

ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต   

            

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - - 
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 
3.แผนงานการศึกษา 16 12,632,000 16 13,132,000 16 13,332,000 16 13,432,000 16 13,532,000 80 66,060,000 
4.แผนงานสาธารณสุข 4 316,000 4 316,000 4 316,000 4 316,000 4 316,000 20 1,580,000 
5.แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 550,000 3 560,000 3 560,000 3 560,000 3 560,000 14 2,790,000 
6.แผนงานเคหะและชุมชน 7 1,400,000 7 1,400,000 7 1,400,000 7 1,400,000 7 1,400,000 35 7,000,000 
7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน - - - - - - - - - - - - 
8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

9.แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - - - - - - - - - - - 

10.แผนงานเกษตร - - - - - - - - - - - - 
11.แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 
12.แผนงานงบกลาง 3 13,592,000 3 16,142,000 3 17,192,000 3 18,242,000 3 19,292,000 15 84,460,000 

รวม 32 28,490,000 33 31,550,000 33 32,800,000 33 33,950,000 33 35,100,000 164 161,890,000 

 



 
 

ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย   

            

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - - 
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 260,000 8 300,000 8 300,000 8 300,000 8 300,000 39 1,460,000 
3.แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
4.แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
5.แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
6.แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 4 170,000 4 170,000 4 170,000 4 170,000 4 170,000 20 850,000 
8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

9.แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - - - - - - - - - - - 

10.แผนงานเกษตร - - - - - - - - - - - - 
11.แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 
12.แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 11 430,000 12 470,000 12 470,000 12 470,000 12 470,000 59 2,310,000 



 
 

ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุนและ
การท่องเที่ยว 

            

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - - 
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 
3.แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
4.แผนงานสาธารณสุข 2 115,000 2 115,000 2 115,000 2 115,000 2 115,000 10 575,000 
5.แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
6.แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 3 260,000 3 260,000 3 260,000 3 260,000 3 260,000 15 1,300,000 
8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

1 400,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,400,000 

9.แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - - - - - - - - - - - 

10.แผนงานเกษตร - - - - - - - - - - - - 
11.แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 
12.แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 6 775,000 6 875,000 6 875,000 6 875,000 6 875,000 30 4,275,000 



 
 

ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. การพัฒนาดา้นการบริหาร
จัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อม   

            

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - - 
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 
3.แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
4.แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
5.แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
6.แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 6 130,000 8 150,000 8 150,000 8 150,000 8 150,000 38 730,000 
8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

9.แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - - - - - - - - - - - 

10.แผนงานเกษตร - - - - - - - - - - - - 
11.แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 
12.แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 6 130,000 8 150,000 8 150,000 8 150,000 8 150,000 38 730,000 



 
 

ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

            

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - - 
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 
3.แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
4.แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
5.แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
6.แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน - - - - - - - - - - - - 
8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

11 840,000 11 840,000 11 840,000 11 840,000 11 840,000 55 4,200,000 

9.แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - - - - - - - - - - - 

10.แผนงานเกษตร - - - - - - - - - - - - 
11.แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 
12.แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 11 840,000 11 840,000 11 840,000 11 840,000 11 840,000 55 4,200,000 



 
 

ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 7. การพัฒนาการบริหารจัดการ 
อปท.ให้มีประสิทธิภาพและ         
ธรรมาภิบาล    

            

1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 675,000 4 675,000 4 675,000 4 675,000 4 675,000 20 3,375,000 
2.แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 
3.แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 
4.แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 
5.แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 
6.แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 
7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 7 1,550,000 7 1,550,000 7 1,550,000 7 1,550,000 7 1,550,000 35 7,750,000 
8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

9.แผนงานอุตสาหกรรม  ฯ - - - - - - - - - - - - 
10.แผนงานเกษตร - - - - - - - - - - - - 
11.แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 
12.แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 11 2,225,000 11 2,225,000 11 2,225,000 11 2,225,000 11 2,225,000 55 11,125,000 

รวมทั้งสิ้น 111 49,770,000 119 56,980,000 107 54,830,000 104 49,473,000 84 40,360,000 525 251,813,000 



 
 

ผ.02 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง รอบหนองบึงบา้น 
ชุมชนคุ้มใต้หมู่ที่ 2  
ต.หลักเมือง   
  
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐาน
ในเขตเทศบาลต าบล 
กมลาไสยให้มีสภาพดี การ
คมนามคมสะดวกรวดเร็ว
และสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชน 
 

-ปรับเกลี่ยพื้นที่ ไม่น้อยกวา่ 
5,500 ตารางเมตร   
-งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบยาว 
1,100 เมตร  กว้าง 5 เมตร 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 715 
ลูกบาศก์เมตร   
หนา 0.10 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
กมลาไสย) 
 

150,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 

ต่อเติมอาคาร
ศาลหลักเมือง   
ชุมชนในเมือง  
หมู่ที่ 1ต.หลักเมือง 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐาน
ในเขตเทศบาลต าบล  
กมลาไสยให้มีสภาพดี   
การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

1.งานซ่อมแซมฝ้าเพดานพืน้ที่
ไม่น้อยกว่า 80  ตารางเมตร   
2.งานต่อเติมอาคาร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
กมลาไสย)  
 
 

220,000 - - - - อาคาร
ศาลหลักเมือง
ได้รับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

อาคารศาลหลักเมือง
มีสภาพที่ความ
แข็งแรง ใช้งาน
สาธารณประโยชนไ์ด้ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ทวีพัฒนา ชว่งต่อจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  
ชุมชนฟากปาว   
หมู่ที่ 14  
ต าบลกมลาไสย   
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐาน
ในเขตเทศบาลต าบล 
กมลาไสยให้มีสภาพดี  
การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-คสล. ยาว160 เมตร          
กว้าง 4.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือมี 
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 640 ตาราง
เมตร 
-งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบไม่
น้อยกว่า 19 ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
กมลาไสย) 
 

400,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 
คสล.ถนนไชยกาล(สองฝั่ง) 
ช่วงประชาสุขสันต์ 3 ถึง 
ประชาสุขสนัต์ 1   
ชุมชนปากน้ า  
หมู่ที่12   
ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-งานวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก Ø 0.40 เมตร   
มอก.ชั้น 3  จ านวน 680 ท่อน  
-งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส าหรับท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ø 0.40 เมตร 
จ านวน82บ่อ  
-งานทบุรื้อและเทถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม 60 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
กมลาไสย)  
 
 

950,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
รอบหนองขุ่น   
ชุมชนน้ าจั้น  
หมู่ที่ 7ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

- ถนน คสล. ยาว 500 เมตร 
กว้าง 5.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือมี 
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 2,500  
ตารางเมตร 
-งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบไม่
น้อยกว่า 75  ลูกบาศก์เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

1,600,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการขยายผิวจราจร
ถนนบริหารชนบท 
(สองฝั่ง) ช่วงต่อจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
ถึง มิตรสัมพันธ์ 2   
ชุมชนปากน้ า   
หมู่ที่ 12 ต าบลกมลาไสย 
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

ถนน คสล. ยาว 67 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร             
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
402 ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

225,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
7 โครงการก่อสร้างระบบ

ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สระบัวพฒันา (สองฝั่ง) 
ช่วงถนนรอบบ้าน   
ชุมชนสระบวั   
หมู่ที่ 5 ต าบลกมลาไสย     

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ช่วงที่ 1ถนนสระบัวพัฒนา   
(สองฝั่ง) ช่วงถนนรอบบ้าน   
ยาว 146 เมตร 
-งานวางท่อระบายน้ า คสล. 
Ø 0.40 เมตร  มอก.ช้ัน 3  
จ านวน  240  ท่อน  
-งานบ่อพัก คสล.ส าหรับท่อ
ระบายน้ า คสล.ø 0.40เมตร 
จ านวน 26 บ่อ 
ช่วงที่ 2 ถนนรอบบ้าน        
ช่วงถนนสระบัวพัฒนา ถึง   
ถนนด ารงนุภาพ  ยาว 140เมตร 
-งานวางท่อระบายน้ า คสล.    
Ø 0.40 เมตร  มอก.ช้ัน 3  
จ านวน  140  ท่อน  
-งานบ่อพัก คสล. ส าหรับท่อ
ระบายน้ า คสล. ø 0.40 เมตร    
จ านวน  14  บ่อ   
(ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
กมลาไสย) 
  

500,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
เจริญราษฎร์ - สุขาราษฎร์  
ชุมชนโนนสวาง  
หมู่ที่ 5 ต าบลหลักเมือง 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-ถนน คสล. ยาว 140 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
560 ตารางเมตร 
-งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ    
ไม่น้อยกว่า 21 ลูกบาศก์เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

350,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
วิบูลย์กิจ  N1  
ชุมชนกุดกวา้ง  
หมู่ที่ 3 ต าบลหลักเมือง        
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.  
ยาว70เมตร กว้าง4.00เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.  
ยาว50เมตร กว้าง 3.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ทั้งสอง 
ช่วงมีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 430 
ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

270,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

10 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังซอยสุขาราษฎร์ - 
บางบูรณะ   
ชุมชนโนนสวาง  
หมู่ที่ 5  ต าบลหลักเมือง   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-งานถากป่าขุดตอยาว 375 ม. 
กว้าง 6 ม.พื้นที่ ไมน่้อยกว่า  
2,250  ตารางเมตร   
-งานดนิถมคันทางมีปริมาตร
ไม่น้อยกว่า1,000ลูกบาศก์
เมตร   
-งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ  
ยาว 375 เมตร กว้าง 6 เมตร 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 
438 ลูกบาศก์เมตร    
หนา 0.10 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)    
 
 

200,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

 
 

 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการขยายผิวจราจร
ถนนประชาสามัคคี  
(สองฝั่ง) ช่วงต่อถนน 
ท่ามาลาทีถึงถนนอุดมสุข  
ชุมชนน้ าจั้น   
หมู่ที่ 7  ต าบลกมลาไสย    

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ถนน คสล. ดา้นทิศเหนือ 
ยาว 50 เมตร  
กว้างเฉลี่ย  0.45-0.80 เมตร  
ด้านทิศใต้ยาว  74 เมตร  
กว้างเฉลี่ย  0.50- 1.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  104  
ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

45,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการขยายผิวจราจร
ถนนรอบบา้น ช่วงต่อ
จากถนนโนนสวาง
สามัคคี ถึงซอยรอบบ้าน
W1(สองฝั่ง) 
ชุมชนโนนสวาง   
หมู่ที่ 5  ต าบลหลักเมือง   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ถนน คสล.ยาว 116 เมตร 
กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร   
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   
348 ตารางเมตร  
หนา 0.15 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

200,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
13 โครงการขยายผิวจราจร

ถนนประชาสุขสันต์  4 
ช่วงถนนไชยกาล  ถึง  
ถนนบริหารชนบท 
(สองฝั่ง)  
ชุมชนปากน้ า   
หมู่ที่12 ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ขยายผิวจราจร คสล. 
ยาวข้างละ  330 เมตร   
กว้างเฉลี่ยข้างละ 2.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   
1,603  ตารางเมตร    
หนา  0.15  เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)   
 

910,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการขยายผิวจราจร
ถนนประชาสุขสันต์  2 
(ทิศตะวันออก) ช่วงถนน
บริหารชนบทถึงเกิดแก้ว        
ข้างโรงเรียนปากน้ า  
ชุมชนปากน้ า  
หมู่ที่12 ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ขยายผิวจราจร คสล. 
ยาว 184 เมตร   
กว้างเฉลี่ย 1.00-2.10 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
276 ตารางเมตร   
หนา 0.15  เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

160,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
15 โครงการขยายผิวจราจร

ถนนบริหารชนบท(ทิศ
ใต้)ช่วงถนนประชาสุข
สันต์ 2 ถึงประตูหน้า
โรงเรียนปากน้ า  ชุมชน
ปากน้ า  หมู่ที่ 12  
ต าบลกมลาไสย    

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ขยายผิวจราจร คสล. 
ยาว 124  เมตร   
กว้างเฉลี่ย  2.00-3.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า   
310 ตารางเมตร  
หนา 0.15  เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

180,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง
ไปพืน้การเกษตร  ( ด้าน
ทิศตะวันตกของทาง
หลวงหมายเลข  214) 
ชุมชนสระบวั    
หมู่ที่ 5  ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-ถนน คสล. ยาว 130 เมตร 
กว้าง 6เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
780  ตารางเมตร 
-งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบไม่
น้อยกว่า19.50 ลูกบาศก์เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 
 

550,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
17 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กทาง
ไปพืน้ที่การเกษตร  
(ด้านทิศตะวนัออกของ
ทางหลวงหมายเลข 
 214) ต่อจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ชุมชนสระบวั  
หมู่ที่ 5 ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-ถนน คสล.  ยาว 160 เมตร 
กว้าง 5เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800  
ตารางเมตร 
-งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบไม่
น้อยกว่า  24  ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

500,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยฟากปาวซอย1 
(ด้านทิศเหนือ) 
ชุมชนฟากปาว 
หมู่ที่ 14 ต.กมลาไสย   
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-ถนน คสล.  ยาว 70 เมตร 
กว้าง 3เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  210  
ตารางเมตร  
-งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบไม่
น้อยกว่า10.50 ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 

130,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
19 โครงการแก้ปัญหาน้ า

ท่วมขัง ซอยปฎิพัทธ์
ชุมชนดอนสวรรค์   
หมู่ที่ 11 ต.กมลาไสย    
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-ถนน คสล.  ยาว 220 เมตร 
กว้าง 4 เมตร หนา0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880  
ตารางเมตร 
-งานก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ยาว  440  เมตร    
(ตามแบบแปลนเทศบาล 
ต าบลกมลาไสย)  
 

1,300,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ทางไปบา้นโปโล  ต่อ
จากคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ชุมชนสระบวั     
หมู่ที่ 5  ต.กมลาไสย    
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-ถนน คสล.  ยาว 160 เมตร 
กว้าง 5เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800  
ตารางเมตร  
-งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบไม่
น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

500,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทางไป
บ้านดอนยูง ต่อจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม       
ชุมชนสระบัว     
หมู่ที่ 5  ต.กมลาไสย    

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-ถนน คสล. ยาว 200 เมตร 
กว้าง 4 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 800ตารางเมตร  
หนา  0.15  เมตร   
-งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบไม่
น้อยกว่า 30  ลูกบาศกเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

500,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทาง
ไปพืน้ที่การเกษตร  
ต่อจากคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม  
ชุมชนในเมือง  
หมู่ที่ 1  ต าบลหลักเมือง      
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-ถนน คสล. ยาว  200  เมตร  
กว้าง 4 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 800  ตารางเมตร  
หนา  0.15  เมตร   
-งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบไม่
น้อยกว่า 30  ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

500,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
มิตรสัมพันธ์ 2 ช่วงถนน
บริหารชนบทถึงหนองขุ่น        
ชุมชนปากน้ า  
หมู่ที่ 12  ต าบลกมลาไสย     
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-งานดนิถมปรับเกลี่ยเรียบ  
750  ลูกบาศก์เมตร 
-ถนน คสล.  ยาว  95 เมตร  
กว้าง  4  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 380 ตารางเมตร  
หนา  0.15  เมตร   
-งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบไม่
น้อยกว่า 14.25ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

300,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถหลังส านักงาน
เทศบาลต าบลกมลาไสย 
ชุมชนกุดกวา้ง   
หมู่ที่ 3 ต.หลักเมือง    

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ก่อสร้างอาคารโครงหลังคา
เหล็กรูปพรรณพร้อมเทพื้น 
คสล. ขนาด 8 ช่องจอด  
มีพื้นที่ไมน่้อยกว่า  249 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลกมลาไสย)  
 

300,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

 
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนมิตรสัมพนัธ์  4  
ช่วงถนนบริหารชนบท
ถึงไชยกาล     
ชุมชนปากน้ า   
หมู่ที่ 12  ต.กมลาไสย     

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-ถนน คสล. ยาว 200 เมตร  
กว้าง 4 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 800 ตารางเมตร   
หนา  0.15  เมตร   
-งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบไม่
น้อยกว่า 31ลูกบาศก์เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย 
 

500,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล
กมลาไสย   
ชุมชนในเมือง  
หมู่ที่ 1 ต าบลกมลาไสย       

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ก่อสร้างอาคารโครงหลังคา
เหล็กรูปพรรณผนังก่ออิฐ   
ฉาบปนู พร้อมเทพื้น คสล.   
ขนาด 17.5*35.5 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 593.25 
ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลกมลาไสย) 
 

3,700,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ข้างศาลหลักเมือง 
ชุมชนในเมือง  
หมู่ที่ 1ต าบลหลักเมือง 
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ถนน คสล. ยาว 48 เมตร  
กว้าง 3 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 144 ตารางเมตร  
หนา  0.15  เมตร    
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

90,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

28 โครงการขยายผิวจราจร
ถนนถนนสวนโคก-คุ้มใต้
(ทิศเหนือ ช่วงต่อจาก
ขยายผิวเดิมถึงถนนโนน
ศรีเมือง)  ชุมชนคุ้มใต้ 
หมู่ที่  2  ต าบลหลัก
เมือง 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ขยายผิวจราจร คสล. 
ยาว 95 เมตร   
กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
223.50 ตารางเมตร    
หนา  0.15  เมตร    
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 
 

130,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยบริหารชนบท 1  
ชุมชนวังหิน  
หมู่ที่ 4 ต าบลกมลาไสย  
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-ถนน คสล. ยาว  50  เมตร  
กว้าง 3  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  150  ตารางเมตร  
หนา  0.15  เมตร   
 -งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบไม่
น้อยกว่า 7.5 ลูกบาศก์เมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย 
 

90,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสวนโคก – คุ้ม
ใต้ ช่วงต่อจากผิวจราจร
Asphaltic เดิม   
ชุมชนโนนสวาง   
หมู่ที่ 5 ต าบลหลักเมือง   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

- ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ด้วย
วัสดุ Hotmix  ยาว 200 เมตร   
กว้าง6เมตร  หนา0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200  
ตารางเมตร    
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

500,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

31 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังถนนราษฎร์บริหาร  
ช่วงถนนประชาวรามิตร
ถึงแม่น้ าปาว  
ชุมชนคุ้มใต้  
หมู่ที่ 2  ต าบลหลักเมือง
  

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-งานดนิถมปรับเกลี่ยเรียบ  
1,200  ลูกบาศก์เมตร 
-งานลูกรังปรับเกลี่ยเรียบ
ยาว 120 เมตร  กว้าง8เมตร  
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า  
124.8 ลูกบาศก์เมตร   
หนา 0.10    
-งานปรับปรุงบ่อพัก  
จ านวน  10  บ่อ   
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)   

130,000 - - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าซอยโพธิสาร1 
(สองข้าง) ช่วงถนนโพธิ
สาร - ถนนกมลาพิพฒัน์    
ชุมชนในเมือง   
หมู่ที่ 1  ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ท่อระบายน้ า คสล.  
มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล.   
ยาวสองข้างรวม208 เมตร   
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)   

- 270,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

      



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

33 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ าถนนโพธิสาร 
ช่วงถนนกมลาพทิักษ์ – 
ถนนวิบลูย์กิจ(ดา้นทิศ
ตะวันตก)   
ชุมชนในเมือง  
หมู่ที่ 1  ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ปรับปรุงรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 1.80 เมตร ยาว 
195 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 351 ตรม. 
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)   
 

- 430,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าซอยประชาอุทิศ
(สองข้าง) ช่วงถนนบริหาร
ชนบท - ถนนเกิดแก้ว 
ชุมชนวังหิน  หมู่ที่  4  
ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.อ.ก.ชั้น 3 
Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล.   
ยาวสองข้างรวม 378เมตร  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 450,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

35 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ประชาสุขสนัต์ 1  
ช่วงถนนบริหารชนบท–
ถนนไชยกาล (สองข้าง) 
ชุมชนวังหิน   
หมู่ที่ 4  ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ยข้าง
ละ1.70  เมตร  หนา  
0.15 เมตร  ยาวข้างละ
240  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 816 ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 490,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

36 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สระบัวพฒันา  ช่วงต่อจาก
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม–ถนนกมลาไสย-
โปโล (สองข้าง)  
ชุมชนสระบวั  
หมู่ที่  5 ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กว้าง 3  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
ยาว  70   เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 204.50  
ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 250,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

37 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนสระบัว
พัฒนา ช่วงต่อจากระบบ
ระบายน้ าเดิม– ถนนกมลา
ไสย-โปโล  (สองข้าง)  
ชุมชนสระบวั  หมู่ที่  5  
ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ม.อ.ก.ชั้น 3 
Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล.  ยาวสองข้าง
รวม  500  เมตร   
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 600,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนทางไป
หนองสระบัว (ทิศใต้) 
ชุมชนสระบวั  
หมู่ที่5ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ม.อ.ก.ชั้น 3 
Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล. ยาว 140  เมตร  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 430,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

39 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
รอบบ้าน  
(ด้านทิศตะวนัตก) 
ชุมชนสระบวั  
หมู่ที่5 ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กว้างเฉลี่ย
ด้านละ  1.65  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   
ยาว  130   เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า  204.50 
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลต าบลกมลาไสย)    
 

- 130,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนทางเข้าดอนเจ้าปู่
ชุมชนน้ าจั้น   
หมู่ที่ 7 ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง4.0  เมตร   
หนา  0.15  เมตร   
ยาว  60  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า  240 
ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 152,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

41 โครงการปรับปรุง 
โรงฆ่าสัตว์   
ชุมชนน้ าจั้น   
หมู่ที่ 7  ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-ก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์ 
ยาว 188.00 เมตร 
ประตู 2 ชุด 
-ปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 350,000 - - - โรงฆ่าสัตว์   
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม 

โรงฆ่าสัตว์   
ได้มาตรฐาน  
มีสภาพเหมาะสมใน
การใช้งาน   

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนรอบหนองขุ่น  
(ทิศด้านใต)้ 
ชุมชนน้ าจั้น  
หมู่ที่7ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง  5.0  เมตร   
หนา  0.15  เมตร   
ยาว 385  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,925  
ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 2,200,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

43 โครงการปรับปรุง 
โรงฆ่าสัตว์   
ชุมชนน้ าจั้น   
หมู่ที่ 7  ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-ก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์ 
ยาว 188.00 เมตร 
ประตู 2 ชุด 
-ปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 350,000 - - - โรงฆ่าสัตว์   
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม 

โรงฆ่าสัตว์   
ได้มาตรฐาน  
มีสภาพเหมาะสมใน
การใช้งาน   

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนรอบหนองขุ่น  
(ทิศด้านใต)้ 
ชุมชนน้ าจั้น  
หมู่ที่7ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง  5.0  เมตร   
หนา  0.15  เมตร   
ยาว 385  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,925  
ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 2,200,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

45 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนถนน 
กมลาไสย –  บ้านโปโล 
(ทิศตะวันออก)  
ชุมชนดอนสวรรค์  
หมู่ที่11 ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.อ.ก.ชั้น 3  
Ø 0.40เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล.  ยาว 125  เมตร  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 480,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

46 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ด ารงอุทิศ(สองฝั่ง) จาก
ถนนมหาวินจิฉัยไปทาง 
ทิศใต้   
ชุมชนดอนสวรรค์  
หมู่ที่ 11 ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ทิศตะวันออกกว้างเฉลี่ย 
1.20 เมตร  
ทิศตะวันตกกว้างเฉลี่ย 
0.70เมตรหนา0.15 เมตร  
ยาว 120 เมตร   
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
228  ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 140,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

47 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ประชาสุขสนัต์  3 
(ทิศตะวันตก)  
ช่วงถนนบริหารชนบท–
ถนนไชยกาล  
ชุมชนปากน้ า  
หมู่ที่ 12 ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร 
ยาว 315. เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 787.50  
ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 480,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนทางไปพื้นที่การ 
เกษตร ต่อจากผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
ชุมชนฟากปาว  
หมู่ที่ 14 ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง4.0  เมตร   
หนา  0.15  เมตร   
ยาว 60.00  เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 240  
ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 150,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

49 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนไปเมรุวัดอโนมานที 
ชุมชนปากน้ า  
หมู่ที่ 12 ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง 4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร   
ยาว 134เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 536  
ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 330,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

50 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
เมืองใหม่ก้าวหน้า(สอง
ข้าง) 
ชุมชนเมืองใหม่  
หมู่ที่15 ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้างเฉลี่ยข้างละ  
0.65 เมตร ยาว 145เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 80.60  
ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 65,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

51 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยราษฎร์บริหาร 1 
ชุมชนในเมือง  
หมู่ที่ 1 ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง 3.0 เมตร   
หนา 0.15  เมตร  
ยาว 20เมตร  หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 60ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)     
 

- 35,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนรอบหนองบึงบ้าน
ชุมชนคุ้มใต้  
หมู่ที่2 ต าบลหลักเมือง   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง 5.0 เมตร         
หนา 0.15 เมตร   
ยาว 160 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 800  
ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)   
 

- 500,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

53 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนโพธิท์อง  
ชุมชนคุ้มใต้  
หมู่ที่ 2 ต าบลหลักเมือง 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง 4.0 เมตร   
หนา 0.15 เมตร   
ยาว50เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า200ตารางเมตร   
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 130,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

54 โครงการขุดลอกหนองบึง
บ้านชุมชนคุ้มใต้  
หมู่ที่ 2 ต าบลหลักเมือง 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ยาว 102.00 เมตร  
กว้าง 45.00 เมตร  
ลึก 2 เมตร หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกวา่ 9,180 
ลบ.ม.  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 500,000 - - - มีแหล่งส าหรับ
อุปโภคและ
การเกษตร
เพียงพอ 

ประชาชนได้
ประโยชน์จากแหล่ง
น้ าที่เพียงพอต่อ
การเกษตรและเป็น
แหล่งอาหารของสัตว์
น้ า 

กองช่าง 

 
 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

55 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรลูกรัง(ตัดใหม่)
พร้อมระบบระบายน้ า 
ซอยข้างศาลากลางบ้าน
คุ้มน้อย 
ชุมชนคุ้มใต้  
หมู่ 2 ต าบลหลักเมือง 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-ถางป่าขุดตอ 600ตร.ม. 
- ดินถมคันทางไมน่้อยกว่า  
748 ลูกบาศ์กเมตร 
-ลูกรัง  กว้าง6.0เมตร  
ยาว 200เมตร  หรือมี
ปริมาตรไมน่้อยกว่า 150
ลูกบาศ์กเมตร 
- วางท่อระบายน้ า Ø 
0.40เมตร จ านวน35 ท่อน  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 130,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนราษฎร์บริหารทาง
แม่น้ าปาว  
ชุมชนคุ้มใต้    
หมู่ที่ 2  ต าบลหลักเมือง    

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง 5.0 เมตร   
หนา 0.15 เมตร   
ยาว 60 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. 
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 185,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

57 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยคุ้มใต้ – สวนโคก  
ลงหนองบึงบ้าน 
ชุมชนคุ้มใต้  
หมู่ที่ 2 ต าบลหลักเมือง 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง 3.0 เมตร   
หนา0.15  เมตร   
ยาว 85 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 255 ตร.ม.  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 160,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนประชาวรา
มิตร (สองฝั่ง) ช่วงสถานี
อุตุนิยมวิทยา ถึง ถนน
ราษฎร์บริหาร 
ชุมชนคุ้มใต้  
หมู่ที่ 2 ต าบลหลักเมือง 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.อ.ก.ชั้น3  
Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล.  ยาวสองฝั่งรวม 
137  เมตร  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 170,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

59 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
กมรัตน์โสภณ 
(ทิศตะวันตก) ช่วงถนน
กมลาพิทักษ์ ถึง ถนน
เกษาราม  
ชุมชนกุดกวา้ง  
หมู่ที่ 3  ต าบลหลักเมือง    

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้างเฉลี่ยข้างละ  
0.70 เมตร ยาว 60เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 42  
ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 31,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างศาลาหมู่บ้าน
ชุมชนกุดกวา้ง  
หมู่ที่ 3 ต าบลหลักเมือง 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง 4.0 เมตร   
หนา 0.15 เมตร   
ยาว 43 เมตร  หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 172 ตร.ม.   
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 107,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

61 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสวนแตง ชว่งต่อจาก
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม 
ชุมชนโนนสวาง 
หมู่ที่ 5 ต าบลหลักเมือง 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง 5.0  เมตร   
หนา  0.15  เมตร   
ยาว 160เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 800  
ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 500,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสุขาราษฎร์ - บาง
บูรณะ   
ชุมชนโนนสวาง    
หมู่ที่ 5 ต าบลหลักเมือง    

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง 4.0  เมตร   
หนา  0.15  เมตร   
ยาว 200เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 800  
ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 500,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

63 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยโนนสวาง 1 ช่วงถนน
โนนสวาง–ถนนรอบบ้าน
ชุมชนโนนสวาง 
หมู่ที่ 5  ต าบลหลักเมือง   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง 3.0 เมตร   
หนา 0.15 เมตร   
ยาว129เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 387 ตร.ม.   
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 275,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนทางไปบ่อขยะ ช่วง
ต่อจากผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม (ข้างคลอง
ชลประทาน)  
ชุมชนโนนสวาง   
หมู่ที่ 5 ต าบลหลักเมือง 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง 5.0  เมตร   
หนา  0.15  เมตร   
ยาว 160เมตร  หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 800  
ตารางเมตร  
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 500,000 - - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

65 โครงการปรับปรุงโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล
กมลาไสย   
ชุมชนในเมือง   
หมู่ที่  1  ต าบลกมลาไสย    
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

- ถมดิน  
-ก่อสร้างรั้ว  
-ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค ์
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย)    
 

- 1,500,000 - - - โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลต าบล
กมลาไสย   
รับการพัฒนา
และปรับปรุง 

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล 
กมลาไสย   
ได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและมี
สภาพเหมาะสมกบั
การใช้งาน 

กองช่าง 

66 โครงการจัดซื้อที่ดินหนา้
ตลาดสดเทศบาลต าบล
กมลาไสย  
ชุมชนดอนสวรรค์  
หมู่ที่ 11 ต าบลกมลาไสย 
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ซื้อที่ดินหน้าตลาดสด
เทศบาลต าบลกมลาไสย 
เนื้อที่ไม่น้อยกว่า3  งาน 
 

- 5,000,000 - - - ตลาดสด
เทศบาลต าบล
กมลาไสย  
ได้รับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ตลาดสดเทศบาล
ต าบลกมลาไสย   
ได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและมี
สภาพเหมาะสมกบั
การใช้งาน 

กองช่าง 

 
 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

67 โครงการก่อสร้างอาคาร
ชั้นเดียว ภายในพื้นที่
ตลาดโอท็อป    
ชุมชนในเมือง  
หมู่ที่ 1  ต าบลกมลาไสย    

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

- อาคารขนาดกว้าง 20 
เมตร  ยาว 45 เมตรหรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 900 
ตารางเมตร 
- อาคารขนาดกว้าง  10 
เมตร  ยาว  80 เมตรหรือ
มีพื้นที่ไมน่้อยกว่า  800  
ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

- - 6,600,000 - - ตลาดโอท็อป   
เทศบาลต าบล
กมลาไสย  
ได้รับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ตลาดโอท็อป   
เทศบาลต าบล 
กมลาไสย   
ได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและมี
สภาพเหมาะสมกบั
การใช้งาน 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบอาคาร
เอนกประสงค์โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล
กมลาไสย   
ชุมชนในเมือง  
หมู่ที่ 1  ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง 0.65 เมตร   
ลึก  0.70  เมตร   
ยาว 124 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

- - 280,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

69 โครงการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ประชาอุทิศ (สองฝั่ง)  
ช่วงถนนเกิดแก้ว ถึง ถนน
บริหารชนบท   
ชุมชนวังหิน   
หมู่ที่ 4  ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ยาว 177 เมตร   
กว้างข้างละ 2 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1375.2  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

- - 430,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ไชยกาล(สองฝั่ง)ช่วงถนน
ไชยกาล - ถนนบริหาร
ชนบท   
ชุมชนวังหิน   
หมู่ที่ 4  ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-ท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  Ø 0.40 เมตร  
มอก.ชั้น3 จ านวน 361 
ท่อน  
- งานบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็กส าหรับท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ø0.40เมตร จ านวน 56บ่อ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

- - 630,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

71  โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ประชาสุขสนัต์ 1 (สองฝัง่) 
ช่วงถนนเกิดแก้ว ถึง ถนน
บริหารชนบท  
ชุมชนวังหิน 

หมู่ที่ 4 ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-วางท่อระบายน้ า คสล. 
Ø 0.40 เมตร  มอก.ชั้น 3 
จ านวน 352 ท่อน  
- งานบ่อพัก คสล. ส าหรับ
ท่อระบายน้ า คสล. ø0.40 
เมตร จ านวน 36 บ่อ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  

- - 550,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ทางไปหนองสระบัว  
(ทิศใต้)  
ชุมชนสระบวั  
หมู่ที่ 5  ต าบลกมลาไสย    

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-วางท่อระบายน้ า คสล. 
Ø 1.00 เมตร  มอก.ชั้น 3  
จ านวน 187 ท่อน  
- งานบ่อพัก คสล. ส าหรับ
ท่อระบายน้ า คสล. Ø 
1.00 เมตร จ านวน 18 บ่อ  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

- - 750,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

73 ปรับภูมิทัศน์หนองสระบัว
หนองสระบัว  
ชุมชนสระบวั    
หมู่ที่ 5  ต าบลกมลาไสย    

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ก่อสร้างลาน คสล.   
กว้าง 20.00 เมตร   
ยาว 40.00 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

- - 500,000 - - หนองสระบัว  
ได้รับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

หนองสระบัว  
มีลาน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงมี
ความเหมาะสม
สามารถใช้งานได้   

กองช่าง 

74 โครงการขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเรียบคลอง
ชลประทาน (ทิศใต้) ช่วง
ทางหลวงหมายเลข  214  
ไปดา้นทิศตะวันตก    

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

- ยาว 111.50 เมตร  
กว้างข้างละ 3 เมตร   
หนา  0.15  เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
334.50  ตารางเมตร  
-ก่อสร้างทางเชื่อมผิว
จราจร คสล.ยาว 15.2 
เมตร กว้างข้างละ 8 เมตร 
หนา 0.15  เมตรหรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
121.6  ตารางเมตร   
 

- - 270,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ถนนบริหารชนบท   ช่วง
ต่อจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิม  
ชุมชนปากน้ า  
หมู่ที่12  ต าบลกมลาไสย   
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ยาว 160  เมตร   
กว้าง  5  เมตร   
หนา   0.15  เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบล
กมลาไสย) 
 

- - 500,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

76 โครงการขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมระบบระบายน้ า  
ถนนมิตรสัมพนัธ์  2  ด้าน
ทิศตะวันออก(สองฝั่ง) 
ช่วงถนนไชยกาลถึงถนน
ร่วมมิตร  
ชุมชนปากน้ า หมู่ที่ 12 
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
(ทิศตะวันออก) ยาว 200 
เมตร กว้างเฉลี่ย 1.65  
เมตร  หนา   0.15  เมตร 
หรือพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 330  ตารางเมตร  
-วางท่อระบายน้ า คสล. 
มอก.ช้ัน 3 Ø 0.40 เมตร  
จ านวน 180 ท่อน  พร้อม
บ่อพัก คสล. ส าหรับท่อ
ระบายน้ า คสล. Ø 0.40 
เมตร จ านวน 18 บ่อ (ทิศ
ตะวันตก) (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลกมลาไสย) 
 

- - 500,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

77 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ถนนมิตรสัมพันธ์ 4  
ช่วงต่อจากถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม–ถนน
บริหารชนบท  
ชุมชนปากน้ า  
หมู่ที่ 12 ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ยาว 55 เมตร  กว้าง 4 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 220  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

- - 130,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ประชาสุขสนัต์  2  
(สองฝั่ง) ช่วงถนนไชยกาล 
ถึง ถนนบริหารชนบท 
ชุมชนปากน้ า  
หมู่ที่ 12 ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก  Ø 0.40 เมตร  
มอก.ชั้น 3 จ านวน 506 
ท่อน  
- งานบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็กส าหรับท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 
0.40เมตร จ านวน56 บ่อ 
(ตามแบบเทศบาลต าบล
กมลาไสย) 
 

- - 800,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

79 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ถนนรวมมิตร(สองฝัง่)ช่วง
ถนนประชาสุขสันต์ 3  ถึง
ถนนประชาสุขสันต์ 4 
ชุมชนปากน้ า  
หมู่ที่ 12 ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

- คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 ม. 
พร้อมบ่อพักคสล. ยาวรวม
ละ 232 ม. (สองฝั่ง)                                        
-วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก Ø 0.40 เมตร  
มอก.ชั้น 3  จ านวน 209 
ท่อน (ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลกมลาไสย) 
- งานบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็กส าหรับท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ø 
0.40 เมตร จ านวน 23 บ่อ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 
 

- - 330,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

80 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ประชาสุขสนัต์ 3 (สองฝัง่) 
ช่วงถนนไชยกาลถึง ถนน
ร่วมมิตร  
ชุมชนปากน้ า  
หมู่ที่ 12 ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

- วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  Ø 
0.40 เมตร  มอก.ชั้น 3  
จ านวน  360  ท่อน  
- งานบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ส าหรับท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ø 
0.40 เมตร จ านวน 38 บ่อ 
 

- - 560,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
ถนนประชาสุขสันต์ 4 
(สองฝั่ง) ช่วงถนนไชยกาล
ถึง ถนนร่วมมิตร  
ชุมชนปากน้ า  
หมู่ที่ 12 ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

- วางท่อระบายน้ า คสล.   
Ø 0.40 เมตร  มอก.ชั้น 3  
จ านวน  354  ท่อน  
- งานบ่อพัก คสล.ส าหรับ
ท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ø 0.40 เมตร 
จ านวน 38บ่อ  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

- - 560,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

82 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
มิตรสัมพันธ์  3 ช่วงถนน
ไชยกาล ยาว 160 เมตร 
ไปทางถนนริหารชนบท  
ชุมชนปากน้ า  
หมู่ที่ 12  ต าบลกมลาไสย    

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ยาว 160 เมตร  
กว้าง 5 เมตร   
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800  
ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

- - 470,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ถนนถนนพิพัฒน์กมลาเขต   
ช่วงถนนกมลาพทิักษ์ถึง
ถนนบริหารชนบท  
ชุมชนเมืองใหม่   
หมู่ที่ 15 ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

- วางท่อระบายน้ า คสล.  
Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3  
จ านวน  284  ท่อน 
- งานบ่อพัก คสล.ส าหรับ
ท่อระบายน้ า คสล. ø 
0.40 เมตร จ านวน 45 บ่อ 
- งานทบุรื้อและเท คสล.   
พื้นที่ 24 ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

- - 460,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

84 ปรับภูมิทัศน์เกาะกลาง
หนองขุ่น   
ชุมชนเมืองใหม่  
หมู่ที่ 15 ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 20.00 เมตร  
ยาว 40.00 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

- - 500,000 - - หนองขุ่น   
ได้รับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

หนองขุ่นมีลาน
กิจกรรม   
ได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
สะดวกเหมาะสมใน
การใช้งาน 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
รอบหนองบึงบา้น ช่วง
ศาลาหมู่บา้น ถึง ซอยคุ้ม
ใต-้สวนโคก   
ชุมชนคุ้มใต้  
หมู่ที่  2 ต าบลหลักเมือง 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

-ก่อสร้างผิวจราจร คสล.  
ยาว 160 เมตร  
กว้าง  5  เมตร   
หนา   0.15  เมตร หรือ
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
800ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

- - 500,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

86 ขุดลอกหนองบึงบ้าน
ชุมชนคุ้มใต้   
หมู่ที่ 2  ต าบลหลักเมือง   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ขุดลอกยาวเฉลี่ย  
140.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 
57.00 เมตร ลึก 2 เมตร 
หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 
7,980 ลูกบาศก์เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

- - 410,000 - - หนองบึงบา้น   
ได้รับการขุด
ลอกแก้ปัญหา
การตื้นเขิน   

หนองบึงบา้นเปน็
แหล่งอาหารของสัตว์
น้ า   
 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า พืน้ที่หลัง
ส านักงานเทศบาลต าบล
กมลาไสย  
ชุมชนกุดกวา้ง  
หมู่ที่ 3  ต าบลหลักเมือง   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 
0.65 เมตร  ลึก 0.70 
เมตร ยาว 65  เมตร    
-ก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 185.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

- - 260,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

  
 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

88 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เก็บของหลังส านักงาน
เทศบาลต าบลกมลาไสย  
ชุมชนกุดกวา้ง   
หมู่ที่ 3 ต าบล หลักเมือง   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ขนาดอาคารกว้าง 9 เมตร  
ยาว10.50 เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

- - 350,000 - - อาคารเก็บของ
หลังส านักงาน
เทศบาลต าบล
กมลาไสย  
ได้รับการ
ปรับปรุง 

อาคารเก็บของหลัง
ส านักงานเทศบาล
ต าบลกมลาไสยมี
สภาพใช้งานได้ดี
ความเหมาะสม   

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า  พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนบริหารชนบท  
(ทิศใต้) ช่วงถนนประชาสุข
สันต์ 3 ถึง หน้าโรงน้ าต้น
น้ า ยาว 286 เมตร  
ชุมชนปากน้ า 
ม.12 ต.กมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

- วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 
0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 
จ านวน 265 ท่อน  
- งานบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ส าหรับท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 
0.40 เมตร จ านวน 26 บ่อ 
- งานทบุรื้อและเทถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 
20 ตารางเมตร 
 

- - 430,000 - - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

90 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ าและขยายผิว
จราจรถนนโพธิสาร(ทิศ
ตะวันตก)  ช่วงถนนกมลา
พิทักษ์ – ถนนราษฎร
บริหาร   
ชุมชนในเมือง   
หมู่ที่ 1 ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง 0.80 เมตร   
ยาว 172 เมตร  ขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 0.2  เมตร  ยาว  
172  เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  34.40  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
   

- -  440,000 - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

91 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ าและขยายผิว
จราจรถนนกมลาพิทักษ์
(ทิศเหนือ)  ช่วงถนน
สัญจรราชกิจ – ถนน
พิพัฒน์กมลาเขต   
ชุมชนในเมือง   
หมู่ที่ 1 ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

- ปรับปรุงรางระบายน้ า  
กว้าง0.80 ม. ยาว 287 ม.  
- ขยายผิวจราจร คสล. 
กว้าง 3 เมตร  ยาว 120  
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
360  ตารางเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  

- - - 840,000   - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

92 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนประชาอุทิศ (2 ฝัง่)  
ช่วงถนนบริหารชนบท - 
ถนนไชยกาล   
ชุมชนวังหิน   
หมู่ที่ 4 ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 1.95 ม. ยาวข้างละ  
205  เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า  799.50  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 

- -  500,000 - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนประชาสุขสันต์ 1 
(2 ฝั่ง)  ช่วงถนนบริหาร
ชนบท - ถนนเกิดแก้ว  
ชุมชนวังหิน   
หมู่ที่ 4 ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

-ขยายผิวจราจร คสล. 
กว้างเฉลี่ยข้างละ 3.15 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ทิศเหนือยาว 292 เมตร  
ทิศใต้ยาว 261 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมน่้อยกว่า  
1,741.95  ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
  
 

- - - 1,073,000   - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

94 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หน้าโรงเรียนบา้นน้ าจั้น
(ข้างบา้นนายอรุณ)  
ชุมชนน้ าจั้น  
หมู่ที่  7  ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ยาว  183 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 549 ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
 

- -  340,000 - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

95 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนราษฎรพัฒนา   
ชุมชนน้ าจั้น  
หมู่ที่ 7 ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ยาว  97 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 291ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  

- - - 180,000   - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

96 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ถนนหลังโรงเรียน
บ้านน้ าจั้น    
ชุมชนน้ าจั้น   
หมู่ที่  7  ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง 
กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ยาว  425 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
ลูกรังไม่น้อยกว่า 165.75  
ลูกบาศ์กเมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
  

- -  40,000 - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
บริหารชนบท ต่อจากผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม ถึงถนนมิตรสัมพันธ์ 4  
ชุมชนปากน้ า  
หมู่ที่ 12  ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ยาว  60 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 300  ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
  
 

- - - 180,000   - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

98 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
มิตรสัมพันธ์ 3 ต่อจากผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม ถึง ถนนริหารชนบท  
ชุมชนปากน้ า  
หมู่ที่ 12  ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ยาว  42.5 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 212.50  ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
  
 

- -  130,000 - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนประชาสุขสันต์2(2 
ฝั่ง)ช่วงถนนบริหารชนบท-
ถนนไชยกาล  
ชุมชนปากน้ า   
หมู่ที่ 12 ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

กว้างเฉลี่ยข้างละ 2.10 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ยาวข้างละ 195 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
819  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

- - - 500,000   - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

100 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนประชาสุข
สันต์ 1(ทิศตะวันตก) ช่วง
ถนนไชยกาล ถึงถนนปาก
รัดวังถ้ า   
ชุมชนปากน้ า   
หมู่ที่ 12 ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-  วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง  
0.40 ม. จ านวน 261ท่อน 
-  ก่อสร้างบ่อพัก คสล. 
จ านวน  28 บ่อ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

- -  430,000 - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนประชาสุข
สันต์ 1(ทิศตะวันตก)  
ช่วงถนนกมลาพทิักษ์ ถึง
ถนนเกิดแก้ว  
ชุมชนเมืองใหม่   
หมู่ที่ 15 ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

-  วางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง  
0.40 เมตร  
จ านวน 686ท่อน 
-  ก่อสร้างบ่อพัก คสล. 
จ านวน  75 บ่อ 
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

- - - 1,200,000   - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

102 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ าและขยายผิว
จราจรถนนพิพฒัน์กมลา
เขตช่วงถนนกมลาพิทักษ-์
ถนนเกิดแก้ว(ทิศตะวันตก) 
ชุมชนเมืองใหม่     
หมู่ที่ 15 ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

- ปรับปรุงรางระบายน้ า  
กว้าง 0.80 เมตร ยาว 
109 เมตร  
-  ขยายผิวจราจร คสล. 
กว้าง 4 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  
ยาว 109  เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า  436  
ตารางเมตร 
 

- -  600,000 - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนถนนด ารงนุ
ภาพ(2ฝั่ง) ช่วงถนนสัญจร
ราชกิจ ถึงถนนรอบบ้าน 
ชุมชนสระบวั   
หมู่ที่ 5 ต าบลกมลาไสย   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-  วางท่อระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง  0.40 
เมตร จ านวน  492ท่อน 
-  ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 53 บ่อ  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  

- - - 800,000   - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

104 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าถนนศรีจันทร์(2 
ฝั่ง) ช่วงถนนสัญจรราชกิจ 
ถึงถนนรอบบา้น  
ชุมชนสระบวั   
หมู่ที่ 5 ต าบลกมลาไสย 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-  วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง  
0.40 เมตร            
จ านวน464  ท่อน 
-  ก่อสร้างบ่อพัก คสล. 
จ านวน  46 บ่อ  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย) 
  

- -  750,000 - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
ข้างดอนเจ้าปู่  ช่วงบ ารุง
นคเรศ - ถนนฮุปฮาดบ ารุง
ชุมชนในเมือง  
หมู่ที่  1 ต าบลหลักเมือง 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ยาว  200 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 1,000  ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
  
 

- - - 600,000   - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

106 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
ข้างบ้านยายทองอ่อน  
ชุมชนคุ้มใต้  
หมู่ที่  2 ต าบลหลักเมือง   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ยาว  105 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร 
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 525 ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

- -  320,000 - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
ข้างบ้านยายจันทร์แดง 
ชุมชนคุ้มใต้  
หมู่ที่ 2 ต าบลหลักเมือง   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

ก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร  ยาว  101 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.
ไม่น้อยกว่า 404 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง   
(ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย)  
 

- - - 250,000   - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

108 โครงการปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าและขยายผิว
จราจรถนนราษฎรบ์ริหาร
ช่วงถนนกมลาพิพฒัน-์
ถนนสุริยะวงศ์(ทิศเหนือ) 
ชุมชนกุดกวา้ง   
หมู่ที่ 3 ต าบลหลักเมือง   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

-  ปรับปรุงบ่อพัก คสล.
จ านวน  15  บ่อ 
-  ขยายผิวจราจร คสล. 
กว้างเฉลี่ย  1.95  เมตร  
หนา 0.15 เมตร ยาว  154  
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
300.3  ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบล
กมลาไสย)  

- -  260,000 - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

109 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ าและขยายผิว
จราจรถนนกมลาพิพัฒน์
ช่วงถนนกมลาพทิักษ์ - 
วิบูลย์กิจ(2ฝัง่)  
ชุมชนกุดกวา้ง  
หมู่ที่ 3 ต าบลหลักเมือง   

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ 
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐานใน
เขตเทศบาลต าบลกมลาไสย
ให้มีสภาพดี การคมนามคม
สะดวกรวดเร็วและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

-ปรับปรุงรางระบายน้ า  
กว้าง 0.80 เมตร ทิศ
ตะวันออกยาว 143 เมตร  
ทิศตะวันออกยาว 163 
เมตร 
-ขยายผิวจราจร คสล. 
กว้างกว้างเฉลี่ย 0.96  เมตร  
หนา 0.15 เมตร ทิศ
ตะวันออกยาว 175 เมตร  
ทิศตะวันออกยาว 170 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
293.80 ตารางเมตร  

- - - 830,000   - ถนนได้รบัการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง 

ถนนได้มาตรฐาน  
มีความแข็งแรงและ
การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

120 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 
ของ ศพด. และ รร.
อนุบาล ทต.กมลาไสย 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน สิ่งปลูก
สร้างให้มีมาตรฐาน 
แข็งแรงและสามารถใช้
งานได้ดี 

- ศพด. ทั้ง 5 
- รร.อนุบาล ทต.
กลส. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปีละ1ครั้ง อาคารเรียน สิ่ง
ปลูกสร้างให้มี
มาตรฐาน แข็งแรง
และสามารถใช้งาน
ได้ดี 

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 

รวม 120 โครงการ   16,880,000 20,970,000 17,570,000 11,063,000 800,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 อุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสวา่ง 
และติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภคและ
สาธารณปูการขั้นพืน้ฐาน 
ในเขตเทศบาลต าบล 
กมลาไสยให้มีสภาพดี การ
คมนามคมสะดวกรวดเร็ว
และสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชน 
 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนประชาชน 
ที่ได้ประโยชน ์

ประชาชนมีไฟฟา้
แสงสว่างใช้และเกิด
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ  ผ.02 



 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตประปา  
 

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและ
บูรณะสาธารณปูโภค 
และสาธารณูปการข้ัน
พื้นฐานในเขตเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้มีสภาพ
ดี การคมนามคมสะดวก
รวดเร็วและสร้างความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

เพ่ือใช้เป็นค่า 
ใช้จ่ายในการขยาย
เขตประปา    
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน 
ที่ได้ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภคบริโภค    

กองช่าง 

รวม  2 โครงการ   300,000 300,000 300,000 300,000 300,000    
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5  การพัฒนามนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน      
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ 
สร้างความเข้าใจใน
หลักการเศรษฐกิจชุมชน 

12 ชุมชน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนชุมชน ประชาชนมีความ
เข้าใจและน า
หลักการเศรษฐกิจ
ชุมชนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการส่งเสริมปลูกผัก
ปลอดสารพษิ 

เพื่อส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพษิ 

12 ชุมชน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนชุมชน ประชาชนมีความ
เข้าใจและน า
หลักการเศรษฐกิจ
ชุมชนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
 

กองสวัสดิการ 
และสังคม 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ราษฎร 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพต่างๆ ลดปัญหาการ
ว่างงานและสนับสนุนให้
โอกาสในการสร้างงาน 
สร้างรายได ้
 

12 ชุมชน 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนชุมชน ชุมชนมีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองสวัสดิการ 
และสังคม 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง  
ทั้งด้าน โภชนาการ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจ 
 

12 ชุมชน 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

ผู้สูงอายุในสังคม
สมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจที่
ดี 
 

กองสวัสดิการ 
และสังคม 

 



 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

เพื่อฝึกอบรมส่งเสริม
ศักยภาพสตรีและ
ครอบครัวให้มี
ความสามารถในการเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน 
 

12 ชุมชน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนชุมชน สร้างความเข้มแข็ง
ในครอบครัว 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

6 โครงการจัดงานวันแม ่ เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อแสดง
ถึงความจงรักภักดีในวัน
ส าคัญของชาติและเพื่อจัด
กิจกรรมยกย่อง เชิดชู  ต่อ 
แม่ตัวอย่างในทุกชุมชน 
 

ชุมชนละ 1 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือก   

เป็นเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจในการ
เลี้ยงดูบุตรหลาน 

กองสวัสดิการ 
และสังคม 

7 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติ
ธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา 
 

เด็ก เยาวชน และ
ผู้สนใจทั่วไป ใน
เขต ทต.กลส. 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมี
หลักธรรมเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ 
 

กองการศึกษา 

รวม 7 โครงการ   1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000    
 

 



 
 

 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5  การพัฒนามนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านตาม
โครงการบ้านท้องถ่ิน
ประชารัฐร่วมใจ 
 

เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้มี
ที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง   
 

1 ครัวเรือน/ป ี
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ครัวเรือน 

ผู้ยากไร้ได้รับการ
ช่วยเหลือมีบ้านพัก
อาศัยที่มั่นคง
แข็งแรง  
   

กองสวัสดิการ
และสังคม 

2 โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และฐานะยากจน 

เพื่อเป็นสวัสดิการเบี้ย 
ยังชีพส าหรับครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย และฐานะยาก
ตน  ให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ี  
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ100ที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้มีรายไดน้้อย 
ฐานะยากจนได้รับ
การช่วยเหลือ  

กองสวัสดิการ
และสังคม 

แบบ  ผ.02 



 
 

 
แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงการจิตอาสา  
“เราท าความดี ด้วย
หัวใจ” 

-เพื่อรักษาความสะอาด
และความเปน็ระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 
สถานทีท่่องเที่ยวและที่
ทางสาธารณะ 
-เพื่อส่งเสริมให้จิตอาสา
ภาคราชการ ภาค
ประชาชนและภาคเอกชน
ช่วยกันรักษาความสะอาด
ของชุมชน สถานที่
ท่องเที่ยวและที่ทาง
สาธารณะ 

-จัดกิจกรรมให้
ประชาชนร่วมท า
ความสะอาดพื้นที่
สาธารณะ ตามวนั
รัฐพิธีส าคัญ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรม
ครบ100%
ตามวันรัฐพิธี
ส าคัญ 

-สถานทีท่่องเที่ยว
และพื้นที่
สาธารณะ
ประโยชนไ์ด้รับการ
ดูแลท าความ
สะอาดเปน็ประจ า 
-หน่วยงาน ภาค
ราชการมีส่วนร่วม
ในการดูแลท า
ความสะอาดของ
ชุมชน สถานที่
ท่องเที่ยวและที่
ทางสาธารณะ 

ส านักปลัดและ 
ทุกกอง 

รวม 3 โครงการ   550,000 560,000 560,000 560,000 560,000    

 
 
 
 



 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5  การพัฒนามนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนนุเบี้ย
ยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นสวัสดิการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้สูงอาย ุ

-จ่ายเงินเบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอาย ุ
ให้กับผู้สูงอายุที่มี
สิทธิตามประกาศ
เทศบาลต าบล
กมลาไสย 

10,000,000 12,500,000 13,500,000 14,500,000 15,500,000 -ผู้สูงอายุที่มา
ขึ้นทะเบียน
ได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพฯ ประจ า 
เดือนครบถ้วน
ร้อยละ 100 ใน
แต่ละป ี
งบประมาณ 
 

ผู้สูงอายุมีเงนิเบี้ย
ยังชีพฯใช้จา่ยและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนในการ
ด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนเบีย้
ยังชีพผู้พิการ   

เพื่อเป็นสวัสดิการ
สงเคราะห์เบี้ย
ความพิการให้กับ
คนพิการ   

-จ่ายเงินเบี้ยความ
พิการ ให้กับคน
พิการที่มีสิทธิ   
ตามประกาศ
เทศบาลต าบล
กมลาไสย 

3,500,000 3,550,000 3,600,000 3,650,000 3,700,000 -ผู้พิการที่มาขึ้น
ทะเบียนได้รับ
เงินเบี้ยความ
พิการ ประจ า 
เดือนครบถ้วน
ร้อยละ 100    
ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
 

ผู้พิการมีเงินเบี้ย
ความพิการใช้จ่าย
และบรรเทาความ
เดือดร้อนในการ
ด าเนินชีวิต 
ประจ าวนั 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

3 โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนเบีย้
ยังชีพผูป้่วยเอดส์  

เพื่อเป็นสวัสดิการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้ป่วย
เอดส์   

-จ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้ป่วยเอดส์ ที่
ขอรับการ
สงเคราะห์ ตาม
ระเบียบ ฯ ที่
ก าหนด    

92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 - ร้อยละ 100 
ของจ านวนผู้ป่วย
เอดส์ที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับ
เงินเบี้ยยังชพี ฯ 
ประจ าเดือน
ครบถ้วน 
 

ผู้ป่วยเอดส์มีเงิน
เบี้ยยังชีพใชจ้่าย
และบรรเทาความ
เดือดร้อนในการ
ด าเนินชีวิต 
ประจ าวนั 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

รวม 3 โครงการ   13,592,000 16,142,000 17,192,000 18,242,000 19,292,000    



 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5  การพัฒนามนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติ
ธรรมเด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมหลักธรรมใน
การใช้ชีวิต และการ
ตัดสินใจ  ในการใชช้ีวิตใน
สังคมให้เด็กและเยาวชน 

กลุ่มสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
ต าบลกมลาไสย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

เด็กและเยาวชน 
มีหลักธรรมในการ
ใช้ชีวิตและห่างไกล
จากยาเสพติดและ
การพนัน 
 

กองสวัสดิการ 
และสังคม 

2 โครงการสร้างเครือข่าย
ครอบครัวคุณธรรม 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
เกิดความรัก ความอบอุ่น
ในครอบครัวตัวอย่างใน
ชุมชน 
 

ชุมชนละ 1 
ครอบครัว 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

ลดการเกิดปัญหา
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

 

แบบ  ผ.02 



 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงการฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะที่
ถูกต้องในด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ให้กับ
นักเรียน  

เด็ก เยาวชน และ
ผู้สนใจทั่วไป ใน
เขต ทต.กลส. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้ 
ทักษะที่ถูกต้องใน
ด้านการใช้
คอมพิวเตอร์  
 

กองการศึกษา 

4 โครงการใช้
ภาษาตา่งประเทศเพื่อ
การสื่อสาร 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าอย่างง่ายได้ได้
ดีขึ้น 
 

เด็ก เยาวชน และ
ผู้สนใจทั่วไป ใน
เขต ทต.กลส. 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้ 
ทักษะที่ถูกต้องใน
ด้านการใช้
คอมพิวเตอร์  
 

กองการศึกษา 

5 โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้
เข้าร่วมกิจกรรมการ
แสดงออกในความสามารถ
ด้านตา่ง ๆ   
 

เด็ก – นักเรียน ใน
เขตเทศบาลต าบล
กมลาไสยและ
ผู้สนใจทั่วไป  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

เด็ก-นักเรียนได้
แสดงออกใน
ความสามารถด้าน
ต่าง ๆ และได้ร่วม
กิจกรรมอย่าง
สนุกสนาน 
 

กองสวัสดิการ 
และสังคม 

 



 
 

แบบ  ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนดีเดน่ 

เพื่ออุดหนุนทุนการศึกษา
ให้นักเรียนที่เรียนดีแต่
ยากจน 
 
 

ทุกโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบล 
กมลาไสย 
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนทุน นักเรียนมีทุนส าหรับ
ใช้ในการศึกษาเล่า
เรียน และมีขวัญ
และก าลังใจใน
การศึกษา 
 

กองการศึกษา 

7 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 
  
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล   
กมลาไสย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนทุน ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ 
รร.อนุบาล 
 

กองการศึกษา 

8 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน 

เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้ปกครองและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียน 
 

ผู้ปกครองของเด็ก
ก่อนวัยเรียนทุกคน
ทุกศูนย์ในสังกัด
เทศบาลต าบล
กมลาไสย  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

กองสวัสดิการ 
และสังคม 

 



 
 

แบบ  ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการส่งเสริม
พัฒนาทางด้าน
ทักษะวิชาการ
ส าหรับนักเรียน 

เพื่อช่วยส่งเสรมิการ
เรียนการสอนของครู
ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีน
ดีขึ้น 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ในสังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลกมลาไสย 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนนักเรียน คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนดีขึ้น
และการสอนของ
ครูมีประสิทธิภาพ 
 

กองสวัสดิการ 
และสังคม 

10 โครงการอาหาร
เสริม(นม) 

เพื่อจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)โรงเรียน
ให้กับนักเรียนระดับ 
-ปฐมวัย  
-ประถมศึกษา  
 

ทุก ศพด. , รร.
อนุบาล ทต.กลส.
และทุกโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาลต าบล  
กมลาไสย 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นักเรียนตั้งแต่
ระดับอนุบาล-
ประถมศึกษา 
สถานศึกษา
เป้าหมายไดร้ับ
อาหารเสริม(นม)
จ านวนร้อยละ100 
จากข้อมูลจ านวน
นักเรียน ณ วันท่ี 
10 มิ.ย.ของ
ปีงบประมาณที่
ล่วงมา 
 
 

นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์  
แข็งแรง  

กองการศึกษา 

 



 
 

แบบ  ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการ
สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การประกอบอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
ภายใน ศพด.และ รร.
อนุบาล ทต.กลส. 
-เพื่อเป็นค่าวัสดุ
การศึกษา ค่าเงินราย
หัวเด็กนักเรยีนส าหรับ 
ศพด.  
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กนักเรียน
ศพด. , รร.อนุบาล 
ทต.กลส. 
-เพื่อเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างและ
เงินเดือนครูและ
ค่าจ้างประจ า 
 

1.ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา ได้แก่ 
- ค่าวัสดุการศึกษา 
-ค่าเงินรายหัวเด็ก  
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
-ค่าเครื่องแบบ นร. 
-ค่าจัดกิจกรรม
ผู้เรยีน  
2.เงินเดือนครูและ
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 
ส าหรับ ศพด. 
 
 

9,500,000 10,000,000 10,200,000 10,300,000 10,400,000 -จัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อปท. 
-จัดสรรเป็น
เงินเดือนและ
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้างของ 
ศพด. 

การจัดการเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ เด็ก
มีสุขภาพอนามัย
แข็งแรงและมีสติ
เฉลียวฉลาด 

กองการศึกษา 

 
 



 
 

แบบ  ผ.02 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการจัดหา
วัสดุการศึกษา 

เพื่อให้ ศพด. และ รร.อนุบาล ทต.
กลส. มสีื่อวัสดุอุปกรณส าหรับการ
จัดกิจกรรมตามแผนประสบการณ์
อย่างเพียงพอ 
 
 

-เพื่อให้ ศพด. มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการจดั 
กิจกรรมอยา่งเพียงพอ
และเหมาะสม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ศพด.และ รร.
อนุบาล ทต.กลส. มี
วัสดุอุปกรณ์ในการ
จัด กิจกรรมอย่าง
เพียงพอและ
เหมาะสมตามความ
ต้องการ 

การจัดการเรียน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ   

กอง
การศึกษา 

13 โครงการแข่งขัน
กีฬาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
ต าบลกมลาไสย 

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
- เพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพตาม
ความเหมาะสมของแต่ละวยั 
 

 นักเรียนทุกคนสังกัด
ศูนย์พัฒนาฯและ 
รร.อนุบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนนักเรียน
ทั้งหมดที่ร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนมีพัฒนา
ทางดา้นร่างกาย
ที่เหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่น 
ท้องที่สามัคคี
สัมพันธ ์

- เพื่อสนับสนุนตัวแทนนักกีฬา
เข้าแข่งขันกีฬาร่วมกับท้องถิ่นอืน่  
- เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มี
สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 

 เยาวชนและ
ประชาชนทั้ง 12 
ชุมชน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนนักเรียน
ทั้งหมดที่ร่วม
กิจกรรม 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 
 



 
 

แบบ  ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

15 โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแล
ประชาชนทั่วไป 

- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนมสีุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
- เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ตามความเหมาะสมของ
แต่ละวัย 
 

เยาวชนและ
ประชาชนทั้ง 12 
ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคนที่
ร่วมกิจกรรม 

เยาวชนมสีุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

16 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

- เพื่อใช้กิจกรรมการเล่น
กีฬาเป็นสื่อในการสร้าง
ความสมานฉันท์ ความ
สามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง  
- เพื่อให้เยาวชน 
ประชาชน ได้มสี่วนร่วมใน
กิจกรรม ขจัดปัญหายา
เสพติด 
 

เยาวชนและ
ประชาชนทั้ง 12 
ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคนที่
ร่วมกิจกรรม 

ชุมชนทุกชุมชนมี
ความสามัคคี 
สมานฉนัท์ ในการ
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและปลอด
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 

รวม 16 โครงการ   12,632,000 13,132,000 13,332,000 13,432,000 13,532,000    

 
 



 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5  การพัฒนามนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานสาธารณสุข  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา้ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 

-เพื่อท าตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
-เพื่อส ารวจและขึ้นทะเบยีนสตัว์
ที่มีเจ้าของและไม่มเีจ้าของ 
-เพื่อฉีดวัคซีนควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสตัว์ 
-เพื่อท าหมันสัตว์เลี้ยง เพื่อการ
ควบคุมจ านวนสตัว์พาหนะน า
โรคและเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 

-สนับสนนุการออก
หน่วยส ารวจสัตว์เลี้ยง
และฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา้ จ านวน
12ชุมชน/ทุกหลังคา
เรือน 
 

71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 สุนัข แมว
และสัตว์
พาหะน าโรค
มีภูมิคุ้มกัน
โรคพิษสุนัข
บ้าไมน่้อย
กว่าร้อยละ
80 

-ประชาชนในเขต
เทศบาลไม่เสียชีวิต
จากการเป็นโรค
พิษสุนัขบา้ 
-สัตว์เลี้ยงในเขต
เทศบาลต าบล
กมลาไสยมี
ภูมิคุ้มกันโรคพิษ
สุนัขบา้ 

กอง 
สาธารณสุข 
 

แบบ  ผ.02 



 
 

แบบ  ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อที่มีสัตว์เป็น
พาหนะ 
 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ระบาดในชุมชน 

ครัวเรือนทั้งหมด ใน 
12 ชุมชน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
ครัวเรือน 

ไม่เกิดโรคติดต่อที่
มีสัตว์เป็นพาหนะ 
ในชุมชน 

กอง 
สาธารณสุข 
 

3 โครงการจัดบริการหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่  
  

เพื่อจัดกิจกรรมบริการ
สาธารณสุขขั้นปฐมภูม ิ
  
 
 

ประชาชนที่ภาวะ
เจ็บป่วยเล็กน้อย 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนผู้
ร่วม
กิจกรรม 

ลดและประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมารับบริการ
ที่สถานบริการ
สาธารณสุข และลด
ปัญหาความเจ็บป่วย
ไม่รุนแรงให้ 
ประชาชน  
 

กอง 
สาธารณสุข 
 

4 โครงการกาฬสนิธุ์คนดี 
สุขภาพดี รายได้ดี  

เพื่อเสริมสร้างกลไกการ 
บูรณาการความร่วมมือ
ในการส่งเสริมศักยภาพ
ของ อปท.และชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 

ชุมชนคุ้มใต ้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้
ร่วม
กิจกรรม 

ชุมชนมีศักยภาพ
เข้มแข็งบนหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

กอง 
สาธารณสุข 
 

รวม 4 โครงการ   316,000 316,000 316,000 316,000 316,000    



 
 

 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5  การพัฒนามนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนของสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

-เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
แก่จิตอาสาภัยพิบตัิให้ตระหนักถึง
ความรุนแรง ความสญูเสียและ
อันตราย   
-เพื่อจัดฝึกอบรมให้จิตอาสาภัยพิบัติ
เกิดทักษะการช่วยเหลือและระงับ
บรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น 
 

1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ในเขตเทศบาลมี
ความสงบ
เรียบร้อย 
ประชาชนรู้สึก
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิของ
ตน  
 

ส านักปลัด 

 
 

 

แบบ  ผ.02 



 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการรณรงค์ “เมาไม่
ขับ” 

เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์
ให้ความรู้แก่ประชนให้
ตระหนักถึงความรุนแรง 
ความสูญเสียและ
อันตรายและบทลงโทษ
ตามกฎหมายจากการ
เมาแล้วขับ และการรับ
โทรศัพท์ขณะขับรถ    
 

1 คร้ัง       20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ในเขตเทศบาลมี
ความสงบ
เรียบร้อย 
ประชาชนรู้สึก
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิของ
ตน  
 

ส านักปลัด 

3 โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพ่ือเป็นการให้ความรู้แก่
เด็ก, เยาวชน ประชาชน 
และกลุ่มเสี่ยง ลด
พฤติกรรมการเสพยา
เสพติด  และลดปริมาณ
การแพร่ระบาดของยา
เสพติด 
 

การจัดฝึกอบรม 
กลุ่มเสี่ยง 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ปัญหาการระบาด
และการใช้ยาเสพ
ติดลดลง  
 

ส านักปลัด 

 

 



 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กเยาวชนได้มี
ความรู้ รับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยของยาเสพตดิ 
สร้างภูมิคุ้มกัน ทางด้าน
จิตใจให้กับเด็กเยาวชนใน
เร่ืองยาเสพติด 

เยาวชนกลุ่มเสีย่ง
ในเขต เทศบาล
ต าบลกมลาไสย  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิต ทักษะ
ทางความคิด สรา้ง
ภูมิคุ้มกันทางด้าน
ร่างกายจิตใจให้กับ 
เยาวชน ไม่ตกเป็น
ทาสของอบายมุข 
และส่งเสรมิการจดั
กิจกรรมตาม
นโยบายของรัฐบาล
และสามารถแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชนได ้
 
 

ส านักปลัด 

รวม 4  โครงการ   170,000 170,000 170,000 170,000 170,000    
 

 

 

 



 
 

 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5  การพัฒนามนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนของสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน       

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพ
ติดตามแผนยุทธการ
ฟ้าแดดสงยาง  ระดม
กวาดล้างยาเสพติด  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(อุดหนุนให้ที่ส านักงาน
ป้องกัน  จังหวัด
กาฬสินธุ์)   

-เพ่ืออุดหนุนจังหวัด
กาฬสินธุ์ในการแก้ 
ปัญหายาเสพติด 
ตามแผนยุทธการฟ้าแดด
สงยาง  ระดมกวาดล้าง
ยาเสพติด   
 

จ านวนเงิน - 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 100 
การอุดหนุน 

ปัญหาการระบาด
และการใช้ยาเสพ
ติดลดลง  
 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ.02 



 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
พลเรือน   อปพร. 

เพื่อให้ อปพร. ที่ผ่านการ
ฝึกทบทวนไปแล้วได้มี
ความรู้และทักษะเพิ่มเติม
ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  
 

1 คร้ัง  / ปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

อพปร. มีการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ความช านาญในด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั  

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

-เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
-เพื่อซักซ้อมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในขณะเกิดภัย 
-เพื่อสร้างความเข้าใจแก่
ประชาชนในการปฏบิัติ
เมื่อมีสาธารณภัย 
 
 

-พนักงาน + จนท.
ทุกคนในองค์กร 
-ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยประจ าปีส าหรับ
พื้นที่เป้าหมายที่มี
ความเสี่ยงสูง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80ของ
กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติตาม
แผนป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
 

-พนง. + จนท.ที่
เกี่ยวข้องสามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
เมื่อเกิดสาธารณภยั
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-ประชาชนมีส่วน
ร่วมและปฏิบตัิตน
ถูกต้องตามแผนเมื่อ
เกิดสาธารณภัย 

ส านักปลัด 

 

 



 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการฝึกอบรมยุวชน 
อปพร. 

เพื่อจัดฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนเปน็ อปพร.  

1 คร้ัง / ปี 
ทั้ง 12 ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนให้
ความร่วมมือ และ
มีจิตอาสา ในการ
ป้องกันและแก้ไข
สาธารณภัย  
 

ส านักปลัด 

5 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลส าคัญ 

- เพื่อให้ประชาชนแวะ
พักผ่อนในการเดินทาง
กลับภูมิล าเนาเดิม ณ จุด
บริการประชาชน  
- เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลส าคัญ 
 

ตั้งจุดบริการ
ประชาชน ในเขต
พื้นที่  
จ านวน ๑ จุด 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

ในเขตเทศบาลมี
ความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนรู้สึก
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของตน  
 

ส านักปลัด 

6 โครงการจัดระเบียบ
ตลาดสด , ตลาดโต้รุ่ง  
 

เพื่ออ านวยความสะดวก
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนผู้
มาใช้บริการตลาดสด , 
ตลาดโต้รุ่ง  
 

เวลา 03.00 – 
20.00 น. / ทุกวัน  

- - - - - จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

ในเขตเทศบาลมี
ความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนรู้สึก
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของตน  
 

ส านักปลัด 

 



 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการจัดหน่วยบริการ
แพทย์ฉุกเฉิน EMS 

 เพื่อจัดบริการในการ
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณ
ภัย ลดความรุนแรงในชีวิต
และทรัพย์สนิของ
ประชาชน  
 

ตลอดป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ100 ผู้ประสบสาธารณ
ภัยได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างถูก
วิธีและทนัเวลา  
 

ส านักปลัด 

8 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดและเครื่อง
บันทึกภาพบริเวณจุด
เสี่ยง 

-เพื่อป้องกันและป้อง
ปรามทรัพย์สนิของทาง
ราชการและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

จัดซื้อและติดตั้ง
ระบบกล้องวงจร
ปิดภายในชุมชน
บริเวณจุดเสี่ยง 

100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความ
พึงพอใจร้อย
ละ80 
 
 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ส านักปลัด 

รวม 8 โครงการ   260,000 300,000 300,000 300,000 300,000    

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหาร
จัดการงานกิจการบ้านเมืองที่ดี   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสรมิการลงทุนและการท่องเที่ยว 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรมการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 

เพื่อจัดฝึกอบรมให้ผู้
จัดเก็บข้อมูล จปฐ. มี
ความรู้ ความเข้า ในวิธี
และกระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

12 ชุมชน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

ได้รับทราบข้อมูล
ตรงเป็นประโยชน์
ในการบริหาร
จัดการ 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 
 
 

 

 

 

แบบ  ผ.02 



 
 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 
 
 

โครงการจัดท าแผน
ชุมชน       

เพื่อก าหนดกรอบวิสัยทัศน์
เป้าหมายการพัฒนา  
ส ารวจความคิดเห็น ความ
ต้องการ สภาพปัญหาของ
ประชาชนในเขตเทศบาล  
 

12 ชุมชน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

มีแผนพัฒนา
เทศบาลที่ดี
สามารถสนองการ
พัฒนาได้  

ส านักปลัด 

3 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน  

เพื่อเปิดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นเร่ืองการบริหาร
จัดการต่าง ๆ และปัญหา 
ความเดือดร้อน จากพี่น้อง
ประชาชน 
 

12 ชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

ได้รับทราบข้อมูล
ตรงเป็นประโยชน์
ในการบริหาร
จัดการ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

รวม 3 โครงการ   260,000 260,000 260,000 260,000 260,000    
 

 

 

 



 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหาร
จัดการงานกิจการบ้านเมืองที่ดี   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 
1.1 แผนงานสาธารณสุข   

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการรณรงค์อาหาร
ปลอดภัย 
 

- เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อ
อาหารอย่างปลอดภัย 
- เพื่อเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยของสารปนเปื้อน
ในอาหาร 
- เพื่อให้ประชาชนได้มีการ
สร้างเครือข่ายการ
ด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภค  
 

- ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
อาหารปลอดภัย
เพิ่มข้ึน 
- มีการตรวจหา
สารปนเปื้อน
ครอบคลุมทั้ง 6 
ชนิด  
 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 จ านวนคนที่
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

กอง 
สาธารณสุข 
 

 

แบบ  ผ.02 



 
 
 

แบบ  ผ.02 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการด้าน
อาหาร 

1. ผู้ประกอบการด้าน
อาหารมีความรู้ด้านอาหาร
ปลอดภัย 
2. ร้านอาหารแผงลอย
ได้รับการประเมนิผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

12 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคนที่
ร่วมกิจกรรม 

1. ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารมีความรู้
ด้านอาหารปลอดภยั
เพิ่มขึ้น 
2. ร้านอาหาร / 
แผงลอย ผ่านการ
ประเมินรับรอง 
90% 
 

กอง 
สาธารณสุข 
 

รวม 2 โครงการ   115,000 115,000 115,000 115,000 115,000    
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหาร
จัดการงานกิจการบ้านเมืองที่ดี   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดการแข่งขันเรือยาว
ประเพณี 

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและส่งเสริมให้
เป็นที่รู้จักแก่สังคมทั่วไป  
 

1 ครั้ง / ปี 400,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ประเภทเรือที่
เข้าร่วม
แข่งขัน 

ชุมชนมีการ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างต่อเนื่อง 
 

ส านักปลัด 

รวม 1 โครงการ   400,000 500,000 500,000 500,000 500,000    
 
 
 

แบบ  ผ.02 



 
 

 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน          
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
กับอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) 

-เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านการจัดการขยะ
ให้แก่ชุมชน 
-เพื่อจัดตั้งและพัฒนา
ศูนย์จัดการขยะ
อินทรีย์ในชุมชน 

-อบรมให้ความรู้แก่
กรรมการชุมชนและ
ประชาชนจ านวน1คร้ัง 
-จัดท าศูนยส์าธติการ
จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 -สมาชิก อถล.มีความรู้
ความสามารถและเปน็
ผู้น าในการจัดการปัญหา
ขยะสิ่งปฏิกูลมลูฝอย 

ปริมาณขยะ
อินทรีย์เข้าสู่ระบบ
ฝั่งกลบลดน้อยลง 
-ถังขยะและจุด
รวบรวมมูลฝอย
สะอาด กลิน่
รบกวนลดน้อยลง 
 
 

กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ  ผ.02 



 
 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลกรวมพลัง
รักษาสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลกได้มี
ส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและสร้าง
จิตส านึกรัก
สิ่งแวดล้อมเป็น
แบบอย่างให้แก่
ประชาชน 

-จัดกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนและสถานที่
ส าคัญ จ านวน2คร้ัง 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 -จัดกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนและสถานทีส่ าคัญ 
จ านวน2คร้ัง 

เทศบาลต าบล
กมลาไสยมี
อาสาสมัครเปน็
ต้นแบบแกนน าใน
การพัฒนาความ
สะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบ
ของชุมชน 
 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- เพื่อจัดฝึกอบรมเด็ก 
เยาวชนและประชาชนใน
ชุมชน กลุ่มแกนน าในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 

12 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

ลดปัญหาโลกร้อน
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุข 

4 โครงการก าจัดวัชพชืใน
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

- เพื่อจัดกิจกรรมก าจัด
วั ช พื ช ใ น แ ห ล่ ง น้ า
ธรรมชาติ  
- เพื่อปรับทัศนียภาพของ
แหล่ งน้ า ให้ดูสะอาดตา 
มากข้ึนด้วย 
  

12 ชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนแหล่ง
น้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ
มีการระบายน้ าได้
สะดวก ไม่มีปัญหา
การตื้นเขิน 
 

กอง
สาธารณสุข 

 

 

 

 

 



 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการคืนชีวิตให้
สายน้ า 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใน
พื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ า  
ล าคลอง ในพืน้ที่ของ
ตนเองให้สะอาด 
เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
พันธุ์ปลาเลี้ยงปล่อยใน
สระน้ าสาธารณะภายใน
ต าบลเสริมสร้างความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งอาหาร
ปลาอนุรักษ์ในแตล่ะ
หมู่บ้าน 
 

12 ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

ในสระน้ า
สาธารณะภายใน
ต าบลมพีันธุส์ัตว์
น้ าเพิ่มข้ึน    

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการรณรงค์ลดการ
ใช้ถุงพลาสติก 

- เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและ
พ่อค้าและแม่ค้าในเขต
เทศบาลต าบลกมลาไสยใช้
ถุงพลาสติกทีย่่อยสลายได้  
 

ตลอดป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

การก าจัดขยะได้
เหมาะสมกับ
ประเภทขยะ และ
ลดปัญหาโลกร้อน  

กอง
สาธารณสุข 

 

 



 
 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการเยาวชนใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นการสร้างความ
สามัคคี และสร้างกลุ่ม
อาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่ม
มากข้ึน 

แกนน าเยาวชน 12 
ชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

มีกลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเพิ่มมากข้ึน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนมีมากข้ึน 
 

กอง
สาธารณสุข 

8 โครงการคัดแยกขยะ  
ต้นทาง สร้างจิตส านึก
ร่วมกับชุมชน 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
ก าจัดขยะประเภทตา่งๆ 
อย่างถูกวิธี 
2.เพื่อลดปริมาณขยะใน
ชุมชน  
 

ตลอดป ี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

การก าจัดขยะได้
เหมาะสมกับ
ประเภทขยะ และ
ลดปัญหาโลกร้อน  

กอง
สาธารณสุข 

รวม 8 โครงการ   130,000 150,000 150,000 150,000 150,000    

 
 



 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4 พัฒนาทุนมนุษย์ สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติเพื่อเทิดทูล
สถาบนัพระมหากษัตริย ์

1. เพื่อร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ปณิธานความดีและท า
ตามปณิธานความดี  
2. เพื่อน้อมร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณที่ทรง
ห่วงใยและปฏิบัตพิระราช
กรณียกิจด้วยความทุ่มเท
พระวรกายเพื่อปวงชนชาว
ไทยมาโดยตลอด 
 

12 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

ประชาชนส านึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณต่อ
สถาบนั
พระมหากษัตริย์   

ส านักปลัด 

แบบ  ผ.02 



 
 

 
แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการจัดงานประเพณี
วันขึ้นปีใหม ่

เพื่อจัดกิจกรรมท าบุญตัก
บาตร ขอพรผู้อาวุโสเนื่อง
ในวันขึ้นปีใหม่    
 

1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม 
ประเพณีของ
ท้องถิ่นได้รับการ
รักษาสืบทอดต่อไป 
 

กองการศึกษา 

3 โครงการจัดงานพระ
ราษฎรบริหาร 
 

เพื่อจัดกิจกรรมท าบุญตัก
บาตร ณ บริเวณอนสุาวรีย์
พระราษฎรบริหาร 
เพื่อจัดกิจกรรมให้ชาว
กมลาไสยได้ร่วมร าลึกถึง
บรรพบุรุษผู้ก่อสร้าง
บ้านเมือง 
 

1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม 
ประเพณีของ
ท้องถิ่นได้รับการ
รักษาสืบทอดต่อไป 
 

กองการศึกษา 

4 โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาต ิ

เพื่อจัดกิจกรรมให้
ลูกหลานร่วมแสดงความ
เคารพต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชน   

13 เมษายน /  
ผู้สูงอายุใน 12
ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

ลูกหลานได้ขอพร
และแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
อาวุโสทีน่ับถือ 
 

กองการศึกษา 



 
 

 
แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการประเพณีวัน
สงกรานต ์

1. เพื่อส่งเสริมการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่นและของไทย 
ต่อผู้มีพระคุณ 
2. เพื่อสร้างความสามัคคี 
สนุกสนานรืน่เริงร่วมกัน 

13 เมษายน /  
ผู้สูงอายุใน     12
ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังที่
จัดกิจกรรม 

ลูกหลานได้ขอพร
และแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
อาวุโสทีน่ับถือ 
 

กองการศึกษา 

6 โครงการประเพณีบุญ 
บั้งไฟ 

เพื่อจัดกิจกรรมให้
ประชาชนในชุมชนได้
อนุรักษ์ พัฒนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1 คร้ัง/12ชุมชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนชุมชน
ที่ร่วมจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
แสดงความคิดเห็น
การสืบทอด
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

กองการศึกษา 

7 โครงการประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

เพื่อจัดกิจกรรมให้
ประชาชนในชุมชนได้
อนุรักษ์ พัฒนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1 คร้ัง/12ชุมชน 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวนชุมชน
ที่ร่วมจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
แสดงความคิดเห็น
การสืบทอด
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

กองการศึกษา 



 
 

 
แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ือจัดกิจกรรมให้
ประชาชนในชุมชนได้
อนุรักษ์ พัฒนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1 ครั้ง/12ชุมชน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนชุมชน
ที่ร่วมจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
แสดงความ
คิดเห็นการสืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

กองการศึกษา 

9 โครงการส่งเสริม
ทางด้านศาสนา 
วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในท้องถิ่น 

เพ่ือจัดกิจกรรมให้
ประชาชนในชุมชนได้
อนุรักษ์ พัฒนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

12ชุมชน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนชุมชน
ที่ร่วมจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
แสดงความ
คิดเห็นการสืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 
 

กองการศึกษา 

10 โครงการประเพณีกฐิน
สามัคคี 

เพ่ือจัดกิจกรรมให้
ประชาชนในชุมชนได้
อนุรักษ์ พัฒนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

12ชุมชน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนชุมชน
ที่ร่วมจัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
แสดงความ
คิดเห็นการสืบ
ทอดประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 
 

กองการศึกษา 

 



 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการจัดงานสมโภช
ศาลหลักเมือง 

เพื่อจัดกิจกรรมให้
ประชาชนในชุมชนได้
อนุรักษ์ พัฒนา ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1คร้ัง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
แสดงความคิดเห็น
การสืบทอด
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

กองการศึกษา 

รวม 11 โครงการ   840,000 840,000 840,000 840,000 840,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4 พัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป      
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถิ่น   

-เพื่อส่งเสริม เตรียมการ
และจัดการเลือกตั้งสมาชิ
สภาท้องถิ่น/ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
-เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
การด าเนินการในการ
จัดการเลือกตั้งอื่นๆ 
 

-เตรียมการและ
จัดการเลือกตั้งสมา
ชิสภาท้องถิน่/
ผู้บริหารท้องถิ่น 
-เตรียมการและ
สนับสนนุการ
จัดการเลือกตั้ง
อื่นๆ 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 -การเลือกตั้ง
สามารถ
ด าเนินการ
จนครบ
ขั้นตอน 
-มีจ านวนผู้มี
สิทธิมาใช้
สิทธิเลือกตั้ง
มากกว่าร้อย
ละ70 

-การเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
-ประชาชน
ตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมและเห็น
ความส าคัญของ
การใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ.02 



 
 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีภายในเขต
เทศบาล  

สามารถจัดเก็บภาษี
ได้มากข้ึน   

12 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ
และให้ความ
ร่วมมือในการ
ช าระภาษี มาก
ขึ้น  
 

กองคลัง 

3 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอ 
 

เพ่ือประสานงานการ
ป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 
 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือครบ
ทุกหมู่บ้าน  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจการใช้สิทธิ์
และใช้เสียงของ
ตน 

ส านักปลัด 

 

 

 

 



 
 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการส ารวจความ
พึงพอใจ 

เพื่อส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มตี่อการ
จัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล 
 
 

จัดจ้างหน่วยงาน
ภายนอกส ารวจ
ความพึงพอใจ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1.ผู้รับจ้าง
ด าเนินการ
ตามข้อ 
ก าหนด85 
2.รายงานผล
การส ารวจ
ความพึง
พอใจจ านวน 
10 เล่ม 

1.ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
การให้บริการงาน
สาธารณะไม่ต่ า
กว่า80 

2.เทศบาลสามารถ
แก้ไขและน า
ข้อเสนอแนะไป
ด าเนินการได้ตรง
จุด 
 
 

 

รวม 4 โครงการ   675,000 675,000 675,000 675,000 675,000    

 
 
 
 
 



 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4 พัฒนาทุนมนุษย์  ลดความเหลื่อมล้ า  สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ อปท.ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน      
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษา ดูงาน
คณะกรรมการชุมชน

และ อสม. 
 

ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพ
ในการท างานของ
คณะกรรมการชุมชน               
 

คณะกรรมการ
ชุมชนทั้ง12 ชุมชน  
1  ครั้ง / ปี 
 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

คณะกรรมการ
ชุมชน  ได้รับการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง 

ส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลกมลาไสย  

ผู้บริหาร 5 คน 
สมาชิกสภาฯ12 คน 
พนักงานจ้าง 50 คน 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

องค์กรมีบุคลากร 
ที่มีคุณภาพ 
 

ส านักปลัด 

 

แบบ  ผ.02 



 
 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานเทศบาล 

ส่งเสริม และสนับสนนุเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลและพนักงานจา้ง
เทศบาลต าบลกมลาไสย  
 

พนักงานเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

องค์กรมีบุคลากร 
ที่มีคุณภาพ 
 

ส านักปลัด 

4 โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
จัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล 
 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูลการ
จัดบริการ
สาธารณะและ
สามารถแสดง
ความคิดเห็น  
 

ส านักปลัด 

5 โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้
เล็งเห็นความส าคัญของวนั
เทศบาลและให้การบริการ
ประชาชนด้วยการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน ์

1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

การบ าเพ็ญ
สาธารณะ
ประโยชน์เปน็ไป
อย่างทั่วถึง 
ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ  

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

6 โครงการลดขั้นตอน
การให้บริการ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายจาก
โครงการปรับขยาย
เวลาลดขั้นตอนการ
ให้บริการประชาชน 
 

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง  
ทุกคน  
 

- - - - - จ านวนผู้ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจไม่
ต้องเสียเวลารอ
นาน สะดวก  

ส านักปลัด 

7 โครงการจัดท าสื่อ
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของเทศบาลต าบล
กมลาไสย 

-เพ่ือส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบลกมลา
ไสย 
-เพ่ือเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลกิจกรรมของ
เทศบาลต าบลกมลา
ไสยให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย 
 

-จัดท าหนังสือ/โบว์
ชัวร์/เอกสารแผ่นพับ
แนะน าและส่งเสริม
การท่องเที่ยวและ
ผลงานของเทศบาล
ต าบลกมลาไสยให้
เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายจ านวนไม่
น้อยกว่า 1,500เล่ม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -ประชาชนร้อย
80ได้รับข้อมูล
เก่ียวกับผลงาน
ของเทศบาล
ต าบลกมลาไสย 

-มีหนังสือ/โบว์
ชัวร์/เอกสารแผ่น
พับแนะน าและ
ส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยงและ
เผยแพร่ผลงาน
แก่ประชาชนและ
ผู้สนใจทั่วไป 

ส านักปลัด 

รวม 7 โครงการ   1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000    
 

 



 
 

แบบ  ผ.02/1 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ - 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารจัดการงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจดังานแข่งขัน
เรือยาวประเพณีประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์   

๑.เพื่ออนุรักษ์และส่งเสรมิ
ประเพณีการแข่งขันเรือยาว
ให้เป็นท่ีรู้จักแก่สังคมทั่วไป 

๒.เพื่อยกระดับการจัดการ
แข่งขันเรือยาวประเพณี
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ใหไ้ด้
มาตรฐานระดับประเทศ 

๓.เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว
จังหวัดกาฬสินธุ ์

เพื่อจัดการแข่งขัน 

4 ประเภท 

1.เรือยาวใหญ่ 55 
ฝีพาย 

2.เรือยาวกลางทั่วไป 40 
ฝีพาย 

3.เรือยาวกลางท้องถิ่น 
40 ฝีพาย 

4.เรือเล็กท่ัวไป10 ฝีพาย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ประเภทของ
การจัดการ
แข่งขัน 

1.ประเพณีการ
แข่งขันเรือยาวไดร้ับ
การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมให้เป็นท่ีรูจ้ัก
แก่สังคมทั่วไป 

2.ประเพณีการ
แข่งขันเรือยาวได้
มาตรฐาน
ระดับประเทศ 
 

เทศบาลต าบล 

กมลาไสย 

และ 
อบจ.กาฬสินธุ ์



 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                           แบบ  ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ที ่ ๓   การพัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ า  
ล าน้ าปาว   

เพื่อเก็บกักน้ าในล าน้ า
ปาวส าหรับช่วยเหลือ
ราษฎรให้มีน้ าใช้ท า
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคในฤดูแล้งของรา 

อาคารประตูระบายน้ า  
สูง ๖ เมตร  
ยาว ๖๐ เมตร 

14,000,000 - - - - ความสูงและความ
ยาวของอาคารประตู
ระบายน้ า 

๑.ล าน้ าปาวมีปริมาณ
เพียงพอส าหรับใช้ท า
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคในฤดูแล้งของ
ราษฎรที่ต้องประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ าเป็น
ประจ าทุกป ี
๒.พื้นที่อยู่อาศัยและพืน้ที่
เพาะปลูกของราษฎร
บริเวณสองฝั่งล าน้ าปาว
เกิดความเสียหายน้อย
ที่สุดในชว่งฤดูฝน 
 

เทศบาลต าบล 

กมลาไสย 

และ 
อบจ.กาฬสินธุ ์



 
 

แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์      
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวดักาฬสินธุ์ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อเก้าอ้ี มีพนักพิง , มีที่วางแขน , 
ล้อเลื่อนหมุนได้   
 

1,500 3,000 1,500 3,000 1,500 ส านักปลัด 

    จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 2 ชุด คือ 
1. โต๊ะหมู่บูชา หมู่9 หน้า 10  โต๊ะหมู่
หน้ากว้าง 10 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว จ านวน 9 
ตัว ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโดยประมาณ
หน้ากว้าง 165x ลึก 100x สูง 40 ซม. 
2. โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ตัว ความกว้างตัว
ละ 9 นิ้ว  มีฐานรองโต๊ะหมู่  
 

- - - 60,000 - ส านักปลัด 

    จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน แบบทึบ มีมือจับชนิด
บิด มีแผ่นชั้นปรับระดบั 3 ชัน้ คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก) 
   

- 10,000 - 15,000 - ส านักปลัด 



 
 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 บริหารงานทั่วไป 
(ต่อ) 

ครุภัณฑ์ 
(ต่อ) 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  
(ต่อ) 

จัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 8-10 ที่นั่ง       
รูปตัวโอ  หน้าโต๊ะหนา 25 มม. เข้ามุมโค้ง
หัวท้าย ขนาด 60 x 240 x 75 cm. 2 ตัว  
โต๊ะขนาด 60 x 160 x 75 cm. 4 ตัว 
 

- - - 15,000 - ส านักปลัด 

    จัดซื้อเก้าอี้ประธาน  นั่งหุ้ม Pv สีด า ฐาน
เหล็กชุปโครเมี่ยม  ขนาดไมน่้อยกว่า 64 x 
78 x 110 ซม. พนักพิงสูงรองรับศรีษะและ
คอ ปรับความสูงของทีน่ั่งได้  ลอ้ Pv กัน
รอยขีดข่วน รับน้ าหนักไดสู้งสดุ  
110-116 ซม. 
 

- - - 5,000 - ส านักปลัด 

    จัดซื้อเก้าอี้ส านักงานสีด า หมุนรอบตัวได้  
ปรับโยกเอนและล็อคการเอนได ้ปรับระดับ
เก้าอี้ได้ รองรับน้ าหนักไดสู้งสดุ 100 กก. 
ขนาดไมน่้อยกว่า 55 x 63 x 81 ซม. 
 

- - - 32,000 - ส านักปลัด 

 

 



 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 บริหารงานทั่วไป
(ต่อ) 

ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 มี
คุณลักษณะไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ที่
กระทรวงดิจิตอลฯก าหนด โดยจัดซื้อใน
ปี2561และ ปี 2564  จ านวน 2 ชุด   
 

44,000 - - 44,000 - ส านักปลัด 

    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค 
มีคุณลักษณะไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ที่
กระทรวงดิจิตอลฯก าหนด   
 

30,000 - 30,000 - - ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 



 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 บริหารงานทั่วไป
(ต่อ) 

ครุภัณฑ์  
(ต่อ) 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
(ต่อ) 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์  Multifunction   
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเคร่ืองเดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพไ์มน่้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว
ด า-สี) ได ้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสงูสุดไมน่้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารไดท้ั้งสีและ
ขาวด า ได้สูงสุดไมน่้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได2้5 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 
 

- 10,000 - 10,000 - ส านักปลัด 

 

 



 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
 

ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

จัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้า  โดยมีรายละเอียด 
คือ  ถังต้มน้ าไฟฟ้า  ชนิดถังต้มน้ าสแตน
เลส  ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ซม. 22.5 
ลิตร สามารถปรับอุณหภูมิได้ตาม
ต้องการ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)   
 

10,000 - - 10,000 - ส านักปลัด 

 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์  
 

ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ  ตู้แรค็  ขนาด19 นิ้ว 15 u 60 cm  
แบบตั้งพืน้ ขนาด 60x60x85 cm / 15U 
พร้อมถาดรอง  จ านวน  4 ชิ้น  
ผลิตจากเหล็ก ชบุกันสนิม 
 

- 20,000 - - - ส านักปลัด 

 รักษาความ
ปลอดภัย 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด   500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด 
   - Chip 1/2.8" Cmosความละเอียด 2ล้าน

พิกเซล 1080P  
- ระบบย้อนแสง WDR=120DB        - 
LED Arayอินฟาเรด80 เมตรSmart IR  
- ระบบเฉลี่ยแสงอินฟาเรดไม่ให้หน้าขาว
เวลากลางคนื  Day/Night(ICR)3DNR  
- ระบบ Len Fix   4  mmมาตราฐานIP67 
 

      



 
 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
    จัดซื้อไฟกระพริบโซลา่ร์เซลล์ หลอด LED 

ไม่ต่ ากว่า 160 หลอด เส้นผา่ศนูย์กลาง
เลนซืไม่ต่ ากว่า 300 มิลลิเมตร แบตเตอรี่
แห้งแรงดัน 12 โวลต์ เสาสูงไมต่่ ากว่า 3 
เมตร พร้อมติดตั้ง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

           
   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง   

 
เป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงและรักษาวัสดุ

ยานพาหนะ  รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง
และรายการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักปลัด 

 รักษาความ
ปลอดภัย 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย
หลัง 4 จังหวะ จ านวน 2 เครื่อง 
 

   19,000  ส านักปลัด 

          
 

 

 

 



 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 2 ชุด คือ 
1. โต๊ะหมู่บูชา หมู่9 หน้า 10  โต๊ะหมู่
หน้ากว้าง 10 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว จ านวน 9 
ตัว ฐานโต๊ะหมู่บูชา ขนาดโดยประมาณ
หน้ากว้าง 165x ลึก 100x สูง 40 ซม. 
2. โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ตัว ความกว้างตัว
ละ 9 นิ้ว  มีฐานรองโต๊ะหมู่  
 

9,000 - - - - กองคลัง  
 

    ค่าจัดซื้อชุดโซฟา  จ านวน 1 ชุด  ซึ่ง
ประกอบด้วย 
1. ที่นั่งเดี่ยว   2  ตัว 
2. ที่นั่งแฝดสาม 1 ตัว 
3. โต๊ะกลาง  1  ตัว   
 

50,000 - - - - กองคลัง 

    จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน แบบทึบ มีมือจับชนิด
บิด มีแผ่นชั้นปรับระดบั 3 ชัน้ คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก) 
   

 - - 15,000 - กองคลัง 

 



 
 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
 บริหารงานทั่วไป

(ต่อ) 
ครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 มี
คุณลักษณะไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ที่
กระทรวงดิจิตอลฯก าหนด โดยจัดซื้อใน
ปี2561และ ปี 2564  จ านวน 2 ชุด   
 

- 22,000 44,000 44,000 - กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑก์ารศึกษา จัดซื้อเคร่ืองสนามเด็กเล็กของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลกมลาไสย 
ประกอบด้วย 1) ม้าหมุน    
2) ชิงชา้   
3) ชิงชา้มีหลังคา    
4) ม้ากระดก    
5) กระดานลืน่ ถังลอด    
6) โยกเยกรูปสัตว ์
       

200,000      

    จัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน  ส าหรับรอง
เขียน  ยาวไม่น้อยกว่า 55 ซม. กว้าง 40 
ซม.  สูง 65 ซม. เก้าอ้ีส าหรับนั่ง ความ
กว้างไม่น้อยกว่า  35 ซม.   
ความสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.  
 
 

125,000      

 

 

 

 



 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

   ครุภัณฑก์ารศึกษา 
(ต่อ) 

ซื้อเครื่องดนตรีไทยสากลประกอบด้วย 
กลองชุดพร้อมอุปกรณ์เสริม, กีต้าร์ไฟฟ้า 
, กีต้าร์เบสไฟฟ้า , คีย์บอร์ดไฟฟ้า , ตู้
แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า , ตู้แอมป์เบส        
มิกเซอร์ 16 แซลแนล พร้อมล าโพง 
 กลองหางพร้อมขา (4ใบ)  
กลองร ามาะนาใบใหญ่พร้อมขา   
แคนคีย์ Am (ลิ้นเงิน) , โหวด คีย์ Am   
พิณไฟฟ้า , ไม้ตีโปงลาง ,โปงลางคีย์ Am  
พร้อมขา , ฉาบเล็ก , ฉิ่ง , ตู้แอมป์กีตาร์     
ตู้แอมป์เบส ,  เบส    
 

- -  - 150,000 -  

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองสแกนเอกสาร  ชนดิป้อน
กระดาษชนาดA4  อัตโนมัติ (Auto 
Document Feeder) หรือไม่น้อย 
กว่า 50 แผ่น สามารถสแกนเอกสารได้ 2  
หน้า แบบอัตโนมัต ิ
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่นอยก
ว่า 600x600 dpi 
 

   18,000   

 



 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 การศึกษา 
(ต่อ) 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่    

จัดซื้อทีวีสี LED ขนาด 32นิ้ว มี
คุณลักษณะไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ที่กระทรวง
ดิจิตอลฯก าหนด โดยจัดซื้อในป2ี561 
จ านวน 5 ชุด  และจัดซื้อในปี2562-2565 
จ านวนปลีะ 3 ชุด 
 
 

55,000 31,000 31,000 31,000 31,000 กองการศึกษา 

    จัดซื้อเคร่ืองเล่นดีวีดี รองรับรูปแบบวีดีโอ 
Flash Quick Time  ไฟล์ VOB จาก DVD 
MP3 FLAC ที่ไม่มีการบบีอัดข้อมูล รวมถึง
ไฟล์ .WMA , OGG , WAV สามารถดู
รูปภาพในรูปแบบ PEG,PNG , GIF และอื่น 
ๆ สามารถเชื่อมต่อไดรฟ์ USB หรือ HDD 
ภายนอก ปี2561 จ านวน 6 ชุด  และ
จัดซื้อในปี2562-2565 จ านวนปีละ 2 ชดุ 
 

18,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองการศึกษา 

 
 
 
 



 
 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 
 

ปรับปรุงยกเคร่ืองรถบรรทุกขยะ 200,000 500,000 300,000 300,000 300,000 สาธารณสุข 

    จัดซื้อรถเข็นขยะ 
- ขนาด 0.70 x 1.20 x 0.70 เมตร (ยัง
ไม่รวมล้อ) 
- โครงเหล็ก 25 x 25 x 1.5 มม. 
- กรุตาข่าย 2.5 ม. x 1.2 x 1.2 ม. แผ่น
เหล็กหนา 1.2 มม. 
- ล้อยาง 50 ซม. สูงรวมล้อ 1.00 ม. 
จัดซื้อปี พ.ศ.2564 จ านวน 4 คัน  และ 
ปี พ.ศ.2564 จ านวน 2 คัน   
 

- - - 32,000 16,000 สาธารณสุข 

   ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว    

จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า แบบสะพาย 
เครื่องยนต์เบนซินไมน่้อยกว่า 1.4 แรงม้า , 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
พร้อมใบมีด 
  

20,000 40,000 20,000 40,000 20,000 สาธารณสุข 

 

 



 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

   ครุภัณฑ์การเกษตร 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลมชนิด
สะพายหลัง  มีขนาดก าลังเครื่องยนต์ไม่
ต่ ากว่า 3.5 แรงม้า  ความเร็วลมไม่ต่ า
กว่า 90 เมตร/วินาที  ความจุถังน้ ายาไม่
ต่ ากว่า 13 ลิตร  
 

- - - 26,000 26,000 สาธารณสุข 

   ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จัดซื้อโต๊ะสแตนเลสวางซากสัตว์  
จ านวน 3 ตัว   
- ขนาด  1.10 x 2.30 x 0.80  ม.   

- โครงสแตนเลสกล่อง   1.5 x 1.5x 

1.2 มม. 
- พ้ืนโต๊ะแผ่นสแตนเลส หนา 1.2 มม. 

- เสากล่อง ขนาด 1.5 x 1.5 จ านวน 
6 ต้น     
 

- - - 30,000 - สาธารณสุข 

 
 
 
 



 
 

   
 
ที ่

แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

 สร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
(กองสวัสดิการ) 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน    จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว  เอนกประสงค์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 30*72 นิ้ว โครงเหล็ก
ชุปโครเมี่ยม  ขาพับเก็บได้ หน้าโต๊ะท า
ด้วยโครงไม้บุด้วยไม้อัด หน้าโต๊ะบุ
ด้วยโฟเมก้าสีขาว    
 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองสวัสดิการ
สังคม 

      
 

จัดซื้อโต๊ะท างานเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติการ  จ านวน  1  ตัว 
 

- 4,500 4,500 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

    จัดซื้อเก้าอี้บุนวมหนัง ขาเหล็ก  จ านวน 
100 ตัว 
 

 45,000    กองสวัสดิการ
สังคม 

    จัดซื้อเก้าอี้บุนวมหนัง ม ี
ล้อเลื่อน ปรับระดบัสูงต่ าได้มทีีท่้าวแขน     
จ านวน  1 ตัว 
 

 3,000    กองสวัสดิการ
สังคม 

    จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทบึ ล๊อคด้วยระบบ
กุญแจ ชั้นวางเอกสารเป็นเหล็ก บานประตู
ท าจากเหล็ก  จ านวน 2 ตัว 
 

 9,500    กองสวัสดิการ
สังคม 



 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

    จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีที
ยู มีเครื่องฟอกอากาศ  จ านวน 3 เคร่ือง 
 

 180,000    กองสวัสดิการ
สังคม 

    จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว  จ านวน 
5 ตัว     
 

 7,200    กองสวัสดิการ
สังคม 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    -จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   มีหน่วย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core)  จ านวน 1 หน่วย  
มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมี
หน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน 
หรือ  ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ 
Cache Memory รวมในระดับ(Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม   
   

- - 22,000 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 



 
 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
    -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม

อุปกรณ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
1 มีคุณลักษณะไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ที่
กระทรวงดิจิตอลฯก าหนด  
 

- - 30,000 30,000 - กองสวัสดิการ
สังคม 

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเคร่ืองเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง
ส าหรับห้องประชุมอาคารพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลกมลาไสย 
ประกอบด้วย  เครื่องขยายเสียง (พาวเวอร์
แอมป์) จ านวน 1 ตัว ก าลังขับไม่น้อยกว่า 
100 W  ,uล าโพงจ านวน 4 ตัว ก าลังขับไม่
น้อยกว่า 40 ,u ไมโครโฟนแบบไร้สาย 
จ านวน 2 ตัว มีขาตั้งไมโครโฟนแบบ
คออ่อนส าหรับนั่งพูด จ านวน 2 ตัว 
 เครื่องเล่นดีวีดี  จ านวน 1 เคร่ือง 
และสายล าโพง ขนาด 2x2.5 sgmm ความ
ยาว 100 เมตร 
 

- - 62,000 - - กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 



 
 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
 อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน มีพนักพิง,ล้อเลื่อน

หมุนได้  จ านวน  3  ตัว 
 

- - 10,000 - - กองช่าง 

    จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี  แบบเหล็ก
หน้ายาว  ขนาดไม่น้อยกว่า 135 x 65 x 
75 ซม. , เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่สีด า    
บุนมหน้า PVC มีที่เท้าแขนและล้อลื่น 
ขนาดไม่น้อยกว่า 56x57x84 ซม. 
จ านวน  3  ชุด   
 

   20,000  กองช่าง 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 มี
คุณลักษณะไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ที่
กระทรวงดิจิตอลฯก าหนด  
 
 

- 30,000 30,000 - - กองช่าง 

 
 
 



 
 

 
 

 ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง    

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล มีน้ าหนักบรรทุก
ไม่ต่ ากว่า  1 ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110  
กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  มีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ (Cab)  จ านวน 1 คัน  
   

- - - 750,000 - กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ29 (3) ก าหนดว่า ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเ พ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี สอดคล้องกับของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ข้อ29  
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
ของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมิน
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อน
เริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  
  ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและผล
การติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ขั้นตอนที่  5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
 
 



 
 

ก าหนดกรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3   
พ.ศ.2561 ข้อ29 

ก. การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจก าหนด 
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ความสอดคล้อง ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
2. ความเพียงพอ ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
3. ความก้าวหน้า กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 
4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมิน 

ประสิทธิภาพ 
5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ 
6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ 

ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้หรือ 

อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้  โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมิน
ความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณา 

ข. การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

1. การประเมินผลกระบวนการ  หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
2. การประเมินผลโครงการ หรือ การประเมินประสิทธิผล 
3. การประเมินผลกระทบ 
ค. การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิง 

ปริมาณและคุณภาพ อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 
1. แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
2. แบบบัตรคะแนน 
3. แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ 
4. แบบเชิงเหตุผล 
5. แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
6. แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึน 
7. แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
8. แบบการประเมินผลกระทบ 



 
 

9. แบบการประเมินความเสี่ยง 
10. แบบการประเมินตนเอง 
11. แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ1-10 หรือ 

แบบผสมก็ได้ 
  เทศบาลต าบลกมลาไสย  ได้น ากรอบ แนวทางและวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว มาใช้ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โครงการ และการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมโดยแสดง
ในข้อ 1 2 และ3 ดังนี้ 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์    
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 28 และ ข้อ 29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
   2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
   5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
   กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 
 



 
 

(2) เครื่องมือ 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกมลาไสย  

ตามค าสั่งเทศบาลต าบลกมลาไสย ที่ 221/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลกมลาไสย ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามแนวทางการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561   

(3) วิธีในการติดตามและประเมินผล 
น าแบบแนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตร์เ พ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ได้จัดเตรียมไว้มอบให้
คณะกรรมการทุกคน พร้อมกับอธิบายแบบประเมินฯ ให้ทุกท่านเข้าใจและก าหนดระยะเวลาในการส่งกลับ เมื่อได้รับ
แบบสอบถามกลับมาแล้ว ได้น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเพื่อให้ได้ตรงตามที่ต้องการ 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ   
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 28 และ ข้อ 29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
   2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
   5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
   กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 



 
 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
(2) เครื่องมือ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกมลาไสย  
ตามค าสั่งเทศบาลต าบลกมลาไสย ที่ 221/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลกมลาไสย ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามแนวทางการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561   

3. วิธีในการติดตามและประเมินผล 
น าแบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จัดเตรียมไว้มอบให้คณะกรรมการทุกคน พร้อมกับอธิบายแบบประเมินฯ 
ให้ทุกท่านเข้าใจและก าหนดระยะเวลาในการส่งกลับ เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาแล้ว ได้ น ามาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูลเพื่อให้ได้ตรงตามท่ีต้องการ 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ดังนี้  
  ระเบียบ วิธี ในการติดตามและประเมินผล  
   (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ28 และ ข้อ 29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  
   1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
   2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 



 
 

   3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
   5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
   กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
(2) เครื่องมือ  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกมลาไสย  

ตามค าสั่งเทศบาลต าบลกมลาไสย ที่ 221/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลกมลาไสย ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดกรอบแนวทาง และ 
วิธีการในติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ28 (1) ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกมลาไสย เรื่อง ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้
เป็นไปตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้า
ปี (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561   

3. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ก. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  (1.1) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ตามแนวทาง : ความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนดมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลหรือไม่ อย่างใด  ผู้ประเมิน 



 
 

ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกมลาไสย จ านวน 11 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากคณะกรรมการทุกคน  
วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  น าแบบแนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดเตรียมไว้มอบให้
คณะกรรมการทุกคน พร้อมกับอธิบายแบบประเมิน ฯ ให้ทุกท่านเข้าใจและก าหนดระยะเวลาในการส่งกลับ เมื่อได้รับ
แบบสอบถามกลับมาแล้วได้น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเพ่ือให้ได้ตรงตามท่ีต้องการ 
เครื่องมือที่ใช ้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
การทดสอบและการวัด โดยใช้แบบแนวทางเบื้องตันในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการ 

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561 มีประเด็นในการพิจารณา ดังนี้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
3.4 วิสัยทัศน์ 
3.5 กลยุทธ์ 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
3.8 แผนงาน 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยน าผลคะแนนของคณะกรรมการ ฯ มาหาค่าเฉลี่ย 
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

การทดสอบและการวัด โดยใช้แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือ 
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 มีรายละเอียดดังนี้  

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 



 
 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

(1.2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทาง : ความก้าวหน้า กิจกรรมที่ 
ก าหนดไว้ตามแผนงาน โดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ท าบันทึกแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกรอกผลการด าเนินงานตามแบบรายงานการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกมลาไสย พร้อมก าหนดวันส่งคืน 

2. เมื่อได้รับแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกมลาไสย กลับมาจาก 
หนว่ยงานที่รับผิดชอบโครงการแล้วได้น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเพื่อจัดท าแบบรายงาน 
เครื่องมือที่ใช ้
  1.แบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลกมลาไสย 
  2.แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ 
การแปลผล 
  น าข้อมูลที่ได้จากแบบการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการเป็น
ผู้จัดท ามาสรุปรวบรวมและบันทึกตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบล    
กมลาไสย  



 
 

  (1.3) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ตามแนวทาง : ประสิทธิผล เป็นการศึกษา
ถึงผลที่ได้รับ (Effect) ที่มีต่อการปรับปรุงสถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจให้ดีขึ้นจากการน าผลผลิตไปใช้ประโยชน์ โดยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency  Evaluation)  มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 
ผู้ประเมินได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกมลาไสย ทุกชุมชน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ ท าการสุ่มตัวอย่างใช้ทฤษฏีแบบ
ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ในขั้นแรกแบ่งประชากรโดยใช้เขตชุมชนทุกชุมชน จากนั้นขอ
ความร่วมมือจากประธานชุมชนทุกชุมชนในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 
(accidental sampling) 
วิธีการในติดตามและประเมินผล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าหนังสือถึงประธานชุมชนเพ่ือขอความร่วมมือพร้อมกับ
อธิบายการตอบแบบสอบถามให้ทราบ เพื่อให้ไปแจกและอธิบายกับประชากรเป้าหมาย พร้อมกับขอรับกลับมาในวัน
เดียวกันเมื่อตอบเสร็จ เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาจากประธานชุมชนแล้ว ได้น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
เพ่ือให้ได้ตรงตามท่ีต้องการ ช่วงเวลาเดือน กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี (พ.ศ.2561-2565)  
เครื่องมือที่ใช้ 
  มีแบบสอบถามจ านวน 2 ชุด ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในภาพรวม 
  ส่วนที่1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของประชากร 
  ส่วนที่2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลกมลาไสยในภาพรวม 
  ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกมลาไสย 

2. แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์  
  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล  
กมลาไสยในแต่ละยุทธศาสตร์   
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของประชากร คือ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพหลัก วิเคราะห์ 
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกมลาไสยใน 
ภาพรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละและค่าพิสัย 



 
 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกมลาไสย  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกมลาไสยแต่ 
ละยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยใช้มาตรส่วนประเมินค่า( Rating scale) 
เกณฑ์การแปลผล 

(1) น าผลคะแนนของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล   
กมลาไสยในภาพรวมที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนของผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับ
ความพึงพอใจ 

(2) น าผลคะแนนของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล   
กมลาไสย ในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยเครื่องมือของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า( Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเป็นค่าคะแนน 0-10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ขั้นตอนที่ 2   
วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  1. ท าบันทึกแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกรอกผลการด าเนินงานตามแบบรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกมลาไสย และแบบการติดตามและประเมินผลโครงการ พร้อมก าหนดวัน
ส่งคืน 
  2. เมื่อได้รับแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกมลาไสย และแบบการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ กลับมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการแล้ว ได้น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลเพ่ือจัดท าแบบรายงานที่ 2 ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลรายไตรมาส   ณ  เวลาสิ้นไตรมาส 
เครื่องมือที่ใช้ 

1. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกมลาไสย (บันทึกข้อมูล ณ สิ้น
ไตรมาส)  

2. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ (บันทึกข้อมูลเมื่อโครงการเสร็จ) 
เกณฑ์การแปลผล 

(1) น าจ านวนโครงการที่เสร็จ โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ และ 
โครงการที่ยกเลิกในแต่ละยุทธศาสตร์มาค านวณค่าร้อยละ เพื่อเปรียบเทียบการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 

(2) น างบประมาณปกติ และงบประมาณสะสม มาค านวณค่าร้อยละ เพ่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณ 
ที่ได้ระบุไว้ในแผน 
 
 
 



 
 

   (1.4) การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทาง : 
การประเมินผลโครงการ หรือการประเมินผลประสิทธิผล ด าเนินการตามข้อ (1.3) ขั้นตอนที่ 2   
การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและ
ประเมินผล โดยค านึงถึงความเหมาะสม และได้ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
ล าดับ 

ที ่
การติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการติดตามและ

ประเมินผล 
ห้วงเวลาในการติดตามและ

ประเมินผล 
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (1)แนวทางความสอดคล้อง -ภายใน60วัน นับแต่วันที่

ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
-ภายใน15วัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงทุกฉบับ 

  (2)แนวทางความก้าวหน้า รายไตรมาส 
2 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
แนวทางการประเมินผลโครงการ
หรือการประเมินประสิทธิผล 
ขั้นตอนที่ 1 

 
 
ช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.ของทุกปี
(พ.ศ.2561-2565) 

  ขั้นตอนที่ 2 รายไตรมาส 
 
แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   ในการด าเนินการโครงการพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 จากข้อมูลผลปรากฏ
ที่ได้จากการด าเนินโครงการพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนา พบว่าผลกระทบจากการด าเนินโครงการ
ส่วนใหญ่เกิดผลกระทบกับประชาชนในด้านต่าง ๆ การด าเนินงานของส่วนงานในเทศบาลต าบลกมลาไสย ดังนี้ 
 
 
 



 
 

   ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - การมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพคน ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากปัญหาการทะเลาะวิวาท การมั่วสุมของกลุ่ม
วัยรุ่นและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ตามข้อมูลที่ได้จากชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน12แห่ง 
   - การสนับสนุนมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจในการด าเนินการตามกฎหมายและให้ความส าคัญต่อ
การเฝ้าระวังปัญหาเกี่ยวกับแรงงานในชุมชน เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการใช้สารเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินจากมจิฉาชีพ ตามข้อมูลที่ได้จากชุมชนเขตเทศบาลทั้ง 12 แห่ง 
   - ความก้าวหน้าของระบบสาธารณสุขและความร่วมมือของคนในชุมชน ท าให้ประชาชนมี
อายุยืนยาวขึ้นและสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุมีมากขึ้น จึงต้องปรับปรุงและพัฒนาด้านการสาธารณสุขและบริการ
สาธารณะที่เก่ียวข้องให้ทันต่อการรับมือสังคมสูงวัย 
   - การให้ความส าคัญกับผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่เทศบาลต าบลกมลาไสย
และพ้ืนที่โดยรอบเพ่ือการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่รับ
น้ าเดิมท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมในหลายถนนสายหลัก และในหลายชุมชน เช่น ถนนกมลาไสย -สารคาม จุดหน้า
โรงพยาบาลกมลาไสย , ชุมชนน้ าจั้น  เป็นต้น  
   ด้านสิ่งแวดล้อม 
   - การส่งเสริมให้แก้ปัญหาโดยสร้างความร่วมมือ ให้ความรู้ปลูกจิตส านึกแก่ภาคประชาชนใน
พ้ืนที่ รวมถึงการใช้บทลงโทษต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาขยะและน้ าเสียในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น ตามข้อมูลที่ได้จากชุมชนทั้ง 12 
แห่ง 
   ด้านการเมืองและการบริหาร 
   - การส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับส านึกรักท้องถิ่นและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพ่ือ
แก้ไขกรณีประชาชนไม่ได้รับความร่วมมือหรือไม่มีเวลาในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม ตามข้อมูลที่ได้จากชุมชนใน
เขตเทศบาล ทั้ง 12 แห่ง 
 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  จากข้อมูลที่ได้จากแผนชุมชน มีข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่มีข้อมูลพบในทุกช่วงของการจัดท า
แผนพัฒนา 
  ในการด าเนินการพัฒนาของท้องถิ่น ได้ด าเนินการโดยต้องยึดหลักความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระดับประเทศ ซึ่งยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล 
มีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี และยึด “คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา” มุ่ง
สร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์เหล่านี้เป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดย มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาที่ด าเนินการต่อเนื่องกัน
มา ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 เพ่ือมุ่งให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่



 
 

ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม มีวินัย ใฝ่ รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  หากมีการขับเคลื่อนการพัฒนาประกอบกับด าเนินการตามหลักการทั้ง  2 อย่างชัดเจน ต่อเรื่องและ
เต็มก าลังโดยประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ปัญหาตลอดจนผลกระทบเชิงลบต่างๆ ย่อมบรรเทาเบาบางลดลง 
น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของท้องถิ่นและประเทศ      
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