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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเที่ยว และสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขันได

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1.ยุทธศาสตรที่ 10  พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว

10.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจางเหมาเอกชน เพ่ือใหปฏิบัติงานดาน จางเหมาเอกชนดูแลสวน - - - - 500,000 การปฏิบัติงาน ภูมิทัศนสวนสาธารณะมี สํานักการชาง

ดูแลสวนสาธารณะริมแกง ปรับปรุงภูมิทัศนใหดูสวย สาธารณะริมแกงดอนกลาง เปนไปตามขอกําหนด ความสวยงาม เปนที่พัผอนและ

ดอนกลาง งามมากยิ่งขึ้น ออกกําลังกายของประชาชน

2 โครงการจางเหมาเอกชน เพ่ือใหปฏิบัติงานดาน จางเหมาเอกชนดูแลปานิเวศน - - - - 472,000 การปฏิบัติงาน ภูมิทัศนสวนสาธารณะมี สํานักการชาง

ดูแลปานิเวศนพุทธมณฑล ปรับปรุงภูมิทัศนใหดูสวย พุทธมณฑลกาฬสินธุและบริเวณ เปนไปตามขอกําหนด ความสวยงาม เปนที่พัผอนและ

กาฬสินธุและบริเวณทาง งามมากยิ่งขึ้น ทางเขาโดยรอบพุทธมณฑล ออกกําลังกายของประชาชน

เขาโดยรอบพุทธมณฑล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562

(เพิ่มเติมคร้ังที่ 4  พ.ศ. 2564)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเที่ยว และสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขันได

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่  5  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตรที่ 11  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

11.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรแบบ - - - 1,788,000 - ถนนไดรับการ ถนนไดมาตรฐาน สํานักการชาง

ซอยหมูบานหมอสมอาจ รวดเร็วและสรางความ แอสฟลทติกคอนกรีต หนา พัฒนาและปรับปรุง ประชาชนสัญจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  0.05 เมตร กวาง  ไปมาสะดวก

ของประชาชน 4 -6.00 เมตร ยาว 790.00

เมตร  พื้นท่ีผิวจราจรไมนอยกวา

4,640 ตร.ม.

 (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

2 โครงการสรางถนน ค.ส.ล. เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา - - - - 360,000 ถนนไดรับการ ถนนไดมาตรฐาน สํานักการชาง

ซอยบานครูอํานวย และรวดเร็ว 0.15 ม.  กวาง 5.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง และประชาชน

ชุมชนทุงมน ยาว 115.00 ม.พ้ืนที่ผวิจราจร สัญญจรไปมา

ไมนอยกวา 575 ตร.ม. สะดวกปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการกอสรางระบบ  เพ่ือใหการระบายน้ําสะดวก  -กอสรางทอลอดเหลื่ยมคอนกรีต - - - - 1,933,000   ระบบระบายน้ําได  ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ระบายน้ําเพ่ือปองกัน รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง เสริมเหล็ก ขนาด 3 ชอง แลระบบบําบัดน้ําเสีย มาตรฐานปองกันและ

น้ําทวมและปรับปรุง 2.40 X 2.40 เมตร ความยาว ไดมาตรฐาน และแกไขปญหา

ระบบบําบัดน้ําเสีย 17.00 เมตร พรอมประตู น้ําทวมขังไดดี

ระบายน้ําแบบพวงมาลัยมือหมุน

เหล็กหลอ จํานวน 3 ชุด

 -ปรับปรุงทอรวบรวมน้ําเสยี

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø
1.20 เมตร ความยาว 58.00 เมตร 

 -กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด 6.00 X 50.00

เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 300.00

ตารางเมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

4 โครงการกอสรางราง  เพ่ือใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - - - - 1,268,000   จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง 0.30 ม. ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและแกไข

แยกถนนพิมพะนิตย ลึกไมนอยกวา 0.40 ม. ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(บานนางหนูแพรว) ยาว 501.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการสรางถนน ค.ส.ล. เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา - - - - 203,000 ถนนไดรับการ ถนนไดมาตรฐาน สํานักการชาง

แยกซอยวัลลภอุทิศ และรวดเร็ว 0.15 ม.  กวาง 4.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง และประชาชน

ยาว 89.00 ม.พ้ืนที่ผวิจราจร สัญญจรไปมา

ไมนอยกวา 356 ตร.ม. สะดวกปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

6 โครงการกอสรางระบบ  เพ่ือใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. - - - - 500,000     จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายนํ้าไดมาตรฐาน สํานักการชาง

ระบายน้ํา ซอยหลัง รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก ขังบนผิวจราจรลดลง ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ และรางวี ความยาวรวม 160 ม. ขังไดดี

ชุมชน ก.ส.ส. (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

7 โครงการกอสรางระบบ  เพ่ือใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางระบบระบายน้ํา ทอ ค.ส.ล. - - - - 1,259,000   จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายนํ้าไดมาตรฐาน สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหอ รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ขังบนผิวจราจรลดลง ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

ประชุม  สํานักงานสาธาร- และรางวี ค.ส.ล.ความยาว 360.00 ม. ขังไดดี

ณสุขจังหวัดกาฬสินธุ (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

8 โครงการกอสรางถนน  เพ่ือใหการระบายน้ําสะดวก  - กอสรางถนน  ค.ส.ล.  หนา - - - - 2,115,000   จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายนํ้าไดมาตรฐาน สํานักการชาง

ค.ส.ล.พรอมระบบ รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง ๐.๑๕   ม.กวาง  4.๐๐ ม. ยาว ขังบนผิวจราจรลดลง ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

ระบายน้ํา ซอยโรงแรม 331.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร ขังไดดี

เดอะเกรซ ไมนอยกวา 1,324.00 ตร.ม.

ชุมชนสงเปลือยนอก  -กอสรางบอพัก ค.ส.ล. สําหรับทอ 

ขนาด Ø  0.40 เมตร จํานวน 10 บอ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 - กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

ขนาด Ø  0.40 เมตร จํานวน

28  ทอน

 -กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร ลึกไม

นอยกวา 0.40 เมตร ความยาว

465.00 เมตร

 (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

9 โครงการกอสรางถนน เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา - - - - 169,000 ถนนไดรับการ ถนนไดมาตรฐาน สํานักการชาง

ค.ส.ล.ซอยยายกุล และรวดเร็ว 0.15 ม.  กวาง 3.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง และประชาชน

ชุมชนสงเปลือยกลาง ยาว 105.00 ม.หรือพื้นท่ีผิว สัญญจรไปมา

จราจรไมนอยกวา 315 ตร.ม. สะดวกปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

10 โครงการกอสรางราง  เพ่ือใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - - - - 453,000     จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง 0.30 ม. ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและแกไข

ซอยดลวาส ลึกไมนอยกวา 0.40 ม. ปญหาน้ําทวมขังไดดี

ชุมชนสงเปลือยกลาง ยาว 163.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการกอสรางระบบ  เพ่ือใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. - - - - 204,000     จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายนํ้าไดมาตรฐาน สํานักการชาง

ระบายน้ํา ซอยขางศาลา รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. ขังบนผิวจราจรลดลง ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

ชุมชน SML ความยาวรวม 15.00 เมตร ขังไดดี

ชุมชนกุดยางสามัคคี และกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร 

ลึกไมนอยกวา 0.40 เมตร ยาว

60.00 เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

12 โครงการปรับปรุงผิว เพ่ือการคมนาคมที่สะดวก เสริมผิวจราจรแบบแอสฟลทติก - - - - 1,829,000 ถนนไดรับการ ถนนไดมาตรฐานประชาชน สํานักการชาง

จราจรถนนยานการคา รวดเร็ว คอนกรีตหนา 0.05 ม. กวาง พัฒนาและปรับปรุง สัญจรไปมาสะดวก

ดวยแอสฟสทติกคอนกรีต 4.70 - 15.20 ม. ความยาว

ชุมชนตลาดสด 457.00 ม. หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา  4,300.00 ตร.ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

13 โครงการกอสรางระบบ  เพ่ือใหการระบายน้ําสะดวก  -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 - - - - 2,000,000   จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายนํ้าไดมาตรฐาน สํานักการชาง

ระบายน้ํา เพ่ือปองกัน รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง เมตร กวาง 6.00 เมตร ยาว ขังบนผิวจราจรลดลง ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

น้ําทวม และปรับปรุง 50.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว ขังไดดี

ระบบรวบรวมนํ้าเสีย จราจรไมนอยกวา 300.00

ชุมชนแกงดอนกลาง ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 -กอสรางทอลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.

จํานวน 3 ชอง ขนาดกวาง 2.40

เมตร สูง 2.40 เมตร ความยาว

17.00 เมตร และวางทอระบาย

น้ํา ค.ส.ล. Ø 1.20 เมตร ความ

ยาว 58.00 เมตร (ทอเดิม)

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ



8

แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

สํานักการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ยานพาหนะและ เพ่ือใชในการฝงกลบขยะมูล  -รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 - - - 7,500,000 สํานักการ

ขนสง ฝอย แรงมา  จํานวน  1  คัน สาธารณสุขฯ

- - - - 7,500,000 

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ฉบับทบทวน พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

งบประมาณ

รวม

(เพิ่มเติมคร้ังที่ 4 พ.ศ.2564)
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