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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงน้ี  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามท่ีมีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน 
(๔) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐหรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้   
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(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์   
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตรของกลุ่มจังหวัด   
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีการบริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมที่ดี  

รวมทั้งชุมชนมีความงามตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น   
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้   
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้   
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชุมชน   
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม

และคลังสินค้า   
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม   
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม   
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๐  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 

มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้   
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก  ให้เป็นที่ดินประเภท

สถาบันการศึกษา   
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๘  ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน  ให้เป็นที่ดิน

ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ข้อ ๖ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  

เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  
เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๗  หมายเลข  ๑.๘  หมายเลข  ๑.๙  หมายเลข  ๑.๑๓  หมายเลข  ๑.๑๗  
หมายเลข  ๑.๒๐  หมายเลข  ๑.๒๑  และหมายเลข  ๑.๒๒ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย   

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 
เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม  
หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  การอยู่อาศัย  สถาบันราชการ  และการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย   
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก   
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา   
(๕) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้ รับอนุญาต 

ให้ดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  หรือ

เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  และ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่ประเภทหรือชนิดของโรงงาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานสี  ฝัด  หรือขัดข้าว  โรงงานทําแป้ง  โรงงานปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น  
แว่น  หรือแท่ง  โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว  โรงงานทําน้ําแข็ง  หรือตัด  ซอย  บด  
หรือย่อยน้ําแข็ง  โรงงานเลื่อย  ไส  ซอย  เซาะร่อง  หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน   
โรงงานทํายางแผ่นรมควัน  ยางเครป  ยางแท่ง  ยางน้ํา  หรือการทํายางให้เป็นรูปแบบอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกัน
จากยางธรรมชาติ  และโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน  ให้ดําเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
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(๒) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช  หรือสัตว์หรือไขมันจากสัตว์  โรงงานทําน้ํามันจากพืช  หรือสัตว์  
หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์  โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว  โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ 
ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ในการทําเย่ือกระดาษ  โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานความร้อน  ในบริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๑๑๖  ตําบลบัวขาว  อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๖๑๑๘  ตําบลบัวขาว  อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๕๙๑  
ตําบลสมสะอาด  อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๑๗๒๒๙  ตําบลสมสะอาด  
อําเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  และโฉนดท่ีดินเลขที่  ๑๗๒๔๐  ตําบลสมสะอาด  อําเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์   

(๓) โรงงานทําน้ําเชื่อม  โรงงานทําน้ําตาลทรายแดง  โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาล
ทรายขาว  โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์  โรงงานทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง   
โรงงานทํากลูโคส  เดกซ์โทรส  ฟรักโทส  หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน  โรงงานทําน้ําตาลจากน้ําหวาน 
ของต้นมะพร้าว  ต้นตาลโตนด  หรือพืชอื่น ๆ  ซึ่งมิใช่อ้อย  โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์  ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา  ดาดฟ้า  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือ
ใช้สอยได้โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  กิโลวัตต์  
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน  โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้า  ยกเว้น 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน  ๑๕  เมกะวัตต์  
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าแบบสูบกลับ  การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าท้ายเขื่อน  
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าจากฝาย  และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนํ้าจากคลองส่งน้ํา  
ในบริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๔๐  ตําบลสําราญ  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๔๔  
ตําบลสําราญ  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๑๘  ตําบลสําราญ  อําเภอสามชัย  
จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๑๙  ตําบลสําราญ  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดิน
เลขที่  ๑๕๘๑  ตําบลสําราญ  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  และโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๑๙๑  ตําบลสําราญ  
อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์   

(๔) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช  หรือสัตว์  หรือไขมันจากสัตว์  โรงงานทําน้ํามันจากพืช  หรือ
สัตว์  หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์  โรงงานทําแป้ง  โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ 
ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ในการทําเย่ือกระดาษ  โรงงานผลิตก๊าซซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ  และโรงงานส่งหรือ
จําหน่ายก๊าซ  แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  ในบริเวณ  น.ส.  ๓  เลขที่  ๒๑  หมู่  ๓  (๕)  ตําบลลําปาว  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  น.ส.  ๓  ก  เลขท่ี  ๓๐๐๑  ตําบลลําปาว  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   
น.ส.  ๓  ก  เลขที่  ๓๑๙๕  ตําบลลําปาว  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  น.ส.  ๓  ก  เลขที่  ๓๑๙๙  
ตําบลลําปาว  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  น.ส.  ๓  ก  เลขที่  ๓๒๐๐  ตําบลลําปาว   
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อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  น.ส.  ๓  ก  เลขที่  ๓๒๑๐  ตําบลลําปาว  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  น.ส.  ๓  ก  เลขท่ี  ๓๒๑๑  ตําบลลําปาว  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   
น.ส.  ๓  ก  เลขที่  ๓๓๘๘  ตําบลลําปาว  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  น.ส.  ๓  ก  เลขที่  ๓๓๘๙  
ตําบลลําปาว  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  น.ส.  ๓  ก  เลขที่  ๓๓๙๐  ตําบลลําปาว   
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  น.ส.  ๓  ก  เลขที่  ๓๓๙๑  ตําบลลําปาว  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์   

(๕) โรงงานทําแป้ง  ในบริเวณโฉนดท่ีดินเลขที่  ๙๑๑๔  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๑๕  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๑๖  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๑๗  
ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๑๘  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๑๙  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๒๕  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๒๖  
ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๒๗  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๒๘  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๒๙  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๓๐  
ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๓๑  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๓๒  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๓๓  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๔๔  
ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๔๗  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๔๘  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๕๖  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๕๘  
ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๕๙  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๗๖  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๗๗  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๗๘  
ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๘๙  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๙๐  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๙๑  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๑๙๒  
ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๒๐๓  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๗๒๙  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๗๓๐  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๗๓๑  
ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๙๙๗๗  ตําบลเหนือ  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  
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จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๕๕๐  ตําบลโพนทอง  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  
โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๕๖๓๑  ตําบลโพนทอง  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   

(๖) โรงงานทําแป้ง  และโรงงานผลิตก๊าซซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ  และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ  
แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
ในบริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๐๒๓๗  ตําบลไผ่  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขที่  
๒๐๒๓๙  ตําบลไผ่  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๐๒๔๐  ตําบลไผ่  อําเภอ 
เมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๐๒๔๕  ตําบลไผ่  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   
โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๐๒๖๔  ตําบลไผ่  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  น.ส.  ๓  ก  เลขที่  ๑๕๙๗  
ตําบลไผ่  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย   
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ห่างจากเขตที่ดินประเภทชุมชน 

ไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐  เมตร   
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๙  หมายเลข  ๓.๑๑  

และหมายเลข  ๓.๑๓   
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๙  หมายเลข  ๓.๑๑  

และหมายเลข  ๓.๑๓   
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่ที่ดินที่ตั้งอยู่ห่างจาก 

เขตที่ดินประเภทชุมชนไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐  เมตร   
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  เว้นแต่ที่ตั้ งอยู่ห่างจากเขตที่ดินประเภทชุมชน   

บริเวณหมายเลข  ๑.๑  หมายเลข  ๑.๒  หมายเลข  ๑.๓  หมายเลข  ๑.๔  หมายเลข  ๑.๕  หมายเลข  ๑.๖  
หมายเลข  ๑.๗  หมายเลข  ๑.๘  หมายเลข  ๑.๙  หมายเลข  ๑.๑๐  หมายเลข  ๑.๑๑  หมายเลข  ๑.๑๒  
หมายเลข  ๑.๑๔  หมายเลข  ๑.๑๕  หมายเลข  ๑.๑๖  หมายเลข  ๑.๑๗  หมายเลข  ๑.๑๘  หมายเลข  ๑.๑๙  
หมายเลข  ๑.๒๒  หมายเลข  ๑.๒๓  หมายเลข  ๑.๒๔  และหมายเลข  ๑.๒๕  ไม่เกิน  ๕๐๐  เมตร 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 
เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

และการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย   
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม   
(๕) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร   
(๖) จดัสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม   
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย   
(๙) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่   
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม   
(๑๑) สถานีขนส่งสินค้า   
(๑๒) คลังสินค้า   
(๑๓) สวนสนุกหรือสวนสัตว์   
(๑๔) สนามแข่งรถ   
(๑๕) สนามแข่งม้า   
(๑๖) สนามยิงปืน   
ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 

เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้อง
กับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  และมิใช่การจัดสรรที่ดิน  และ 



หน้า   ๘ 
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การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือทรงป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและ
กฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น   

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้   

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย   
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่   
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม   
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเก่ียวข้องกับ

การศึกษา  สถาบันราชการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น   
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น  การท่องเที่ยว  การอยู่อาศัย  
พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์   

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้   
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย   
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน   
(๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม   
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม   
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม   
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย   
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่   
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(๑๐) สถานีขนส่งสินค้า   
(๑๑) คลังสินค้า   
(๑๒) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บหรือพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ 

ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม  แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจําหน่าย  ณ  สถานที่นั้น   
(๑๓) โรงฆ่าสัตว์   
(๑๔) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๑๕) สนามแข่งรถ   
(๑๖) สนามกอล์ฟ   
(๑๗) กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล   
(๑๘) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า   
(๑๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ   
ข้อ ๑๔ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  

โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ข้อ ๑๕ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

และยังประกอบกิจการอยู่  ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับ
แปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง 
อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ       ๑. ลําดับท่ี   หมายถึง   ลําดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
      ๒. จําพวกท่ี  หมายถึง   จําพวกท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ท่ีใช้สาร ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด
 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓
      ท่ีใช้สารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓
 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยเคมีท่ีไม่มี
การใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium

   Nitrate) หรือโปแตส
เซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
      หรือสัตว์ (Pesticides) เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์

และปุ๋ยเคมีท่ีไม่มี
การใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium
Nitrate) หรือโปแตส
เซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓
 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานท่ีห้ามประกอบกิจการ
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ท่ีดินประเภทชุมชน



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

เฉพาะสีน้ํา ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จาก เฉพาะแอสฟัลต์ติก
      ก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน คอนกรีต ให้ประกอบ

กิจการได้
๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓

 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง ๓
      ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ๓
 หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ
 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
 สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะโรงงานบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชน
ให้ประกอบกิจการได้

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ท่ีใช้สาร ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

      ตัวทําละลายในการสกัด เฉพาะในโฉนดท่ีดิน
เลขที่ ๑๖๑๑๖
ตําบลบัวขาว อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โฉนดท่ีดิน

 ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

๒



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
เลขที่ ๑๖๑๑๘
ตําบลบัวขาว อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โฉนดท่ีดิน
เลขที่ ๔๕๙๑ ตําบล
สมสะอาด อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โฉนดท่ีดิน
เลขที่ ๑๗๒๒๙
ตําบลสมสะอาด
อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๗๒๔๐
ตําบลสมสะอาด
อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
น.ส. ๓  เลขที่ ๒๑
หมู่ ๓ (๕) ตําบลลําปาว
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
น.ส. ๓ ก เลขที่ ๓๐๐๑
ตําบลลําปาว อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๑๙๕ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๑๙๙ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก

๓



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
เลขที่ ๓๒๐๐ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๒๑๐ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๒๑๑ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๓๘๘ ตาํบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๓๘๙ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๓๙๐ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๓๙๑ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
      ท่ีใช้สารตัวทําละลายในการสกัด เฉพาะในโฉนดท่ีดิน

เลขที่ ๑๖๑๑๖

๔



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
ตําบลบัวขาว อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โฉนดท่ีดิน
เลขที่ ๑๖๑๑๘
ตําบลบัวขาว อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โฉนดท่ีดิน
เลขที่ ๔๕๙๑ ตําบล
สมสะอาด อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โฉนดท่ีดิน
เลขที่ ๑๗๒๒๙
ตําบลสมสะอาด
อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๗๒๔๐
ตําบลสมสะอาด
อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
น.ส. ๓  เลขที่ ๒๑
หมู่ ๓ (๕) ตําบลลําปาว
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
น.ส. ๓ ก เลขที่ ๓๐๐๑
ตําบลลําปาว อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๑๙๕ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก

๕



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
เลขที่ ๓๑๙๙ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๒๐๐ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๒๑๐ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๒๑๑ ตาํบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๓๘๘ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๓๘๙ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๓๙๐ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๓๙๑ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้ประกอบ
กิจการได้

๖



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยเคมีท่ีไม่มี
การใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium

   Nitrate) หรือโปแตส
เซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
      หรือสัตว์ (Pesticides) เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์

และปุ๋ยเคมีท่ีไม่มี
การใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium
Nitrate) หรือโปแตส
เซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓
 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะสีน้ํา ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จาก เฉพาะแอสฟัลต์ติก
      ก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน คอนกรีต ให้ประกอบ

กิจการได้

๗



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย เฉพาะในโฉนดท่ีดิน
 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เลขท่ี ๒๐๒๓๗ ตําบลไผ่

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๐๒๓๙
ตําบลไผ่ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โฉนดท่ีดิน
เลขที่ ๒๐๒๔๐ ตําบลไผ่
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๒๐๒๔๕
ตําบลไผ่ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โฉนดท่ีดิน
เลขที่ ๒๐๒๖๔ ตําบลไผ่
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ น.ส.
๓ ก เลขที่ ๑๕๙๗
ตําบลไผ่ อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓
เลขที่ ๒๑ หมู่ ๓ (๕)
ตําบลลําปาว อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๐๐๑ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๑๙๕ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง

๘



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
ตําบลลําปาว อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๒๐๐ ตําบล
ลําปาว อําเภอกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
น.ส. ๓ ก เลขที่ ๓๒๑๐
ตําบลลําปาว อําเภอ
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๒๑๑ ตําบล
ลําปาว อําเภอกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
น.ส. ๓ ก เลขที่ ๓๓๘๘
ตําบลลําปาว อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๓๘๙ ตําบล
ลําปาว อําเภอกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
น.ส. ๓ ก เลขที่ ๓๓๙๐
ตําบลลําปาว อําเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ น.ส. ๓ ก
เลขที่ ๓๓๙๑ ตําบล
ลําปาว อําเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้ประกอบ
กิจการได้

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง ๓
      ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ๓

 หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ
 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
 สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ท่ีใช้สาร ๓

     ตัวทําละลายในการสกัด
(๔) โรงงานทําน้ํามันพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ท่ีใช้ ๓
     สารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓
 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยเคมีท่ีไม่มี
การใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium

   Nitrate) หรือโปแตส
เซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)

ให้ประกอบกิจการได้
 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓
      หรือสัตว์ (Pesticides) เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์

และปุ๋ยเคมีท่ีไม่มี
การใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium
Nitrate) หรือโปแตส
เซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)

ให้ประกอบกิจการได้

 ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

๑๐



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓

 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว
๔๕  (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

เฉพาะสีน้ํา ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓
 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓
๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จาก เฉพาะแอสฟัลต์ติก
      ก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน คอนกรีต ให้ประกอบ

กิจการได้
๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓

 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง ๓
      ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ๓
 หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ
 ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
 สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
ทุกลําดับ  โรงงานทุกประเภทและชนิด ทุกจําพวก

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ
ทุกลําดับ  โรงงานทุกประเภทและชนิด ทุกจําพวก

 ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้

 ท่ีดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

๑๑
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดกาฬสินธุ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๑.๑  ถึงหมายเลข  ๑.๒๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชุมชน  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทาคันโท  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทาคันโท  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทาคันโท  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลทาคันโท  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๗  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลคํามวง  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลคํามวง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลคํามวง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลคํามวง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๓. ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลโพน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒  

และเสนตรงที่ลากตอจากหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะทาง  

๒,๐๐๐  เมตร  จดหวยสมอทบ 

  ดานตะวันออก จากจุดท่ีบรรจบกันระหวางเสนที่ลากตอจากหลักเขตที่  ๑   

กับหลักเขตที่  ๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  เปนระยะทาง  ๒,๐๐๐  เมตร  จดหวยสมอทบ  ไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใตตามหวยสมอทบ  จดหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลโพน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตท่ี  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕ 



 

๒ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลโพน  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน 

 ๑.๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหนองหิน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองหิน  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองหิน  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองหิน  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลนาคู  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนาคู  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลนาคู  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนาคู  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๖ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลกุดสิม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลกุดสิม  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลกุดสิม  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตท่ี  ๖  

กับหลักเขตท่ี  ๗ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลกุดสิม  ระหวางหลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๕.๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน  และอางเก็บน้ําสายนาเวียง 

 ๑.๗ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลโนนบุรี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลโนนบุรี  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลโนนบุรี  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลโนนบุรี  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตท่ี  ๑ 



 

๓ 

 ๑.๘ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลสมเด็จ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลสมเด็จ  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลสมเด็จ  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  

หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลสมเด็จ  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหนองกุงศรี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑   

กับหลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองกุงศรี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒   

หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองกุงศรี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖   

หลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองกุงศรี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘   

หลักเขตท่ี  ๙  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๐ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลคําใหญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลคําใหญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลคําใหญ  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตท่ี  ๘ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลคําใหญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๑ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒ 

  ดานตะวันออก   จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  

ฟากเหนือและฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒  ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  เปนระยะ  ๑๒,๕๐๐  เมตร   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๗๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒   



 

๔ 

  ดานตะวันตก   จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  

ฟากเหนือและฟากใต  ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  บรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  เปนระยะ  ๘,๐๐๐  เมตร   

 ๑.๑๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลหวยผ้ึง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหวยผ้ึง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  

กับหลักเขตท่ี  ๗ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหวยผ้ึง  ระหวางหลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  

หลักเขตท่ี  ๙  หลักเขตที่  ๑๐  กับหลักเขตที่  ๑๑ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหวยผ้ึง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑๑  หลักเขตที่  ๑๒  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๓ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับแนวเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 

 ๑.๑๔ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตาํบลหวยเม็ก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลหวยเม็ก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหวยเม็ก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหวยเม็ก  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๖  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๕ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลหนองสอ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองสอ  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลหนองสอ  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  

หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลหนองสอ  ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๖ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลนามน  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนามน  ระหวางหลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลนามน  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนามน  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๑ 



 

๕ 

 ๑.๑๗ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลบัวขาว  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลบัวขาว  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลบัวขาว  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบัวขาว  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตท่ี  ๘  

หลักเขตท่ี  ๙  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๑๘ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตาํบลกุดหวา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลกุดหวา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลกุดหวา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลกุดหวา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๑๙ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลนาจารย  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลนาจารย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๙ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลนาจารย  ระหวางหลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลนาจารย  ระหวางหลักเขตที่  ๑๐  หลักเขตที่  ๑๑  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ๑.๒๐ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับอางเก็บน้ําหวยสีทน   

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ระหวางหลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘  หลักเขตที่  ๙  หลักเขตที่  ๑๐  กับหลักเขตที่  ๑๑ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

ระหวางหลักเขตที่  ๑๐  กับหลักเขตที่  ๑๑  และเสนตรงที่ตอจากเสนขนานดังกลาว  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  

จนบรรจบเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับลําน้ําปาว 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตรกับลําน้ําปาว  ฝงตะวันออก   



 

๖ 

 ๑.๒๑ ดานเหนือ   จดเขตเทศบาลตําบลยางตลาด  ระหวางหลักเขตท่ี  ๙  หลักเขตที่  ๑๐  

หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  

และเขตเทศบาลตําบลโคกศรี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒  และเสนขนาน

ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒ 

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับลําน้ําปาว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๑๒  เขตเทศบาลตําบลโคกศรี  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๖  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒   

และเขตเทศบาลตําบลยางตลาด  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลยางตลาด  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตที่  ๘  

หลักเขตท่ี  ๙  หลักเขตที่  ๑๐  กับหลักเขตที่  ๑   

 ๑.๒๒ ดานเหนือ   จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับลําน้ําปาว  ฝงใต  และฝงตะวันออก 

  ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลกมลาไสย  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖  

และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับลําน้ําปาว  ฝงตะวันตก 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับลําน้ําปาว  ฝงเหนือ  และเขตเทศบาล 

ตําบลกมลาไสย  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๗  หลักเขตที่  ๘   

  ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลกมลาไสย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตที่  ๙  

หลักเขตท่ี  ๑๐  กับหลักเขตที่  ๑  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับลําน้ําปาว  ฝงใต 

 ๑.๒๓ ดานเหนือ   จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก   จดเขตเทศบาลตําบลหนองแปน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  กับหลักเขตที่  ๓ 

  ดานใต   จดเขตเทศบาลตําบลหนองแปน  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันตก   จดเขตเทศบาลตําบลหนองแปน  ระหวางหลักเขตที่   ๔   

หลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๗  กับหลักเขตที่  ๑ 

 ๑.๒๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลธัญญา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลธัญญา  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 



 

๗ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลธัญญา  ระหวางหลักเขตที่  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  

หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๗ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลธัญญา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตที่  ๘  

กับหลักเขตท่ี  ๑   

 ๑.๒๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลรองคํา  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลรองคํา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลรองคํา  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลรองคํา  ระหวางหลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๑   

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  

มีรายการดังตอไปนี้ 

 ดานเหนือ   จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๖  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๖   

ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๖  เปนระยะ  ๕,๐๐๐  เมตร   

 ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๔๖   

 ดานใต   จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๖  

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๖   

ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๖  เปนระยะ  ๙,๐๐๐  เมตร 

 ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๐๔๖   

๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๓.๑ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูพาน   

  ดานตะวันออก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูพาน  และเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอคํามวงกับอําเภอสมเด็จ   



 

๘ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอคํามวงกับอําเภอสหัสขันธ 

  ดานตะวันตก   จดเสนแบงเขตปกครองระหวางอําเภอคํามวงกับอําเภอสหัสขันธ  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอคํามวงกับอําเภอสามชัย   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๒  และหมายเลข  ๑.๓  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

 ๓.๒ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับจังหวัดอุดรธานี 

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงมูล 

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงมูล  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๐๙  

ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๕๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับจังหวัดขอนแกน  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับจังหวัดอุดรธานี 

 ๓.๓ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูพาน 

  ดานตะวันออก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสามชัยกับอําเภอคํามวง  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสามชัยกับอําเภอสหัสขันธ   

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว 

  ดานตะวันตก   จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับจังหวัดอุดรธานี  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว 

 ๓.๔ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาแกงกะอาม  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  

กับเขตอางเก็บน้ําหวยสังเคียบ  และเขตอุทยานแหงชาติภูพาน   

  ดานตะวันออก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสมเด็จกับอําเภอหวยผ้ึง   

  ดานใต   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสมเด็จกับอําเภอนามน  

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานาจาร  และปาดงขวาง   

  ดานตะวันตก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสมเด็จกับอําเภอสหัสขันธ  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๔๑  ฟากเหนือ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสมเด็จ 

กับอําเภอสหัสขันธ  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสมเด็จกับอําเภอคํามวง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๘  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 



 

๙ 

 ๓.๕ ดานเหนือ   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงมูล  และเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  

ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับจังหวัดอุดรธานี 

  ดานตะวันออก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว 

  ดานใต   จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหนองกุงศรีกับอําเภอหวยเม็ก   

  ดานตะวันตก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงมูล  เขตเทศบาลตําบลหนองกุงศรี   

และเขตเทศบาลตําบลหนองหิน   

 ๓.๖ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับจังหวัดสกลนคร  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหมู   

  ดานตะวันออก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหมู   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเขาวงกับอําเภอกุฉินารายณ  

เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูโหลย  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับลําน้ํายัง  ฝงตะวันตก   

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนาคูกับอําเภอหวยผ้ึง  

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหวยฝา   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๕  และหมายเลข  ๑.๖  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  

และบริเวณหมายเลข  ๕.๓  หมายเลข  ๕.๕  หมายเลข  ๕.๖  และหมายเลข  ๕.๘  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๓.๗ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสหสัขนัธกับอําเภอสามชัย  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสหัสขันธกับอําเภอคํามวง 

  ดานตะวันออก   จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสหัสขันธกับอําเภอสมเด็จ 

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานาจารและปาดงขวาง  และเสนแบงเขต

การปกครองระหวางอําเภอสหัสขันธกับอําเภอเมืองกาฬสินธุ 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอสหัสขันธกับอําเภอสามชัย 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๗  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  

๘.๓  หมายเลข  ๘.๔  และหมายเลข  ๘.๕  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน 



 

๑๐ 

 ๓.๘ ดานเหนือ จดเขตอุทยานแหงชาติภูพาน  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหวยฝา 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหวยผ้ึง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๑๒  

หลักเขตท่ี  ๑๑  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงแมเผด 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหวยผ้ึงกับอําเภอนามน  

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหวยผ้ึงกับอําเภอสมเด็จ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู 

 ๓.๙ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอกุฉินารายณ  กับอําเภอเขาวง  

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาภูโหลย   

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับจังหวัดมุกดาหาร 

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับจังหวัดรอยเอ็ด 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงแมเผด  เสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอกุฉินารายณกับอําเภอหวยผ้ึง  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับลําน้ํายัง  ฝงตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๗  และหมายเลข  ๑.๑๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  

บริเวณหมายเลข  ๒  ที่กําหนดไวเปนสีมวง  บริเวณหมายเลข  ๖.๘  หมายเลข  ๖.๑๒  และหมายเลข  ๖.๑๓  

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  และบริเวณหมายเลข  ๘.๗  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน 

 ๓.๑๐ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงมูล  เสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอหวยเม็กกับอําเภอหนองกุงศรี  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔๑๖  ฟากตะวันตก  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงระแนง  และทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๑๑๐  ฟากตะวันตก   

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับจังหวัดมหาสารคาม 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับจังหวัดมหาสารคาม  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดกาฬสินธุ 

กับจังหวัดขอนแกน   



 

๑๑ 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๐  และหมายเลข  ๑.๑๔  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  

บริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  และบริเวณหมายเลข  ๕.๑๓   

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๓.๑๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนามนกับอําเภอสมเดจ็  

และเสนขนานระยะ  ๑,๕๐๐  เมตร  กับเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ   

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนามนกับอําเภอหวยผ้ึง  

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงแมเผด 

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงแมเผด  เขตเทศบาลตําบลนามน  

และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําหวยแกง 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอนามน  กับอําเภอเมืองกาฬสินธุ  

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานาจารและปาดงขวาง 

 ๓.๑๒ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงแมเผด  เขตเทศบาลตําบลหวยผ้ึง  

ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๔  และเขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาดงหวยฝา   

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหวยผ้ึงกับอําเภอนาคู  

และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับลําน้ํายัง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอหวยผ้ึงกับอําเภอกุฉินารายณ  

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงแมเผด 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงแมเผด   

 ๓.๑๓ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองกาฬสินธุกับ

อําเภอสหัสขันธ  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานาจารและปาดงขวาง 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองกาฬสินธุกับอําเภอนามน  

เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําหวยแกง  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองกาฬสินธุ

กับอําเภอดอนจาน  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเหนือกับตําบลเชียงเครือ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเหนือกับตําบลเชียงเครือ  

เสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๙  หลักเขตที่  ๘  



 

๑๒ 

หลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๖  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําหวยสีทน  และเสนขนาน

ระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓   

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองกุงกับตําบลบึงวิชัย  

และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๑๙  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๖.๖  

และหมายเลข  ๖.๑๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  และบริเวณหมายเลข  ๘.๖  ท่ีกําหนดไว

เปนสีน้ําตาลออน 

 ๓.๑๔ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอดอนจานกับอําเภอเมืองกาฬสินธุ  

เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกกลางหมื่น  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาจําปากับตําบลดงพยุง   

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงแมเผด 

  ดานใต   จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับจังหวัดรอยเอ็ด  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงนามน 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอดอนจานกับอําเภอเมืองกาฬสินธุ  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนาจําปากับตําบลมวงนา  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกกลางหมื่น   

 ๓.๑๕ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอกมลาไสยกับอําเภอเมืองกาฬสินธุ  

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงนามน 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับจังหวัดรอยเอ็ด 

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับจังหวัดรอยเอ็ด 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับลําน้ําปาว  ฝงตะวันออก  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโพนงามกับตําบลหลักเมือง   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณหมายเลข  ๑.๒๕  ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  และบริเวณหมายเลข  ๕.๑๖  

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน 

 ๓.๑๖ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตาํบลหนองอิเฒากับตําบลยางตลาด  

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๑๖  ฟากใต 



 

๑๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลหนองแปน  และเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางอําเภอฆองชัยกับอําเภอกมลาไสย 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโคกสะอาดกับตําบลฆองชัยพัฒนา   

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับจังหวัดมหาสารคาม 

๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดิน

ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงระแนง  เสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตําบลนาเชือกกับตําบลเขาพระนอน  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว   

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๔๑๖  ฟากใต  และเขตเทศบาลตําบลหนองสอ  ระหวางหลักเขตที่  ๑   

หลักเขตท่ี  ๖  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบึงวิชัยกับตําบลลําปาว   

เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับลําน้ําปาว  ฝงตะวันตกและฝงตะวันออก  เสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  

กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๓  เขตเทศบาลตําบลโคกศรี  เขตเทศบาลตําบลยางตลาด  

เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําบึงอราม  เสนตรงที่ตอตรงจากเสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  

กับเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เสนขนานระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  กับเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เขตตําบลหวยโพธิ์  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลเชยีงเครือกับตําบลเหนอื  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอดอนจาน

กับอําเภอเมืองกาฬสินธุ  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําหวยแกง  เขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาดงแมเผด  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลดงพยุงกับตําบลนาจําปา  เสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางตาํบลมวงนากับตําบลนาจําปา  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองกาฬสินธุกับอําเภอดอนจาน  

เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองกาฬสินธุกับอําเภอกมลาไสย  เสนแบงเขตการปกครอง 

ระหวางตําบลหลักเมืองกับตําบลโพนงาม  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับลําน้ําปาว  ฝงตะวันตก 

 ดานใต  จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับแมน้ําชี  ฝงเหนือ 

 ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลฆองชัยพัฒนากับ 

ตําบลโคกสะอาด  เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอกมลาไสยกับอําเภอฆองชัย  เขตเทศบาลตําบลหนองแปน  

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๑๖  ฟากเหนือ  เขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง



 

๑๔ 

ระหวางจังหวัดกาฬสินธุกับจังหวัดมหาสารคาม  เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลดอนสมบูรณ  

ตําบลหัวงัว  ตําบลยางตลาด  ตําบลหัวนาคํา  และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลดอนสมบูรณ 

กับตําบลอิตื้อ   

 ทั้งนี้  ยกเวนบรเิวณหมายเลข  ๑.๒๑  หมายเลข  ๑.๒๒  หมายเลข  ๑.๒๓  และหมายเลข  ๑.๒๔  

ท่ีกําหนดไวเปนสีชมพู  บริเวณหมายเลข  ๕.๙  หมายเลข  ๕.๑๔  หมายเลข  ๕.๑๕  หมายเลข  ๕.๑๗  

หมายเลข  ๕.๑๘  หมายเลข  ๕.๑๙  และหมายเลข  ๕.๒๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  บริเวณหมายเลข  ๖.๑๐  

ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  และบริเวณหมายเลข  ๘.๘  ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน 

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๒๐  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทที่โลงเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําหวยสังเคียบ 

 ๕.๒ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว 

 ๕.๓ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําหวยมะโน 

 ๕.๔  ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําหวยสะทด 

 ๕.๕ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับสองฝงลําน้ํายัง   

 ๕.๖ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําสายนาเวียง 

 ๕.๗   ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําหวยผ้ึง 

 ๕.๘   ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําเขื่อนลําพะยัง 

 ๕.๙   ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับสองฝงลําน้ําปาวและลําน้ําพาน 

 ๕.๑๐ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําหวยแกง 

 ๕.๑๑ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําหวยจุมจัง 

 ๕.๑๒  ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําหวยสีทน 

 ๕.๑๓  ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําหนองหญามา 

 ๕.๑๔  ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําบึงอราม 

 ๕.๑๕  ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตหนองมาลูน 

 ๕.๑๖  ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําเลิงเปลือย 

 ๕.๑๗  ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตบึงกุย 



 

๑๕ 

 ๕.๑๘  ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตบึงโดน 

 ๕.๑๙  ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตกุดวังซอ 

 ๕.๒๐  ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับสองฝงแมน้ําชี   

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว  

ใหเปนท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาภูพาน 

 ๖.๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาภูพาน  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาแกงกะอาม  และเขตอุทยานแหงชาตภูิพาน 

 ๖.๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงมูล 

 ๖.๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหมู   

 ๖.๕ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหวยฝา 

 ๖.๖ ปาสงวนแหงชาติ  ปานาจารและปาดงขวาง 

 ๖.๗ ปาสงวนแหงชาติ  ปาภูโหลย 

 ๖.๘ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงดานแย 

 ๖.๙ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงแมเผด 

 ๖.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ  ปาโคกกลางหมื่น 

 ๖.๑๑ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงระแนง 

 ๖.๑๒ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงที่หนึ่ง 

 ๖.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงที่สอง 

 ๖.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงนามน 

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวมะกอก  ใหเปนที่ดินประเภท

สถาบันการศึกษา  ไดแก  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน  ใหเปนที่ดิน

ประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ๘.๑  ดานเหนือ จดเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งถนนราชรังสีบรรจบกับทางหลวงชนบท  

กส.  ๒๒๕๓  ไปทางทิศใต  จนบรรจบกับถนนรวม  กทม.  ที่จุดซึ่งอยูบริเวณแยกหลวงชนบท  กส.  ๒๒๕๓  

บรรจบกับถนนรวม  กทม.  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางถนนรวม  กทม.  บรรจบกับถนนผาแดง 



 

๑๖ 

  ดานตะวันออก จดเสนตรงท่ีลากจากจุดซึ่งถนนรวม  กทม.  บรรจบกับถนนผาแดง  

ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ตามแนวทางถนนผาแดงจนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗   

และเสนตรงที่ลากจากจุดตัดของถนนผาแดงกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗  ไปทางทิศตะวันออก 

ถึงแยกท่ีทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗  บรรจบกับถนนรอบหนองสิมดานทิศใต  ไปทางทิศใต 

  ดานใต จดถนนรอบหนองสิมดานทิศใต  ไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบ

กับถนนโพธิ์ศรี 

  ดานตะวันตก จดถนนโพธิ์ศรีที่บรรจบกับถนนรอบหนองสิมดานทิศใต  ไปทาง

ทิศเหนือ  จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗  ไปทางทิศตะวันออก  จนบรรจบกับถนนราชรังษี  

และเสนตรงท่ีลากจากถนนราชรังษี  ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบกับถนนทางหลวงชนบท  กส.  ๒๒๕๓ 

 ๘.๒ ดานเหนือ จดเขตบานแสนสุข  หมูที่  ๗  ตําบลกุดจิก   

  ดานตะวันออก จดเขตบานแสนสุข  หมูที่  ๗  ตําบลกุดจิก   

  ดานใต จดเขตบานแสนสุข  หมูที่  ๗  ตําบลกุดจิก   

  ดานตะวันตก จดเขตบานแสนสุข  หมูที่  ๗  ตําบลกุดจิก   

 ๘.๓ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับเขตอางเก็บน้ําเขื่อนลําปาว   

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗  ฟากเหนือ 

ที่จุดซึ่งอยูหางจากเขตเทศบาลตําบลโนนบุรี  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตท่ี  ๔  ตัดกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๗  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗  ฟากเหนือ  และเขตเทศบาล

ตําบลโนนบุรี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๒,๔๐๐  เมตร  กับเสนตั้งฉากกับทางหลวง

แผนดินหมายเลข  ๒๒๗  ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากเขตเทศบาลตําบลโนนบุรี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  

กับหลักเขตท่ี  ๔  ตัดกับทางหลวงแผนดนิหมายเลข  ๒๒๗  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๗  เปนระยะ  ๕๐๐  เมตร 

 ๘.๔ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๗ 



 

๑๗ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗  

ฟากเหนือ  ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗  ไปทาง 

ทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗  เปนระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนตั้งฉากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗  ฟากเหนือ   

ที่จุดซึ่งถนนไมปรากฏชื่อ  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗   

 ๘.๕ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๒๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๗   

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๒,๕๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๗ 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒,๔๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๒๗ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๗  ฟากตะวันออก  และเขตเทศบาล

ตําบลโนนบุรี  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓ 

 ๘.๖ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานาจารและปาดงขวาง 

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานาจารและปาดงขวาง 

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานาจารและปาดงขวาง 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปานาจารและปาดงขวาง 

 ๘.๗ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงดานแย 

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงดานแย 

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงบังอี่  แปลงท่ีหนึ่ง  และเสนขนาน

ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑๒  ฟากใต 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงดานแย 

 ๘.๘ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางคูเมืองกําแพงเมือง

ฟาแดดสงยาง 



 

๑๘ 

  ดานตะวันออก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางคูเมืองกําแพงเมือง

ฟาแดดสงยาง  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับคูเมืองกําแพงเมืองสระน้ําบานขาวหลาม  และเสนขนาน

ระยะ  ๕๐  เมตร  กับเจดียหมายเลขหก   

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางคูเมืองกําแพงเมือง

ฟาแดดสงยาง  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับริมหนองนกพีด  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับโนนฟาแดด 

  ดานตะวันตก จดเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับศูนยกลางคูเมืองกําแพงเมือง

ฟาแดดสงยาง  เสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับโนนศาลา  และเสนขนานระยะ  ๕๐  เมตร  กับโนนฟาหยาด 

เจดียฟาหยาด 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธ์ุ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และ
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