
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์จังหวัดกาฬสนิธุ ์

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล 



  

ประกาศเทศบาลต าบลภูดิน 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

……………………………………. 

     ตามที่เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และด าเนินการตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ไปแล้วนั้น   

     อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 9 ข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร        
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนีใ้ห้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                             ศราวธ ส าราญมล 
         (นายศราวุธ ส าราญมล) 

          นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 
  

 
 
 
  
 



ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ฉบับนี้จัดท าโดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูดิน     
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนพัฒนาอ าเภอ     

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ของเทศบาลต าบลภูดิน ได้ด าเนินการ   
ตามข้ันตอนดังนี ้

๑. คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ  
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น      
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา 
วิเคราะห์เพือ่จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนท้องถ่ินสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) ของเทศบาลต าบลภูดิน        
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนขอขอบพระคุณหน่วยงาน
และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องจนท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 

 
                                        เทศบาลต าบลภูดิน 

                                                              ตุลาคม ๒๕64 
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ส่วนที ่๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ดา้นกายภาพ 

ต ำบลภูดินอยู่ในเขตกำรปกครองของอ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๓ 
ธันวำคม ๒๕๒๘ ได้แยกเขตกำรปกครองออกจำกต ำบลล ำปำว มำก่อตั้งเป็นต ำบลภูดิน โดยมีนำยนำค        
ปรีวำสนำ เป็นก ำนันต ำบลคนแรก ซึ่งปัจจุบันต ำบลภูดินมีหมู่บ้ำนทั้งหมด 14 หมู่บ้ำน ลักษณะของกำรตั้ง
บ้ำนเรือนของประชำชนต ำบลภูดิน จะตั้งเรียงรำยตำมถนนเพ่ือควำมสะดวกในกำรไปมำหำสู่กันของคนใน
หมู่บ้ำน  

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้ยกฐำนะเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภูดิน และปี พ.ศ.2552           
ได้ยกฐำนะจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภูดิน เป็นเทศบำลต ำบลภูดิน โดยมีผู้บริหำรท้องถิ่นดังนี้ 

1.นำยไพฑูรย์ ทวำศรี ประธำนกรรมกำรบริหำร  ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 
2540 ถึง วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2544 

2.นำยนำค ปรีวำสนำ ประธำนกรรมกำรบริหำร ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 
2544 ถึง วันที่ 30 มิถุนำยน 2548 

3.นำยนำค ปรีวำสนำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภูดิน ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 
กรกฎำคม 2548 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2552 

4.นำยอุดมชัย ชมเชี่ยวชำญ นำยกเทศมนตรีต ำบลภูดิน ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 
ธันวำคม 2552 ถึงวันที่ 19 ธันวำคม 2556 

5.นำยนำค ปรีวำสนำ นำยกเทศมนตรีต ำบลภูดิน ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 มกรำคม 
2557 ถึง 1 กุมภำพันธ์ 2564 

6.นำยศรำวุธ ส ำรำญมล นำยกเทศมนตรีต ำบลภูดิน ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 มีนำคม 
ถึงปัจจุบัน 

 
1.1  ลักษณะที่ตั้งต าบลภูดิน 
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เทศบำลต ำบลภูดิน เป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอยู่ในเขตกำรปกครองของ
อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ ตั้งอยู่บริเวณถนนทำงหลวงจังหวัดกำฬสินธุ์หมำยเลข 227 ห่ำงจำก
ที่ว่ำกำรอ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ ประมำณ 24 กิโลเมตร  
 ๑.๒ ลักษณะภูมิอากาศ 
                สภำพภูมิอำกำศของต ำบลภูดินเป็นแบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย  ๓๒ องศำเซลเซียส        
มี  ๓ ฤดู  ดังนี้ 
      ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่   เดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 
      ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่   เดือนมิถุนำยน – กันยำยน 
      ฤดูหนำว   เริ่มตั้งแต่   ตุลำคม – มกรำคม 

 ๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ 

   พ้ืนที่ต ำบลภูดินส่วนใหญ่เป็นที่รำบสูง  เหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตรกรรมมีพ้ืนที่ป่ำไม้เพียง
เล็กน้อยบริเวณทิศตะวันตกคือบ้ำนโนนศำลำ บ้ำนำขำม บ้ำนค ำดอกไม้ และบ้ำนพักสุขใจอำณำเขตติดเขื่อน
ล ำปำว ประชำชนมีอำชีพประมงและเลี้ยงสัตว์น้ ำเลี้ยงปลำในกระชัง นอกจำกนี้ต ำบลยังมีโรงงำนอุตสำหกรรม 
แต่ยังไม่มีปัญหำด้ำนสภำพแวดล้อมเป็นพิษ ต ำบลภูดินจึงมีนโยบำยส่งเสริมกำรรักษำสภำพสิ่งแวดล้อม       
ในต ำบล 
 ๑.๔ ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินของต ำบลภูดินมีลักษณะเป็นดินทรำย – ดินดำน ไม่อุ้มน้ ำ ดินไม่มีควำมอุดม 
สมบูรณ์ไม่มีสำรอินทรีย์ เป็นดินจืด จะต้องมีกำรปรับปรุงดินให้คืนสภำพควำมสมบูรณ์    ส่วนใหญ่ประชำชน
จะใช้พ้ืนดินในกำรท ำไร่มันส ำปะหลังและไร่อ้อย 

พื้นที่การถือครองที่ดินของแต่ละหมู่บ้าน 

หมู่ที่ บ้ำน 
พ้ืนที่ทั้งหมด

(ไร่) 
พ้ืนที่นำ  

(ไร่) 
พ้ืนที่ไร่ 

(ไร่) 
พ้ืนที่ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 

(ไร่) 
พ้ืนที่อ่ืนๆ

(ไร่) 
๑ สว่ำง ๒,๓๘๒ ๔๗๘ ๘๓๒ ๙๓๐ ๑๔๒ 
๒ ค่ำยลูกเสือ ๑,๑๗๖ ๒๐๕ ๖๓๔ ๒๕๓ ๘๔ 
๓ ถิ่นพัฒนำ ๑,๐๖๗ ๑๓๓ ๖๙๙ ๑๕๕ ๘๐ 
๔ ค ำใหญ่ ๑,๖๖๐ ๒๓๒ ๙๔๐ ๓๓๐ ๑๕๘ 
๕ โนนหัวเขื่อน ๒,๐๐๓ ๓๘๐ ๑,๒๔๕ ๒๓๐ ๑๔๘ 
๖ ค ำดอกไม้ ๔,๑๒๖ ๑๒๘ ๖๑๐ ๓๙๐ ๒,๙๙๘ 
๗ พักสุขใจ ๔,๔๔๙ - ๗๗๓ ๘๐ ๓,๕๙๖ 
๘ เหล่ำหลวง ๒,๑๐๗ ๔๘๕ ๘๙๐ ๕๗๐ ๑๖๒ 
๙ นำขำม ๔,๖๑๔ ๓๔๐ ๙๙๕ ๒๔๕ ๓,๐๓๔ 

๑๐ โคกนำงำม ๑,๘๓๕ ๕๓๐ ๘๓๙ ๓๓๒ ๑๓๔ 
๑๑ เหล่ำหลวงใต้ ๒,๒๕๗ ๑๙๓ ๙๕๑ ๑๔๐ ๙๗๓ 
๑๒ เหล่ำหลวงกลำง ๒,๑๒๓ ๒๓๐ ๔๘๐ ๒๗๐ ๑,๑๔๓ 
๑๓ โนนศำลำ ๓,๗๗๐ ๑๕๐ ๔๔๙ ๒๔๐ ๒,๙๓๑ 
๑๔ ภูทอง ๑,๑๒๓ ๘๕ ๖๔๐ ๓๒๐ ๗๘ 

รวม ๑๔ หมู่บ้ำน ๓๔,๖๙๒ ๓,๕๖๙ ๑๐,๙๗๗ ๔,๔๘๕ ๑๕,๖๖๑ 
 หมำยเหตุ : เป็นพื้นที่เข่ือนล ำปำว ๙,๐๑๙ ไร ่
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๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 

        ๑) แหล่งน้ าธรรมชาติ    ล ำห้วยมีจ ำนวน   ๕   สำยดงันี้ 
  ๑. ล ำห้วยค ำญำคู หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
  ๒. ล ำห้วยบง หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
  ๓. ล ำห้วยหนองแดง หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
  ๔. ล ำห้วยค้อ หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน เชื่อม หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ และเชื่อม หมู่ที่ 
๑๓ บ้ำนโนนศำลำ 
  5.ห้วยหินแตก หมู่ที่ 13 บ้ำนโนนศำลำ, หมู่ที่ 11 บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ 

                ๒) แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน       
  ๑. หนองค ำผีหลอก หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
  ๒. หนองโสกกุง หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
  ๓. อ่ำงน้ ำค ำ หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
  ๔. หนองค ำงู หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ 

๕. หนองข้ีเห็น หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ     
๖. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่ 

  ๗. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน 
  ๘. หนองค ำบำก หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง 
  ๙. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม  
  ๑๐. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
  ๑๑. หนองน้ ำท่ำกกฮัง หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 
  ๑๒. หนองน้ ำกกบำก หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 

                 ๓) การประปา   ระบบประปำต ำบลภูดินสำมำรถแยกประเภทได้ดังนี้ 

   ๑ ระบบประปาแบบบาดาล 
      ๑) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
      ๒) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ 
      ๓) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ 
      ๔) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่   
      ๕) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้ 
      ๖) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ 
          ๗) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง 

    ๘) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม 

    ๙) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 

    ๑๐) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ 
    ๑๑) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 

    ๑๒) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโนนศำลำ 

    ๑๓) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 
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  ๓.๒ ระบบประปาแบบผิวดิน 
        ๑) ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
        ๒) ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ 
        ๓) ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม 
        ๔) ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ 
        5  ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ 12 บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 
        6) ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 
 
๒.ด้านการเมือง การปกครอง 

 ๒.๑ เขตกำรปกครอง 
ต ำบลภูดินตั้งอยู่บริเวณทำงทิศเหนือของอ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ มีระยะทำงห่ำงจำกตัวอ ำเภอ

เมืองกำฬสินธุ์ประมำณ  ๒๐ กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต ำบลและอ ำเภอใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ          มีอำณำเขตติดต่อกับ    ต ำบลนิคม     อ ำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ 
  ทิศใต้              มีอำณำเขตติดต่อกับ   ต ำบลล ำปำว   อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 
  ทิศตะวันออก   มีอำณำเขตติดต่อกับ    ต ำบลขมิ้น      อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 

 ทิศตะวันตก    มีอำณำเขตติดต่อกับ เขื่อนล ำปำว      อ ำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 ๒.๒ เขตกำรเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ต ำบลภูดิน แบ่งเขตกำรเลือกตั้ง ออกเป็น ๒ เขต ดังนี้ 

  เขตกำรเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง , หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้ , หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ, 
หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง , หมูท่ี่ ๙ บ้ำนนำขำม , หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง  
  เขตกำรเลือกตั้งที่ ๒ ได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ , หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ ,  
หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่ , หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน , หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม , หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง , 
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโนนศำลำ , หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 
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๓. ประชากร 

 ๓.๑ จ ำนวนประชำกรในเขตพ้ืนที่ต ำบลภูดิน 

หมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร 

รวม 
ชำย หญิง 

หมู่ที่ ๑ สว่ำง 216 231 447 
หมู่ที่ ๒  ค่ำยลูกเสือ 165 146 311 
หมู่ที่ ๓  ถิ่นพัฒนำ 146 129 275 
หมู่ที่ ๔  ค ำใหญ่ 88 93 181 
หมู่ที่ ๕  โนนหัวเขื่อน 336 314 650 
หมู่ที่ ๖  ค ำดอกไม้ 234 236 470 
หมู่ที่ ๗  พักสุขใจ 204 197 401 
หมู่ที่ ๘ เหล่ำหลวง 258 251 509 
หมู่ที่ ๙ นำขำม 377 333 710 
หมู่ที่ ๑๐ โคกนำงำม 243 233 476 
หมู่ที่ ๑๑ เหล่ำหลวงใต้ 198 204 402 
หมู่ที่ ๑๒ เหล่ำหลวงกลำง 164 171 335 
หมู่ที่ ๑๓ โนนศำลำ 201 206 407 
หมู่ที่ ๑๔ ภูทอง 141 162 303 

รวม 2,971 2,906 ๕,877 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยำยน 2564 
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๓.๒ จ านวนครัวเรือนในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 

หมู่บ้ำน รวม 

หมู่ที่ ๑ สว่ำง 131 
หมู่ที่ ๒  ค่ำยลูกเสือ 86 
หมู่ที่ ๓  ถิ่นพัฒนำ 96 
หมู่ที่ ๔  ค ำใหญ่ 46 
หมู่ที่ ๕  โนนหัวเขื่อน 158 
หมู่ที่ ๖  ค ำดอกไม้ 119 
หมู่ที่ ๗  พักสุขใจ 131 
หมู่ที่ ๘ เหล่ำหลวง 136 
หมู่ที่ ๙ นำขำม 207 
หมู่ที่ ๑๐ โคกนำงำม 124 
หมู่ที่ ๑๑ เหล่ำหลวงใต้ 113 
หมู่ที่ ๑๒ เหล่ำหลวงกลำง 146 
หมู่ที่ ๑๓ โนนศำลำ 120 
หมู่ที่ ๑๔ ภูทอง 103 

รวม ๑,716 
  

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยำยน 2564 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ ด้ำนกำรศึกษำ / แหล่งเรียนรู้  
      ๑) สถำนศึกษำ สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ 

ที ่ โรงเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 
อนุบำล ประถมศึกษำ  

1 2 3 
ป.๑ 
(คน) 

ป.๒ 
(คน) 

ป.๓ 
(คน) 

ป.๔ 
(คน) 

ป.๕ 
(คน) 

ป.๖ 
(คน) 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) 

๑ ค่ำยลูกเสือนิคมล ำปำว 0 1 1 3 3 3 2 2 3 18 
๒ โคกนำงำมสำมัคค ี 0 3 0 4 2 7 2 1 2 21 
๓ นำขำมร่วมรำษฏรบ์ ำรุง 0 6 14 5 13 15 14 10 22 99 
๔ บ้ำนสว่ำง 0 4 4 4 6 11 6 3 7 45 
๕ เหล่ำหลวงวิทยำคำร 0 14 7 10 14 13 26 15 14 113 

รวม 0 28 26 26 38 49 50 31 48 296 
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      ๒) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดเทศบำลต ำบลภูดิน 

ที ่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวนเด็กเล็ก 

๑ บ้ำนค่ำยลูกเสือ  26 
๒ บ้ำนสว่ำง 38 
๓ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ 36 

รวม 100 

 
     ๓) ศูนย์กำรเรียนชุมชน  มี  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่ที่หอประชุมเทศบำลต ำบลภูดิน 

๔.๒ ด้านสาธารณสุข 

ต ำบลภูดินมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนเหล่ำหลวงต ำบลภูดิน   ๑   แห่ง 
                    สุขภำพอนำมัยประชำชนโดยทั่วไปมีสุขภำพและมีควำมเป็นอยู่ปำนกลำง 

๔.๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑) สถำนีต ำรวจ     - ไม่มี   (มีสถำนีต ำรวจที่อยู่ใกล้ คือสถำนีต ำรวจภูธรต ำบลล ำปำว) 
๒) สถำนีดับเพลิง   - ไม่มี  (มีรถดับเพลิงเทศบำลต ำบลภูดิน จ ำนวน ๑ คัน) 

 
๔.๔ หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 

๑ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนเหล่ำหลวง ต ำบลภูดิน 
๒ ศูนย์บริหำรจัดกำรประมงน้ ำจืดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัด 
๓ ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๗ 
๔ สถำนีพัฒนำอำหำรสัตว์จังหวัดกำฬสินธุ์ 
๕ ศูนย์ฝึกอบรมพืชไร่ภูสิงห์ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 
๖ โรงเรียนบ้ำนสว่ำง 
๗ โรงเรียนบ้ำนค่ำยลูกเสือนิคมล ำปำว 
๘ โรงเรียนนำขำมร่วมรำษฏร์บ ำรุง 
๙ โรงเรียนโคกนำงำมสำมัคคี 

๑๐ โรงเรียนเหล่ำหลวงวิทยำคำร 
 
๔.๕ บริษัท/ห้างร้าน  ในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 
ล ำดับที่ บริษัท/ห้ำงร้ำน 

๑ บริษัท จิรัฐพัฒนำกำรเกษตร จ ำกัด 
๒ บริษัท ไทยไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 
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๔.๖ โรงสีข้าว(โรงสีขนาดเล็ก) ในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 
ล ำดับที่ โรงสีข้ำว หมู่ที่ / บ้ำน 

๑ โรงสีข้ำวนำยสมำน ถิ่นวำสนำ หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ 
๒ โรงสีข้ำวนำงพัด อ่ิมพัฒน์ หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่ 
๓ โรงสีข้ำวนำยค ำใส ยำนเพิ่ม หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน 
๔ โรงสีข้ำวนำงสุวิมล บทมำตร หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน 
๕ โรงสีข้ำวนำยไร่ ขันทะจ ำนง หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
๖ โรงสีข้ำวนำงบุญมำ ภูมีเมฆ หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
๗ โรงเรียนนำยไช ยำนจรัส หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ 
๘ โรงสีข้ำวนำยแพง ยำงธสำร หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 
๙ โรงสีข้ำวนำยเดือน ฆำรพันธุ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 

 
๔.๗ รา้นซ่อมรถ ในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 
ล ำดับที่ ร้ำนซ่อมรถยนต์/ร้ำนรถจักรยำนยนต์/ร้ำนเชื่อม หมู่ที่ / บ้ำน 

๑ ร้ำนซ่อมรถยนต์ นำยบุญถม ยลชม หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ 
๒ ร้ำนซ่อมรถยนต์ นำยเยี่ยมยง ภูยำมตูม หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ 
๓ ร้ำนซ่อมรถยนต์นำยชำญชัย นันวิจิตร หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ 
๔ ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์ นำยสมศักดิ์ วันทะไชย หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่ 
๕ ร้ำนเชื่อมวัสดุนำยอวยพร ระดำสำร หมู่ที่ ๘  บ้ำนเหล่ำหลวง 
๖ ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์ นำยยุทธ ภูมิเลิศ หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม 
๗ ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์นำยสมบัติ บทมำตร หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ 

 
๔.๘ ร้านค้า ในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 
ล ำดับที่ ชื่อเจ้ำของร้ำน หมู่ที่ / บ้ำน ร้ำน 

๑ นำงลัดดำวัลย์ สีมำ หมู่ที ่๑ บ้ำนสว่ำง ขำยของช ำ 
๒ นำงสมควร ค ำศิลำ หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง ขำยอุปกรณ์เครื่องนอน 
๓ นำงกำญจนำ โอเตมำยู หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง ร้ำนเกมส์ 
๔ นำงอมรรัตน์ คำล ำดวล หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ ขำยของช ำ 
๕ นำงหนูเวียง พรมมำ หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ  ขำยของช ำ 
๖ นำงยุภำพร ลำมพัฒน์ หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ ขำยของช ำ 
๗ นำงเบ็ญ บุดดำนำง หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ ขำยของช ำ 
๘ นำงสำวพรสมบัติ อ่อนประสงค ์ หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ ฟำร์มไก่ 
๙ นำยสมบัติ แสนชมพู หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ ขำยของช ำ 

๑๐ นำยค ำพันธ์  มูลมำตน์ หมู่ที ่๔ บ้ำนค ำใหญ่ ขำยของช ำ 
๑๑ นำงบุญเสริม สมบัติตรำ หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน ขำยของช ำ 
๑๒ นำงสำวสำยไชย สงสุรีย์ หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน ขำยของช ำ 
๑๓ นำงวิรำวรรณ ชื่นบุญเพิ่ม หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน ขำยของช ำ 
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ล ำดับที่ ชื่อเจ้ำของร้ำน หมู่ที่ / บ้ำน ร้ำน 

๑3 นำยเกรียงไกร ประตังธำนี หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน ขำยของช ำ 
๑4 นำงสมศรี อิ่มภักดี หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน ขำยของช ำ 
๑5 นำงเข็มพร ภูละมูล หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้ ขำยของช ำ 
๑6 นำงสำยยงค์ ศรีค ำมูล หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้ ขำยของช ำ 
17 นำงวีระ ฉำยรัศมี หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้ ขำยของช ำ 
18 นำงส ำรวย ชำติดอน หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้ ขำยของช ำ 
19 นำยเที่ยง พรมค ำมูล หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ ขำยของช ำ 
๒0 นำงเตือนใจ คันธำรก หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ ขำยของช ำ 
๒1 นำยไพโรจน์ จินดำศรี หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง ขำยของช ำ 
๒2 นำยส ำลี นนปะติ หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง ขำยของช ำ 
๒3 นำงสมยงค์ วิระพันธ์ หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง ขำยของช ำ 
๒4 นำงวรรณำ ติชำวัณ หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง ขำยของช ำ 
๒5 นำงปริญญำ วงชำรี หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง ขำยของช ำ 
๒6 นำยบุญน้อย นำเมืองรักษ์ หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม ขำยของช ำ 
27 นำงสำวประกำย พลเศษ หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม ขำยของช ำ 
28 นำงหนูเกตุ ภูแสนศรี หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม ขำยของช ำ 
29 นำงเต็ม  เสนำกิจ หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม ขำยของช ำ 
๓0 นำงยุพิน ศรีวิเศษ หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม ขำยของช ำ 
๓1 นำยจันแดง หำรโสภำ หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม ขำยของช ำ 
๓2 นำยจ ำรัส แสนสะอำด หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม ขำยของช ำ 
๓3 นำยสมบัติ บทมำตร หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ ขำยของช ำ 
๓4 นำงเพชร ภูทองยอด หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ ขำยของช ำ 
๓5 นำงทองมำ พละดล หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ ขำยของช ำ 
๓6 นำงสมเพชร พนมเขต หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ ขำยของช ำ 
37 นำยบัวแดง จตุเทน หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ ขำยของช ำ 
38 นำงสมบัติ สำรพัฒน์ หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ ขำยของช ำ 
39 นำยสมศักดิ์ ศำรำรักษ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง ร้ำนเกมส์ 
๔0 นำงสวรรค์ สิงห์สุวรรณ หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโนนศำลำ ขำยของช ำ 
๔1 นำยประเสริฐ ยำนสว่ำง หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโนนศำลำ ขำยของช ำ 
๔2 นำงปรำณี ศรีส ำแดง หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง ขำยของช ำ 
๔3 นำยบวร ภูยำงตูม หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง ขำยของช ำ 

 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

     ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

  ๑) ทางหลวง   ๑   สำย   คอื  ถนนทำงหลวงหมำยเลข 227 อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ – 
อ ำเภอสหัสขันธ์ 

๒) ถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน   ๔  สำย คือ 
      ๒.๑ ถนน หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ  ถึง  หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง    
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  ๒.๒ ถนน หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง  ถึง  หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ   
  ๒.๓ ถนน หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ   ถึง  หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโนนศำลำ  
  ๒.๔ ถนน หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหลำ่หลวงกลำง  ถึง  หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน  

  ๓) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน  ๒ สำย คือ  
  ๓.๑ ถนน หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่   เชื่อม  หมู่ที่ ๘  บ้ำนเหล่ำหลวง  
  ๓.๒ ถนน หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้  เชื่อม  หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม 

๔) ถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน    ๘   สำย   คือ 

๔.๑ ถนน หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง   เชื่อม  หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่  
  ๔.๒ ถนน หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง   เชื่อม  หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม  
  ๔.๓ ถนน หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ  เชื่อม  หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ  
  ๔.๔ ถนน หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่   เชื่อม  หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน 

๔.๕ ถนน หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้   เชื่อม  หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ 
๔.๖ ถนน หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม   เชื่อม  หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 
๔.๗ ถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม  เชื่อม  หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 
๔.๘ ถนน หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหลำ่หลวงใต้  เชื่อม  หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 

  ๕) ถนนเชื่อม ต าบล สู่ ต าบล 

๕.๑ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง   เชื่อม  ต ำบลนิคม อ ำเภอสหัสขันธ์ 
  ๕.๒ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง   เชื่อม  ต ำบลโนนน้ ำเกลี้ยง อ ำเภอสหัสขันธ์ 
  ๕.๓ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน  เชื่อม  ต ำบลหนองสอ อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 
  ๕.๔ ถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม  เชื่อม  ต ำบลโนนน้ ำเกลี้ยง อ ำเภอสหัสขันธ์ 
  ๕.๕ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม  เชื่อม  ต ำบลขมิ้น อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 
  ๕.๖ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ เชื่อม  ต ำบลล ำปำว อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 
  ๕.๗ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง  เชื่อม ต ำบลล ำปำว อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 
  ๕.๘ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง  เชื่อม ต ำบลขมิ้น อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 
  ๕.๙ ถนนลำดยำง หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง  เชื่อม ต ำบลขมิ้น อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 

  ๖) เส้นทางท่ีใช้เดินทางระหว่างต าบล ไป  อ าเภอ  และจังหวัด 

  ๖.๑ เส้นทำงท่ีใช้เดินทำงระหว่ำงต ำบลภูดินไปอ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์   เดินทำงโดยทำง
รถยนต์โดยสำรประจ ำทำง  มีระยะทำง  ๒๘ กิโลเมตร  

๖.๒ เส้นทำงท่ีใช้เดินทำงระหว่ำงต ำบลภูดินไปอ ำเภอสหัสขันธ์   เดินทำงโดยทำง 
รถยนต์โดยสำรประจ ำทำง  มีระยะทำง  ๙  กิโลเมตร 

๖.๓ เส้นทำงท่ีใช้เดินทำงระหว่ำงต ำบลภูดินไปจังหวัดกำฬสินธุ์   เดินทำงโดยทำงรถยนต์ 
โดยสำรประจ ำทำง  มีระยะทำง  ๒๘  กิโลเมตร 

๕.๒ การไฟฟ้า 
  จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ไฟฟ้ำเข้ำถึง ๑๔  หมู่บ้ำน 
  จ ำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้ำใช้ ๑,๖57  ครัวเรือน 
 
 



-11- 
 ๕.๓ การประปา 

          ๑)แหล่งน้ าธรรมชาติ    ล ำห้วยมีจ ำนวน   ๕   สำยดังนี้ 
   ๑. ล ำห้วยค ำญำคู หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
   ๒. ล ำห้วยบง หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
   ๓. ล ำห้วยหนองแดง หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
   ๔. ล ำห้วยค้อ หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน เชื่อม หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ และ
เชื่อม หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโนนศำลำ 

                      ๒) แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน       
   ๑. หนองค ำผีหลอก หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
   ๒. หนองโสกกุง หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
   ๓. อ่ำงน้ ำค ำ หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
   ๔. หนองค ำงู หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ 

๕. หนองข้ีเห็น หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ     
๖. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่ 

   ๗. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน 
   ๘. หนองค ำบำก หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง 
   9. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ 8 บ้ำนเหล่ำหลวง 
   10. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม  
   ๑1. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
   ๑2. หนองน้ ำท่ำกกฮัง หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 
   ๑3. หนองน้ ำกกบำก หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 
                    ๓) การประปา   ระบบประปำต ำบลภูดินสำมำรถแยกประเภทได้ดังนี้ 
   ระบบประปาแบบบาดาล 
   ๑. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
   ๒. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ 
   ๓. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ 
   ๔. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่   
   ๕. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้ 
   ๖. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ 

๗. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง 

๘. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม 

๙. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 

๑๐. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ 
๑๑. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 

๑๒. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโนนศำลำ 

๑๓. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 
 

   ระบบประปาแบบผิวดิน 
   ๑. ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
   ๒. ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ 
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   ๓. ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม 
   ๔. ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ 
   ๕. ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 
 
๖.แหล่งท่องเที่ยว 

ต ำบลภูดินเป็นทำงผ่ำนไปสู่สถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญต่ำง ๆ ของจังหวัดกำฬสินธุ์ เช่น
พิพิธภัณฑ์สิรินธร วัดสักกะวันพระนอนสมัยทวำรำวดีแห่งวัดภูค่ำว แหล่งผ้ำไหมแพรวำบ้ำนโพน นอกจำกนี้
เทศบำลต ำบลภูดินมีสวนสำธำรณะไดโนเสำร์ประตูสู่ภูกุ้มข้ำวและยังมีทัศนียภำพริมเขื่อนล ำปำวที่สำมำรถ
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนำคต รวมถึงมีจุดชมวิว ที่วัดสว่ำงอัมพะวัน หมู่ที่ 1 บ้ำนสว่ำง ที่สำมำรถดึงดูด
นักเที่ยวได้เป็นอย่ำงด ี
 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๗.๑ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
  ต ำบลภูดิน มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอิทธิพลและเกี่ยวข้องต่อกำรประกอบอำชีพของ
เกษตรกร ซึ่งในบำงเดือนที่มีบุญประเพณี เกษตรกรมีกำรหยุดกำรประกอบอำชีพชั่วครำวเพ่ือมำร่วมในบุญ
ประเพณีตำมควำมเชื่อและกำรนับถือ ได้แก่ บุญบั้งไฟ บุญเข้ำพรรษำ บุญข้ำวประดับดิน บุญข้ำวสำก บุญออก
พรรษำ และบุญกฐิน เป็นต้น นอกนี้เกษตรกรยังมีกำรท ำบุญประเพณีทั้ง ๑๒ เดือน ดังต่อไปนี้ 

  เดือนอ้ำย บุญคุณลำนสู่ขวัญข้ำว 
  เดือนยี่  บุญปัดรังควำนหมู่บ้ำน 
  เดือนสำม บุญปั้นข้ำวจี่ 
  เดือนสี่  บุญพระเวส 
  เดือนห้ำ  บุญสงกรำนต์ 
  เดือนหก  บุญบั้งไฟ 
  เดือนเจ็ด บุญเบิกฟ้ำ 
  เดือนแปด บุญเข้ำพรรษำ 
  เดือนเก้ำ บุญข้ำวประดับดิน 
  เดือนสิบ  บุญข้ำวสำก  
  เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษำ 
  เดือนสิบสอง บุญกฐิน  

๗.๒ พิธีกรรม 
  ๑. พิธีบำยศรีสู่ขวัญ สำมำรถท ำได้ทุกเวลำไม่มีข้อก ำหนดหรือข้อห้ำม ควำมส ำคัญ คือ เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นสิริมงคล นิยมจัดกันในโอกำสที่เป็นมงคล เช่น บวชนำค งำนแต่ง เลื่อนยศ กำรบำยศรี
สู่ขวัญท ำขึ้นเพ่ือเรียกขวัญให้กลับมำอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อำยุมั่นขวัญยืนปลอบประโลมจิตใจให้
เข้มแข็งมั่นคงปรำศจำกควำมหวำดกลัว เดินทำงก็ให้ปลอดภัย 
  ๒. พิธีมงคลเกี่ยวกับบ้ำน คนโบรำณถือว่ำ เรือนเป็นที่อยู่อำศัยคนใดจะปลูกบ้ำนต้องหำฤกษ์
เพ่ือให้อยู่ดีมีสุข พิธีกรม ได้แก่ พิธีย้ำยแม่ธรณี พิธียกเสำแฮก พิธียกเสำขวัญ  กำรประกอบพิธีกรรมต่ำงๆ  
ของคนอีสำนต้องท ำให้ถูกต้อง แล้วจะมีควำมสุข ควำมเจริญ พิธีปลูกบ้ำน เริ่มต้นปลูกบ้ำน เมื่อปลูกเสร็จ ยัง
ต้องท ำพิธีขึ้นบ้ำนใหม่ต่อไป 
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๗.๓ ศาสนาและสิ่งยึดเหนี่ยวและข้อห้ามต่างๆ 
  ประชำกรในต ำบลภูดิน นับถือศำสนำพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีวัดพุทธในพ้ืนที่ จ ำนวน    
๑๑ วัด ได้แก่ 

ล ำดับที่ วัด หมู่ที่ / บ้ำน 
๑ วัดสว่ำงอัมพะวัน  หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
๒ วัดป่ำทรงธรรม  หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ 
๓ วัดมงคลศรีอภัย หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ 
๔ วัดป่ำค ำญำคู หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่ 
๕ วัดพุทธคำมนิคม  หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน 
๖ วัดนทีศิลำวำส  หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ 
๗ วัดสิทธิไชยำรำม  หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง 
๘ วัดสระหินไชยมัด  หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม 
๙ วัดป่ำศรีเครือวัลย์  หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม 

๑๐ วัดไชยำรำม หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
๑๑ วัดเทพนิมิต   หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 

   

นอกจำกวัดและศำสนำแล้วคนในหมู่บ้ำนยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ และปู่ตำปฏิบัติยึดถือ 
หรือละเว้นอย่ำงเคร่งครัด ดอนปู่ตำบำงแห่ง ยังมีข้อห้ำมส ำหรับกิจกรรมที่ไม่เหมำะสม หำกล่วงละเมิด  เชื่อว่ำ
จะถูกลงโทษไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ เป็นไข้ เจ็บแขนขำ ฯลฯ 
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8.โครงสร้างของเทศบาลต าบลภูดิน 
 โครงสร้ำงของเทศบำลต ำบลภูดิน แบ่งเป็น 2 ฝ่ำย คือ 

1. ฝ่ำยสภำเทศบำลต ำบลภูดิน 
2. ฝ่ำยบริหำรเทศบำลต ำบลภูดิน 
     ฝ่ายสภาเทศบาลต าบลภูดิน 

สภำเทศบำลต ำบลภูดิน ประด้วยสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลภูดิน ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง 
จำกประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น เทศบำลต ำบลภูดิน 
ประด้วยสมำชิกจ ำนวนสิบสองคน แบ่งเขตกำรเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต เขตเลือกตั้งละ 6 คน รวมเป็น       
12 คน และด ำรงอยู่ในต ำแหน่งได้ครำวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
 
 โครงสร้ำงสภำเทศบำลต ำบลภูดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลภดิูน 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูดิน 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 2 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 2 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 2 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 2 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 2 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตท่ี 2 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 1 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 1 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 1 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 1 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 1 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 1 
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สภำเทศบำลต ำบลภูดิน มีอ ำนำจหน้ำที่ 

(1) ให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูดิน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรกิจกำรของ 
เทศบำลต ำบลภูดิน 

(2) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำปี และร่ำงเทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม 

(3) ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของนำยกเทศมนตรีต ำบลภูดินให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำยแผนพัฒนำ 
เทศบำลต ำบลภูดิน เทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำร 
 

1) นายกเทศมนตรี 
นำยกเทศมนตรีต ำบลภูดิน มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชนในเขตเทศบำลต ำบล มี 

วำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 4 ปี นำยกเทศมนตรีต ำบลภูดิน อำจแต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน 
และอำจแต่งตั้งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีและเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ได้ไม่เกินสองคน 
 นำยกเทศมนตรี มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ก ำหนดนโยบำยโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำล 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบำย 

(2) สั่ง อนุญำต และอนุมัติเกี่ยวกับรำชกำรของเทศบำล 
(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำร 

นำยกเทศมนตรี 
(4) วำงระเบียบเพื่อให้งำนของเทศบำลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
(5) รักษำกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัติ 
(6) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้และกฎหมำยอ่ืน 

 
โครงสร้ำงผู้บริหำรเทศบำลต ำบลภูดิน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลภดิูน 

เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 

รองนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน รองนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 
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กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลภูดิน 

 
 

ปลัดเทศบาล 
นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดบักลำง (1) 

กองช่าง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น (1) 

กองคลัง 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

นักบริหำรงำนคลัง ระดับต้น (1) 

กองการศึกษา 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น (1) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ระดับต้น (1) 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
หัวหน้ำฝำ่ยอ ำนวยกำร 

นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น (1) 

ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง 
หัวหน้ำฝำ่ยบรหิำรงำนคลัง 

นักบริหำรงำนคลัง ระดับต้น (1) 

ฝ่ำยกำรโยธำ 
หัวหน้ำฝำ่ยกำรโยธำ 

นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น (1) 

ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 
หัวหน้ำฝำ่ยกำรศึกษำ 

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น (1) 

ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข 
หัวหน้ำฝำ่ยบรหิำรงำนสำธำรณสุข 

นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น (1) 

- งำนธุรกำร 
- งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
- งำนนิติกำร 

- งำนกำรเงินและบัญชี 
- งำนจัดเก็บและพัฒนำรำยได้ 
- งำนพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
- งำนธุรกำร 
 

- งำนวิศวกรรม 
- งำนงำนสำธำรณูปโภค 
- งำนผลิตและวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ 
 

- งำนกำรศึกษำเด็กปฐมวยั 
- งำนส่งเสริม ประเพณี  
  ศิลปวัฒนธรรม 
- งำนกิจกำรศำสนำ 
 

- งำนสุขำภิบำลและอนำมยั 
- งำนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
- งำนสัตวแพทย ์
 

ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 

นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น (1) 

- งำนกำรเจ้ำหน้ำที ่
- งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
- งำนพัฒนำชุมชน 
- งำนสังคมสงเครำะห์ 
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ส่วนที่ 2  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
      วิสัยทัศน์  ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารง
อยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1) ความม่ันคง   
    1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 

และภายนอกในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุก
มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

    1.2 ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไก
ที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

    1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนา 
ประเทศชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

    1.4 ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่งคงพอเพียงกับการ 
ด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

    1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงของอาหารพลังงานและน้ า 

2) ความม่ังคั่ง 
    2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็น 

ประเทศในกลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

    2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจาก 
ภายในและภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดส าคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
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    2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนานาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  
ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) ความย่ังยืน 
    3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่
สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

    3.2  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ 
กฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

    3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
       3.4  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4) กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
      การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -
2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการเสนอ
ร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ 

มัง่คั่งและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ  
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
  1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเ พียง” โดยประกอบไปด้ วย  ยุทธศาสตร์การ พัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การ พัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเทศบาลต าบลภูดินนั้น 
ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูดินมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน          
การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพ
ได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน     
มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบ อุ่น ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ ดังนี้ 

    1.3.1.1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 
มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค  ที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

    1.3.1.2 แนวคิดและหลักการ 
     1) ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้
เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและ
ภายในประเทศควบคู่กับแนวคิด การพัฒนาแบบองค์รวม ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม     
ยุทธศาตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนายึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และ       
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือสังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
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     2) หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ 
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของ
พ้ืนที่ โดยก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน และก าหนดบทบาทและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
    1.3.1.3 ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
     1) ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับ        
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ  
     2) พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร 
และ        การท่องเที่ยวของภูมิภาค  
     3) พัฒนาพ้ืนที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก -
ตะวันตก  เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจ ระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่ –
สุราษฏร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
     4) พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ 
แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย –อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
     5) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ ายคมนาคมขนส่งเพ่ือ
สนับสนุน      การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพ
การขนส่ง    ทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก 
และขอนแก่น 
     6) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อม
เมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

   1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวการตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความ
สะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจและติ
ปัญญา รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
    3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพา
ตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
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    4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ า
และระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยังยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท า
เกษตรอินทรีย ์
  1.3.3  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
   1.3.1 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย 
หนองบัวล าภู และเลย เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตรการสิ่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   1.3.2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย  สกลนคร  นครพนม 
และมุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
   1.3.3 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท าการเกษตรก้านหน้า 
การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   1.3.4 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน พัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม 
และพัฒนาเส้นทาง 
   1.3.5 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประเภท ด้วย อุบลราชธานี         
ศรีสะเกศ ยโสธร และอ านาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
และขาดแคลนน้ า การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

  1.3.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้กรอบการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนโดยมียุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้ 

   วิสัยทัศน์ 
   “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิ
สติกส์ สู่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

   เป้าประสงค์ 
   เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี     
จึงได้ก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้ 
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1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
2. เพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
3. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

ตัวช้ีวัดรวม 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
2. อัตราการขยายตัวรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 
3 ประเด็น ยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพในการผลิตการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   1.เป้าประสงค์ 
    1.1 เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
    1.2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร 

   2. ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร์ 
    2.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึน 
    2.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 
    2.3 ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรอง GAP ที่เพ่ิมข้ึน 

   3. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
    3.2 พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
    3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการ  
ค้าการบริการและโลจิสติกส์ 

   1.เป้าประสงค์ 
    1.1 เพ่ิมมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด 
    1.2 เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

   2. ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร์ 
    2.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและบริการกลุ่มจังหวัด 
    2.2 ร้อยละของผลิตภาพแรงงาน 

   3. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
    3.1 พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ 
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    3.2 พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
    3.3 พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
    3.4 พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
   เป้าประสงค์ 
    1.1 เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องเพ่ิมขึ้น 

   ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร์ 
    2.1 รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
    2.2 มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพ่ิมข้ึน 

   กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
    3.1 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    3.2 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
    3.3 ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
    3.4 พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมในภูมิภาค 

1.3.5  แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   วิสัยทัศน์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   “กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปัญญาวิถีไทย น่าอาศัย ท่องเท่ียว และลงทุน” 

   พันธกิจ 
   1. ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร
โดยเน้นการพัฒนาการผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS 
   2. เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย) โดยเน้น
กระบวนการผลิต การแปรรูป และการส่งออก เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
   4. พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
กระบวนการจัดการด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นเมือง น่า
อาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน ตามวาระจังหวัด ในการพัฒนาสู่เมืองแห่ง “สุข สวย รวย ดี” 
   5. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 
   6. สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
   เป้าประสงค์รวม 

(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด GPP เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี 
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(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อย่างน้อย 

ร้อยละ 90 ของจ านวนตัวชี้วดั    

   ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลัก 

แบบครบวงจร 
(2) ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและ 

แข่งขันได้ 
(3) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
(4) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
(5) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย  
และพืชเศรษฐกิจแบบครบวงจร 

   เป้าประสงค์ 
   มูลค่าที่เพ่ิมข้ึนของการผลิตอาหารปลอดภัย 

   ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(1) ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (ร้อยละ 60  

ต่อปี) จากจ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรอง 
(2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
(3) ร้อยละของเกษตรผู้ผลิตสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัด 

กาฬสินธุ์ (KS) เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10 ต่อปี) 

กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนทีเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
(3) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของกลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร 
(4) สงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคการตลาด เพ่ือสร้างความยั่งยืน  

และแข่งขันได้ของสินค้าอาหารปลอดภัย 
(5) พัฒนาคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 
ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 

   เป้าประสงค์ 

   มูลค่าที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

(1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจ าหน่ายผ้าไหมแพรวา (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
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(2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจ าหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน (ร้อยละ  
12 ต่อปี) 

กลยุทธ์ 

(1) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่า 
ให้แก่ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP 

(2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับศักยภาพผู้ประการ  
SME และ Startup จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(3) พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีความ 
เข้มแข็งและมีเอกภาพ เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองทางการตลาด 

(4) เพ่ิมศักยภาพการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนา 
กระบวนการผลิต การแปรรูป การจ าหน่าย ผ้าไหมแพรวา สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้มาตรฐาน
แบบครบวงจร 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย       
น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน 
   เป้าประสงค์ 
   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

   ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   (1) จ านวนถนนที่เชื่อมโยง การค้า การขนส่ง ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง และ
พัฒนา (5 สาย ต่อปี) 
   (2) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหลักของประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการและ
การดูแล(ร้อยละ 80 ต่อปี) 
   (3) ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
   (4) ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ชุมชมเข้มแข็ง (ร้อยละ 80) 
   (5) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่า (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
   (6) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการจัดตั้ง จุดรวบรวมขยะอันตราย (ร้อยละ 
100 ต่อปี) 
   (7) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของค่าเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
   (8) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2 ต่อปี) 

   กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการน้ า เพ่ือ 

สนับสนุน การขับเคลื่อนวาระจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
(2) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย การดูแลผู้ด้อยโอกาส ตาม 

กรอบกิจกรรม 3 ดี (คนดี รายได้ดี สุขภาพดี) 
(3) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ การเพ่ิม 

พ้ืนที่สีเขียว และการบูรณาการการจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย 
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(4) พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวยุคก่อน 

ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการภาครฐัตามหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค์ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐ 

   ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(1) ร้อยละของข้อร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรมที่ได้รับการแก้ไขเป็นที่ยุติ  

(ร้อยละ 80 ต่อปี) 
(2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
(3) การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการด าเนินงานในรูปแบบ 

ประชารัฐที่เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี 
(4) ร้อยละของคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ร้อยละ 80 ต่อปี 

   กลยุทธ์ 
   (1) เพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐตามหลักธรร
มาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (2) ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาด้วยกลไกประชารัฐ 
   (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ และการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 

   เป้าประสงค์ 
   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน 

   ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(1) สถิติการจับกุมผู้กระท าผิดในคดี 3 กลุ่ม ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 60 ต่อปี) 
(2) อัตราผู้เสียชีวิตต่ออุบัติเหตุจราจรทางบกต่อประชากรแสนคน(ร้อยละ 1 ต่อปี) 
(3) ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ระดับ 4 ) 
(4) ร้อยละของหมู่บ้าน ที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้าน ชุมชนสีขาว (สถาน ก=ปลอด 

ยาเสพติด) (ร้อยละ 50 ต่อปี) 

   กลยุทธ์ 
(1) เสริมสร้างความมั่นคงภายในและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาสังคม 
(3) ยกระดับมาตรการการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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1.4 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  วิสัยทัศน์ 
  “การเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคน และสังคมอย่างยั่นยืน” 

  ยุทธศาสตร์  
  ประกอบด้วย ๗ ด้าน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
๓. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
๔. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณธรรม 
๕. การเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
๖. สนับสนุนบทบาทของสตรีในท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๗. การส่งเสริมการมีอาชีพรายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน 
๘. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
๙. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในการ 

พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
  แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย 
๓) การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
๔) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
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๕) การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้เพ่ิมข้ึนตามแนว 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖) ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่คุณภาพ 
๗) การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
๘) ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
๙) ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ และการเกษตรแบบผสมผสานแบบครบวงจร 
๑๐) ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบ ในการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
๒) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
๓) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอ 

พ้ืนเมือง 
๔) การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๕) ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
๖) ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาค และระหว่างประเทศ 
๗) การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา 
๘) ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๙) ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๑๐) ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 
๑๑) เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรม 

สร้างสรรค ์
๑๒) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
๑๓) ส่งเสริมและเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๑๔) ส่งเสริมพัฒนาท านุบ ารุงศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
๒) เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
๓) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม 
๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
๕) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
๖) ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
๗) การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
๘) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการพัฒนาด้านบริการและการท่องเที่ยว 
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๙) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่นทุกประเภท เช่น การ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศน์ เชิงสุขภาพ ฯ 

๑๑. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ 
๑๒. ส่งเสริมพัฒนาความมั่นคงด้านปัจจัยการผลิต ส่งเสริมความมั่นคงในพ้ืนที่ท ากินและเพ่ิม 

ศักยภาพการเข้าถึงแหล่งทุน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
๒) พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๓) พัฒนาด้านผังเมือง 
๔) พัฒนาระบบการจัดการน้ า 
๕) พัฒนาระบบพลังงาน 
๖) พัฒนาระบบก าจัดขยะ 
๗) พัฒนาระบบสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน 
๒) เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๓) ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบิหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

สนับสนุนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
๕) เสริมสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย กาจัดการระบบก าจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทาง 

อากาศโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖) เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการ 

จัดการน้ าเสียชุมชน 
๗) สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การ 
บริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา 

๑) การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
๒) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๓) สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔) การป้องกันแลปราบปรามการทุจริต 
๕) การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการภาครัฐ 
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๖) ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 
๗) ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘) การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
๙) ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด 
๑๐) การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
๑๑) เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน 
๑๒) ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑๓) ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร 
๑๔) ส่งเสริมเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลภูดิน 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) ต าบลภูดิน 
      ต าบลภูดินเป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว เขื่อนล าปาวอ่าวภูดิน 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

2.2 พันธกิจ ( Mission) ต าบลภูดิน 
      ๑)  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย ทั่วถึง เพียงพอ 
      ๒)  ส่งเสริมพัฒนาการสร้างงาน สร้างรายได้ ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีการศึกษาและมีความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพย์สิน 
 4) ส่งเสริมและบ ารุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5) ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยืน 
 6) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลทางธรรมชาติเพ่ือพัฒนา 

เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
        7) พัฒนาและยกระดับพ้ืนที่ต าบลภูดินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
      ๑)  มีระบบโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง เพียงพอ 
      ๒)  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ 

3) ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีความรู้ และชุมชนเข้มแข็ง 
4) ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดด ารงไว้ 
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5) การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
6) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) พัฒนาพื้นที่เข่ือนล าปาวของต าบลภูดินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

2.4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน     

      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนา   

๑) พัฒนาด้านการคมนาคม 
๒) พัฒนาด้านระบบการจัดการน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
๓) พัฒนาด้านระบบไฟฟ้า 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

    ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง     
    ๒) ส่งเสริมทางวิชาการด้านการเกษตรในการประกอบอาชีพ     

         ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
   แนวทางการพัฒนา 
   ๑) การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

๒) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 
๓) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
๔) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน 
๕) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖) การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗) การสังคมสงเคราะห์ 
๘) การส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
9) พัฒนาบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
๑)  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
๑) อนุรักษ์และฟ้ืนฟู สร้างจิตส านึก และความตระหนักในการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้อง 
๒) พัฒนาพ้ืนที่ต าบลภูดินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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2.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย ทั่วถึง เพียงพอ 
เป้าประสงค์ มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึง เพียงพอ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ จ านวนสาธารณูปโภค สาธารณปูการ สิ่งก่อสร้าง และระบบ 

รองรับการใช้งานของประชาชนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑) พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง        - จ านวนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ 

         ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
      -  จ านวนระบบคมนาคมที่ได้รบการพัฒนาและ 
         ปรับปรุง 

๒) พัฒนาด้านระบบการจัดการน้ าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร 

-  จ านวนระบบการจัดการน้ าที่ได้รับการพัฒนา 
        และปรับปรุง 

๓) พัฒนาด้านระบบไฟฟ้า -  จ านวนระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับการ 
        ปรับปรุง  ขยายเขตและ ซ่อมแซม  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองช่าง เทศบาลต าบลภูดิน 
ความเชื่อมโยง    
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
พันธกิจ ส่งเสริมพัฒนาการสร้างงาน สร้างรายได้ ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ

และรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๒) ส่งเสริมทางวิชาการด้านการเกษตรในการ

ประกอบอาชีพ 
- จ านวนกิจกรรมที่กระตุ้นและท าให้เกิดการ

พัฒนาอาชีพ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลภูดิน 
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ความเชื่อมโยง    
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
พันธกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขมีการศึกษาและมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความรู้ และชุมชนเข้มแข็ง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑) การพัฒนาด้านสาธารณสุข - จ านวนกิจกรรมที่ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 

และการป้องกันโรค 
๒) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา - จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษา และ 

การเรียนรู้ 
๓) การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการ 
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการกีฬา

นันทนาการ 
๔) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม          

ของประชาชนและหน่วยงาน 
- จ านวนกิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  

ในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้าง
ความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของ
ภาครัฐ 

๕) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
เสพติด 

- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัย     
ในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา   ยาเสพติด 

๖) การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 

- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัย 

๗) การสังคมสงเคราะห์ - จ านวนกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และ ผู้ด้อยโอกาส 

๘) การส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน  
ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและ
เยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

๙) การพัฒนาบุคลากร สถานที่ และวัสดุ 
อุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ 

- ร้อยละหรือจ านวนของบุคลากร สถานที่ และ
อุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนา หรือ ปรับปรุง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักปลัดเทศบาล , กองการศึกษา , กองสาธารณสุข ,กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง    
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  : ยุทธศาสตร์ที่ ๕  

การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจ ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดด ารงไว้ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๔.๑ การอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- จ านวนกิจกรรมที่อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา เทศบาลต าบลภูดิน 
ความเชื่อมโยง    
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ :  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
พันธกิจ ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลทางธรรมชาติเพ่ือพัฒนา 

เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
เป้าประสงค์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในต าบลภูดิน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 

และแหล่งท่องเที่ยวในต าบลภูดิน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา/และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๑) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู สร้างจิตส านึก และ
ความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี
ถูกต้อง 

- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒) การพัฒนาสถานที่ และเส้นทางการ
ท่องเที่ยว 

- จ านวนสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยว 
ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

     3)  ปรับปรุงพัฒนาเขื่อนล าปาว 
          และจุดชมวิว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ 
          พักผ่อนหย่อนใจของต าบล 

- จ านวนสถานที่ท่ีได้รับพัฒนาและปรับปรุง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต าบล 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก    

ส านักปลัดเทศบาล , กองช่าง , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลภูดิน  
ความเชื่อมโยง    

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)  : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ 
พัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ :  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต   

ของเทศบาลต าบลภูดิน 

3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

 ๑) จุดแข็ง (Strength) 
๑.๑ ด้านเศรษฐกิจ ลักษณะพ้ืนที่ต าบลภูดิน เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่กว้าง     

เหมาะแก่การเพาะปลูก ทั้งพืชไร่ และพืชสวน  
๑.๒ มีตลาดนัด โค-กระบือ และลานค้าชุมชนที่เข็มแข็ง ส่งผลต่อการขยายตัว       

ทางเศรษฐกิจชุมชน 
๑.๓ มีโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญคือมัน

ส าปะหลัง 
๑.๔ มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการประกอบ

อาชีพของประชาชน เช่น การประมง เนื่องจากพ้ืนที่ติดกับเข่ือนล าปาว มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ๑๘ แห่ง เหมาะที่
จะพัฒนาเป็นแหล่งผลิตทางด้านการเกษตรและการพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวริมเขื่อนล าปาว 

๑.๕ ประชาชนในชุมชน ร้อยละ ๙๙ นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์กลางทางจิตใจ 
มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสร้างความสามัคคีของคนในต าบล 

๑.๖ ต าบลภูดินเป็นชุมชนที่ปราศจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นชุมชนเกษตรกรรม
พ้ืนที่สีเขียว มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัดสะดวก 

๑.๗ เทศบาลต าบลภูดินมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความสามารถ ระเบียบวินัย และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑.๘ โครงสร้างองค์กรเทศบาลต าบลมีขนาดกะทัดรัด ท าให้การประสานการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

      2) จุดอ่อน (Weakness) 

๒.๑ เครือข่ายประชาคมต่าง ๆ ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
๒.๒ เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอในด้านการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ า และ

ระบบชลประทาน 
๒.๓ ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการและกิจกรรม   

ของต าบล 
๒.4 พ้ืนที่ บางส่ วนของต าบลภูดินที่ ติ ดกับ เขื่ อนล าปาว  ในฤดูฝนบางปี                    

จะถูกน้ าท่วมขัง ท าให้ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตรบางส่วนได้รับผลกระทบ  
   2.5 พ้ืนที่บางหมู่บ้านของต าบลภูดินเมื่อถึงฤดูแล้งจะพบปัญหาเรื่องการขาดแคลน
น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นประจ าทุกปี 
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3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

        ๑) โอกาส (Opportunity)  
       1.1 ต าบลภูดินมีพ้ืนที่ติดกับเขื่อนล าปาวสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว       
ของต าบลหรือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ 

   1.2 บริบทพื้นที่ต าบลภูดินอยู่ติดกับเข่ือนล าปาวสามารถพัฒนาและส่งเสริมในเรื่อง
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคได้ 

         ๑.3 การส่งเสริมจากภาครัฐ การส่งเสริมด้านเงินทุนในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน     
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
       ๑.4 จากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ การจัดเก็บ
ภาษีอากร และก าหนดแผนการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เทศบาลต าบลภูดิน
มีอิสระในการก าหนดนโยบายบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตรงตาม
ปัญหาและความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๑.5 มีความร่วมมือที่ดีทุกภาคส่วนในชุมชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนในการ
ประสานการพัฒนาท้องถิ่น 

        ๒) อุปสรรค (Threat) 
        ๒.๑ เงินอุดหนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
        ๒.๒ ปัญหาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้งที่ส่งผลต่อการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก
ของประชาชน 
        ๒.๓ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
        ๒.๔ พ้ืนที่บางส่วนเป็นของกรมชลประทาน เทศบาลต าบลภูดินไม่มี อิสระ            
ในการพัฒนาได้ตามความต้องการของประชาชน 

๒.๕ หลังฤดูท าการเกษตร ประชาชนจะอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ยังชุมชนเมือง 
เพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัว ท าให้บางครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่น 

๒.๖ การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากประชาชน
ขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 

๒.๗ ประชาชนมีความยากจน มีภาระหนี้สินมาก ขาดความรู้ และทักษะในการ
พัฒนาด้านการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการท าการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3  

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาระบบ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง ส านักปลัด, 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม,กองการศึกษา
,กองคลัง 

2 การส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ด้านที่ 2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,กองการศึกษา

,กองคลัง,การช่าง 
3 การส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนและสังคม 

ด้านที่ 3 สาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด,กองการศึกษา, 
กองคลัง,การช่าง 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,ส านักปลัด,

กองคลัง,การช่าง 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,ส านักปลัด,

กองคลัง,การช่าง 
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,กองการศึกษา

,กองคลัง,การช่าง 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน 

ส านักปลัด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,กองการศึกษา

,กองคลัง,การช่าง 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลัด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,กองการศึกษา

,กองคลัง,การช่าง 
แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม,กองการศึกษา
,กองคลัง,การช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

4 ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านที่ 4 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,ส านักปลัด,

กองคลัง,การช่าง 

5 ส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ด้านที่ 5 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานสาธารณสุข 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองการศึกษา,กองคลัง,
การช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.1 โครงกำรพัฒนำท้องถ่ินด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 (แบบ ผ02)

14 10,582,000 5 1,589,000 7 3,460,000 7 2,405,000 3 676,000 36 18,712,000

1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถ่ินด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส ำหรับประสำนแผนพัฒนำ
ท้องถ่ิน   (แบบ ผ02/2)

12 37,205,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 37,205,000

26 47787000 5 1589000 7 3460000 7 2405000 3 676000 48 55,917,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 6 2,130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 26 2,650,000

6 2,130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 26 2,650,000
0 0

3.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 23 453,000 23 453,000 23 453,000 23 453,000 23 453,000 115 2,265,000

3.2 แผนงำนส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน 2 110,000 2 110,000 2 110,000 2 110,000 2 110,000 10 550,000

3.3 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 7 83,000 7 83,000 7 83,000 7 83,000 7 83,000 35 415,000

3.4 แผนงำนงบกลำง 4 9,834,400 4 9,834,400 4 9,834,400 4 9,834,400 4 9,834,400 20 49,172,000

3.5 แผนงำนสำธำรณสุข 10 585,000 10 585,000 10 585,000 10 585,000 10 585,000 50 2,925,000

3.6 แผนงำนกำรศำสนำและนันทนำกำร 6 6,330,000 6 330,000 6 330,000 6 330,000 6 330,000 30 7,650,000

3.7 แผนงำนกำรศึกษำ 19 3,204,277 18 3,091,277 18 3,091,277 18 3,091,277 18 3,091,277 91 15,569,385

71 20,599,677 70 14,486,677 70 14,486,677 70 14,486,677 70 14,486,677 351 78,546,385รวม

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนและสังคม

รวม

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

10 460,000 10 460,000 10 460,000 10 460,000 10 460,000 50 2,300,000
10 460,000 10 460,000 10 460,000 10 460,000 10 460,000 50 2,300,000

8 10,085,000 8 7,085,000 8 7,085,000 8 3,085,000 7 2,085,000 39 29,425,000
8 10,085,000 8 7,085,000 8 7,085,000 8 3,085,000 7 2,085,000 39 29,425,000

121 81,061,677 98 23,750,677 100 25,621,677 100 20,566,677 95 17,837,677 514 168,838,385

    

รวม

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม

รวม
รวมท้ังหมด

ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง  
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสายทางเข้าวัด
ค าญาคู) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 
170 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.627342 E103.521676 
พิกัดสิ้นสุดโครงการN 16.627426  E103.520209 

476,000 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง  
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสายคุ้มค าญาคู) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 
170 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.633427 E103.516465 
พิกัดสิ้นสุดโครงการN 16.632278  E103.516319 

- - 476,000 
 

- - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง  
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสายข้าง
โรงเรียนบ้นสว่าง) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 
170 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.638660 E103.521970 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.637040  E103.521813 

- - 476,000 
 

- - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง  
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสายข้างวัดสิทธิ
ไชยารามด้านทิศ
ตะวันออก) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.642544 
E103.513237 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.644077  
E103.513383 
 
 
 
 

- - 326,000 
 

- - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง  
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสายไปมงคล
ฟาร์ม) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N16.649538 
E103.5266107 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.649471  
E103.527620 
 
 
 

- - - - 476,000 
 

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลูกรังบดอัดแน่น 
หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง 
(ถนนสายไปมงคล
ฟาร์ม) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  ระยะทางยาว  
269 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N16.649471 E103.527620 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.649985  E103.530358 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร ระยะทางยาว 531 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.649985 E103.530358 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.648179  E103.534690 
 

- - - - 326,000 
 

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลูกรังบดอัดแน่น 
หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง 
(ถนนสายมงคลฟาร์ม
ไปห้วยบง) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.649646 E103.529821 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.656453  E103.530961 
 
 
 
 
 

- - - - 451,000 
 

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านถิ่น
พัฒนา  
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสาย หมู่ที่ 3 
บ้านถ่ินพัฒนา ไป  
หมู่ที่ 2  
บ้านค่ายลูกเสือ) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 170 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.618877 
E103.526859 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.16619525  
E103.527917 

476,000 - - -  
- 

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านถิ่น
พัฒนา  
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสายรอบ
หมู่บ้านด้านทิศเหนือ) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 149 เมตร ยละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.617460 
E103.524401 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.617333  
E103.525411 

- 311,000 
 

- - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านค าใหญ่  
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสาย หมู่ที่ 4 
บ้านค าใหญ่ ไป  
หมู่ที่ 5  
บ้านโนนหัวเขื่อน) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 170 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.625701 
E103.506055 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.625580  
E103.504539 

- - 476,000 
 

- - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



-47- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4บ้านถิ่นค า
ใหญ่  
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสาย หมู่ที่ 4 
บ้านค าใหญ่ ไป 
ต าบลล าปาว) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.622526 
E103.515657 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.620252 E103.515638 

476,000 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านค าใหญ่ 
(ถนนสาย หมู่ที่ 4 
บ้านค าใหญ่  ไปวัด
ค าญาคู) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.621961 
E103.515542 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.623342 E103.515729 

- 476,000 
 

- - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนหัว
เขื่อน ต่อ คสล.เดิม 
(ถนนสายคุ้มโนน
สวรรค์ ไป หมู่ท่ี 12 
บ้านเหล่าหลวงกลาง) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.622444 
E103.503561 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.623929 E103.503508 
 

476,000 
 

- - -  ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-48- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนหัว
เขื่อน (ถนนสายคุ้ม
โนนสวรรค์ ไปต าบล
ล าปาว) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.622357 
E103.503650 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.621772 E103.503475 

- - - - 476,000 
 

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้านค า
ดอกไม้ ต่อ คสล.เดิม 
(ถนนสายไปค าไผ่) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.654720 
E103.472962 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.656253 E103.472432 

476,000 - - -  
- 

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 บ้านพักสุขใจ 
ต่อ คสล.เดิม (ถนนสาย 
หมู่ที่ 7 บ้านพักสุขใจ 
ไป หมู่ท่ี 6  
บ้านค าดอกไม้) 
 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 170 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.655435 
E103.468843 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.656002 E103.470753 

- - - - 476,000 
 

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-49- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม  
ต่อ คสล.เดิม  
(ถนนสายทางเข้า 
โรงสูบน้ า) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 195 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.640329 
E103.478011 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.639076 
E103.476972 

- 437,000 
 

- - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการเสรมิผิวลาดยาง 
Asphaltic Concrete  
หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม  
(ถนนสายรอบ 
โรงเรียนนาขาม 
ร่วมราษฏร์บ ารุง) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจร Asphaltic Concrete  
กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทางยาว 190 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล ต าบลภูดิน
ก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.646727 
E103.475601  
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.645862 
E103.474250 
 
 
 
 

384,000 - - -  
 

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ 02 



-50- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 10 บ้านโคกนางาม  
ต่อ คสล.เดิม  
(ถนนสายรอบหมู่บ้าน 
ด้านทิศเหนือ) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ช่วงท่ี 1 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 40 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.658750 
E103.539519 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.658555 
E103.539848 
ช่วงท่ี 2 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 130 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.658555 
E103.53991 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.658296 
E103.541039 

- 476,000 - - - 
 

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 10 บ้านโคกนางาม  
ต่อ คสล.เดิม (ถนนสายหน้า
โรงเรียนบ้านโคกนางาม) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 170 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.651635 
E103.544770 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.650068 
E103.544905 

476,000 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



-51- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

21 โครงการเสรมิผิวลาดยาง 
Asphaltic Concrete  
บนถนน คสล. หมู่ที่ 10 
บ้านโคกนางาม  
(ถนนสายกลางบ้าน) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจร Asphaltic Concrete  
กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทางยาว 740 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล ต าบลภูดิน
ก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.658182 
E103.537975 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.656207 
E103.544144 

- - 1,497,000 
 

- - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
11 บ้านเหล่าหลวงใต้   
ต่อ คสล.เดิม  
(ถนนสายหน้าโรงเรียน 
เหล่าหลวงวิทยาคาร) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 170 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.630375 
E103.491615 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.631884 
E103.491656 
 
 
 
 
 

476,000 - - -  
- 

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-52- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

23 โครงการเสรมิผิวลาดยาง 
Asphaltic Concrete  
หมู่ที่ 11 บ้านเหลา่หลวงใต้  
(ถนนสายรอบโรงเรียน 
เหล่าหลวงวิทยาคาร  
ด้านทิศตะวันตก) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจร Asphaltic Concrete  
กว้าง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ระยะทางยาว 240 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล  
ต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.623011 
E103.490636 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 16.622018 
E103.491580 

- - 485,000 - - 
 

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านเหล่าหลวงกลาง  
ต่อ คสล.เดิม 
(ถนนสายคุ้มสร้างสุข ไป 
บ้านนายเสรี ทรัพย์พงศ์) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 170 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.645344 
E103.489368 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.646656 
E103.489897 
 
 
 
 
 

- - - 476,000 
 

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-53- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านเหล่าหลวงกลาง  
ต่อ คสล.เดิม  
(ถนนสายข้างบ้านนายสวด 
อิ่มฤทธิ์) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 170 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.646619 
E103.492621 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.647093 
E103.491163 

- - - - 476,000 
 

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านเหล่าหลวงกลาง  
ต่อ คสล.เดิม  
(ถนนสายข้างสถานีพืช
อาหารสตัว์กาฬสินธุ ์

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 170 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.647181 
E103.505066 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.648613 
E103.505602 

- - - - 476,000 
 

ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 



-54- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
12 บ้านเหล่าหลางกลาง  
ต่อ คสล.เดิม  
(ถนนสายข้างบ้านนายสมัย 
วิระพันธ์) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 170 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.638304 
E103.504756 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.6367776 
E103.504604 

476,000 
 

- - - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้าง 
ฝายชะลอน้ า  
บริเวณล าห้วยคอ  
หมู่ที่ 13 บ้านโนนศาลา 

 1.เพื่อลดความ
รุนแรงของ
กระแสน้ า ลดการ
ชะล้างพังทลายของ
ตลิ่ง                  
2.เพื่อใหน้้ าไหลช้า
ลงและมีน้ าอยู่ในล า
ห้วยนานข้ึน 
โดยเฉพาะใน
หน้าแล้ง             
3.ช่วยดักตะกอนท่ี
ไหลมากับน้ า ลด
การตื้นเขินท่ีปลาย
น้ า ท าให้น้ าใสมี
คุณภาพดีขึ้น 

ปริมาณงาน  
ก่อสร้างฝายชะลอน้ าบริเวณล าห้วยค้อ 
หมู่ท่ี 13 บ้านโนนศาลา รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดโครงการ N 16.617396 
E103.486716 

500,000 - - - - ฝายชะลอ
น้ าจ านวน 
1 แห่ง ได้
มาตรฐาน
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

1.ประชาชนหมู่ที่ 
13 และ หมู่ที่ 
11 มีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร  
ในฤดูแล้ง 
2.ปัญหาการ
พังทลายของหน้า
ดินลดลง 
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



-55- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 13 บ้านโนนศาลา  
ต่อ ถนน คสล.เดิม  
(ถนนสายคุ้มโนนบ้านเก่า) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 140 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด  
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.623827 
E103.471158 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.624148 
E103.469962  
 

473,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 14 บ้านภูทอง  
ต่อ ถนน คสล.เดิม  
(ถนนซอย 4) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 220 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด 
พิกัดโครงการ 
พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 16.631823 
E103.547672 
พิกัดสิ้นสุดโครงการ N16.63377 
E103.54764  
 
 
 
 
 

493,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-56- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

31 โครงการก่อสร้างระบบ 
น้ าประปาขนาดใหญ่  
 

เพื่อผลิตน้ าประปา
ให้แก่ประชาชน  
ต าบลภูดิน 

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาขนาด
ใหญ่  
 
รายละเอียดตามแบบเทศบาล 
ต าบลภูดินก าหนด 

5,200,000 - - - - ก่อสร้าง
ระบบผลิต
น้ าประปา
ขนาดใหญ่ 
จ านวน  
1 แห่ง 

ประชาชนต าบล
ภูดิน 
มีน้ าประปาใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
ทต.ภูดิน 
 
 
 
 
 
 

32 โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้ า 
ไฟเบอร์กลาส  

เพื่อเก็บน้ าให้แก่
ประชาชนต าบลภูดิน 

จัดซ้ือถังเก็บน้ า 
ไฟเบอร์กลาส  
ขนาด 2,000 ลิตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถังเก็บน้ า
ไฟเบอร์
กลาส 

ประชาชนต าบล
ภูดินมีภาชนะ
ส าหรับรองน้ า
ใช้ เพื่อการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
ทต.ภูดิน 
 

33 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ  

1.เพื่อติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะตามถนน
ในเขตพื้นท่ี 
ต าบลภูดิน 
2.เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่
ประชาชนในเวลา
กลางคืน 

จัดซ้ือโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 
พร้อมวัสดอุุปกรณ์ติดตั้ง  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โคมไฟฟ้า
ส่องสว่าง
สาธารณะ 

ประชาชนต าบล
ภูดินมีความ
ปลอดภัย ใน
เวลากลางคืน
หรือเวลาสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
ทต.ภูดิน 
 

 

แบบ ผ 02 
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 

1 โครงการฝึกอาชีพของศูนย์
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้

เพ่ือให้ประชาชน
ทุกกลุ่มอาชีพมีรายได้และ
พัฒนาฝีมือด้านอาชีพต่างๆ
ให้กับประชาชน

จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
ต าบลภูดิน
ทุกกลุ่มอาชีพ

  50,000  50,000    50,000   50,000   50,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีอาชีพ
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้
แบบย่ังยืน

ส านักปลัด

2 โครงการปรับปรุงลานค้าชุมชน
และตลาดนัดโคกระบือต าบลภู
ดิน

เพ่ือปรับปรุงลานค้าชุมชน
และพัฒนาพัฒนาตลอดนัดโค
กระบือต าบลภูดิน

ปรับปรุงลานค้าชุมชนและพัฒนา
ตลาดนัดโคกระบือ

  2,000,000   -   -   -  - ต าบลภูดินมี
ลานค้าชุมชน
และตลาดนัดโค
กระบือ

ลานค้าชุมชนมี
การพัฒนาท่ีดีข้ึน
และตลาดนัดโค
กระบือมีการ
พัฒนาท่ีดีข้ึน

กองคลัง

3 สนับสนุนสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลภูดิน(วัน
ละบาท)

เพ่ือสนับสนุนสมทบกองทุน
สวัสดิการของชุมชน

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลภูดิน จ านวน ๑ กลุ่ม

   30,000   30,000     30,000    30,000    30,000 ประชาชนต าบล
ภูดินได้รับ
สวัสดิการเพ่ิมข้ึน

ประชาชนรู้จัก
การออมวันละบาท

ส านักปลัด

4 โครงการศูนย์ส่งเสริมและ
ผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนต าบลภูดิน

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และ
เทคนิคในการผลิตข้าว

ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชน ม.๘ ,
๑๐ , ๑๒

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้
และเทคนิคในการ
ผลิตข้าวเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมี
ความรู้และเทคนิค
ในการผลิตข้าว

ส านักปลัด

5 โครงการปรับปรุงดินด้วย
อินทรีย์วัตถุและโครงการผลิตปุ๋ย
หมักชีวภาพและสารสกัดชีวภาพ
ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา)

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ด้านการผลิต ปุ๋ยหมักชีวภาพ
และสารสกัดชีวภาพเพ่ือใช้ใน
สวนยางพารา

ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการ
ปรับปรุงดิน 
ม.๑-๑๔ 
จ านวน ๑ รุ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนต าบลภู
ดินมีความรู้เก่ียวกับ
การผลิตปุ๋ยหมัก
ชีวภาพและสาร
สกัดชีวภาพเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความรู้
ด้านอินทรีย์

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ (บาท)

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 

6 โครงการบ่มเพาะความรู้ชุมชน
และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ประชาชน
ชาวต าบลภูดิน

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ประชาชน
ชาวต าบลภูดิน จ านวน ๑ รุ่น

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ข้ึนตามหลัก
เศรษฐกิจพอ

ประชาชนชาว
ต าบลภูดินมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
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3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
1 โครงการประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้เก่ียวกับภาษีท้องถ่ิน
และออกให้บริการ
จัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้

๑.เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการ
เดินทางแก่ประชาชน
ผู้เสียภาษีท้องถ่ิน
๒.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี
ของเทศบาลต าบลภูดินให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน

จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เก่ียวกับภาษีท้องถ่ิน       
 แก่ประชาชนและออกให้บริการ
จัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ีในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลภูดิน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ๑.ประชาชนร้อยละ
 ๗๐ มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับภาษี
ท้องถ่ิน
๒.การจัดเก็บภาษี
ท้องถ่ินของเทศบาล
ต าบลภูดินมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

๑.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เสียภาษีท้องถ่ิน
๒.การจัดเก็บภาษี
ท้องถ่ิน  ของเทศบาล
ต าบลภูดิน 
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน

กองลัง

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ด าเนินงานตามโครงการ
ปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีสาธารณะ

 1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานตาม
โครงการปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี
สาธารณะ
2.เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีป่าให้กับ
ชุมชนท้องถ่ิน                
    3.เพ่ือสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ป่าในชุมชน
ท้องถ่ิน

จัดกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ ในพ้ืนท่ีสาธารณะ
โดยร่วมกับประชาชน และ
หน่วยงานราชการ
ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลภูดิน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 พ้ืนท่ีป่า
ในต าบลภูดิน เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๑๐

๑.พ้ืนท่ีป่าในต าบล
ภูดินเพ่ิมข้ึน
๒.เพ่ิมท่ีอยู่อาศัยของ
สัตว์ป่า
๓.ประชาชนต าบลภู
ดินช่วยกันรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ รู้จัก
การใช้ทรัพยากรป่าไม้
ให้เกิดประโยชน์มาก
ท่ีสุด และตระหนักถึง
ผลเสียของการท่ีป่า
ไม้ถูกท าลายลง
อย่างมากในปัจจุบัน

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
3 โครงการปรับปรุงจัดท าแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
1.เพ่ือเป็นการรวบรวม
ข้อมูลของเทศบาลต าบลภู
ดิน ในด้านการคลังท้องถ่ิน
2.เพ่ือให้การจัดเก็บมี
ระบบท่ีแน่นอนและ
สามารถตรวจสอบได้
สะดวก 3.เพ่ือเป็นการเพ่ิม
รายได้ โดยสามารถจัดเก็บ
ภาษีต่างๆได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นธรรม

เทศบาลต าบลภูดิน จะจัดท าแผน
ท่าษีและทะเบียนทรัพย์สินให้
ครอบคลุมในเขตพ้ืนท่ีต าบลภูดิน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินครอบคลุม
ท้ัง 14 หมู่บ้าน

1.มีรายได้เพ่ิมข้ึน    
 2.มีข้อมูลทางด้าน
การคลังท้องถ่ินอย่าง
ครบถ้วนและถูกต้อง 
3.สามารถบริหารงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  4.มี
ระบบการจัดเก็บ
ภาษีท่ีแน่นอนถูกต้อง
และเป็นธรรม

กองคลัง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี วัตถุประสงค์
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3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง

ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิก
สภาท้องถ่ิน 
เทศบาลต าบลภูดิน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกต้ังส าหรับ
ผู้บริหารท้องถ่ินและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน

จัดงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
จัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน เทศบาล
ต าบลภูดินตามท่ีกฎหมายก าหนด

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เทศบาล
ต าบลภูดิน 
ด าเนินการเลือกต้ัง
ได้ตามกรอบ
ระยะเวลา
ท่ีกฎหมายระเบียบ
และหนังสือส่ังการ
ก าหนด

เทศบาลต าบล
ภูดิน สามารถ
ด าเนินการจัดการ
เลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถ่ินและสมาชิก
สภาท้องถ่ิน 
ได้ตามกฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือ
ส่ังการก าหนด

ส านักปลัด

5 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ท่ี ๕ และเพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความรักความ
สามัคคีความสัมพันธ์อันดีและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมในวันท้องถ่ินไทย
เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และ
ประชาชนท่ัวไป 
ส านึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ

ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และ
ประชาชนท่ัวไป 
ส านึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ



62 แบบ ผ02

3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
6 โครงการอบรมให้ความรู้

กฎหมายแก่ประชาชน
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลัก
กฎหมายท่ีเป็นหลักปฏิบัติ
ราชการท่ีดีให้แก่ประชาชน

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้น าหมู่บ้าน
และประชาชน จ านวน ๑ รุ่น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้น าหมู่บ้านและ
ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
กฎหมายเพ่ิมข้ึน

ผู้น าหมู่บ้านและ
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
กฎหมายมากข้ึน

ส านักปลัด

7 โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ 
สิงหามหาราชินี 
(วันแม่แห่งชาติ)

เพ่ือให้ครอบครัว
ร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์

จัดงบประมาณจัดงานและ
กิจกรรมต่างๆ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้ร่วม
ถวายราช
สักการะและ
ส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
เพ่ิมข้ึน

ครอบครัว
ร่วมกิจกรรม
ท่ีสร้างสรรค์

ส านักปลัด

8 โครงการจัดกิจกรรมวันท่ี ๕ 
ธันวาคม

เพ่ือให้ครอบครัว
ร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์

จัดงบประมาณจัดงานและ
กิจกรรมต่างๆ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนได้ร่วม
ถวายราชสักการะ
และส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
เพ่ิมข้ึน

ครอบครัว
ร่วมกิจกรรม
ท่ีสร้างสรรค์

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



63
แบบ ผ02

3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
9 โครงการกิจกรรมปกป้อง

สถาบันส าคัญของชาติ
เพ่ือให้เกิดความรัก สมัคร
สมาน สามัคคี ในความเป็น
ชนชาติไทยท่ีมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์
รวมใจ ยึดเหน่ียวจิตใจและ
คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้น าหมู่บ้าน
 และประชาชนท่ัวไปให้เกิดความ
รัก สามัคคี และปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ จ านวน ๑ รุ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีต าบลภูดินมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับพระราช
กรณีย์กิจและส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 
แห่งพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์อันหา
ท่ีสุดมิได้

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน
พ้ืนท่ีต าบล  ภูดินมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับพระราชกรณีย์
กิจ  และส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ แห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระ
นางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์อันหา
ท่ีสุดมิได้

ส านักปลัด

10 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง หลีกเล่ียงการทุจริต

เพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต
และความรู้เพ่ือเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันภัยสังคม
ให้กับเด็กและเยาวชน

จัดอบรมให้แก่เด็กและเยาวชน
และประชาชนท่ัวไป จ านวน ๑ 
รุ่น ให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อม
น าเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป   
มีคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ิมข้ึน

เด็กเยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป มี
คุณธรรม จริยธรรม

ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



64
แบบ ผ02

3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
11 โครงการค่ายคุณธรรม

เยาวชนต าบลภูดิน
จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึก
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมเยาวชน
ต าบลภูดิน

เพ่ือปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม
และจริยธรรมเยาวชนต าบลภูดิน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เยาวชนต าบลภูดิน
มีคุณธรรมมากข้ึน

เยาวชนมีจิต
จิตส านึกด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมเยาวชน

ส านักปลัด

12 โครงการประกวด
ค าขวัญต่อต้าน
การทุจริต

๑) เพ่ือสร้างจิตส านึก
ด้านจริยธรรมและ
คุณธรรมให้เด็กและ
เยาวชนไม่ยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริต
คอร์รัปชัน
๒)เพ่ือสร้างเสริมค่านิยม
ท่ีถูกต้องให้กับเด็กและ
เยาวชนให้เกิดจิตส านึก
ท่ียึดม่ันในการท าความดี

เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลภูดิน
เกิดความตระหนัก 
ต่ืนตัวและ
เห็นความส าคัญ หันมาสนใจ
เก่ียวกับปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ัน

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กและเยาวชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ๖๐ เข้าใจ
ปัญหา การทุจริต
คอรัปช่ัน

๑)เด็กและเยาวชน
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ไม่ยอมรับพฤติกรรม
การทุจริตคอร์รัปช่ัน
๒)เด็กและเยาวชน
มีค่านิยมท่ีถูกต้อง
๓)เด็กและเยาวชนได้
ฝึกฝนทักษะ
ในการเขียนค าขวัญ
อย่างสร้างสรรค์

ส านักปลัด

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ



65 แบบ ผ02

3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
13 โครงการประกาศเจตจ านง

ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลภูดิน

๑)เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินได้
ประกาศแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารท้องถ่ิน
๒)เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
ได้แสดงเจตจ านงในการ
ป้องกันการทุจริต 

มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร ๑ ฉบับ และ
มีการประกาศสาธารณะชนต่อ
สาธารณะอย่างน้อย ๑ คร้ัง และ
จัดท าคู่มือการป้องกันการทุจริต 
ให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน คนละ ๑ เล่ม

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ คณะผู้บริหาร
ท้องถ่ินได้แสดง
เจตจ านงต่อต้าน
การทุจริต

ผู้บริหารท้องถ่ินได้
ประกาศเจตจ านง
การต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารอย่าง
น้อย ๑ ฉบับ

ส านักปลัด

14 โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของเทศบาล
ต าบลภูดิน

เพ่ือประเมินระดับ
ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลภูดิน

จัดท าแบบส ารวจ
เพ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลภูดินและผู้มา
ติดต่อราชการจากทุกหน่วยงาน
ทุกส่วนราชการ
จ านวน ๑ คร้ังต่อปี

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ
๕๐
ได้แสดงความ
คิดเห็นความพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนในพ้ืนท่ี
และผู้มาติดต่อราชการ
จากทุกหน่วยงาน ทุก
ส่วนราชการได้รับ
บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว
๒.การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจท่ี
ได้รับการถ่ายโอนด้วย
จ านวนบุคลากรท่ีจ ากัด

ส านักปลัด

16 โครงการเทศบาลต าบลภูดิน
เคล่ือนท่ี

๑)เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทาง
มารับบริการ
๒)เพ่ือรับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนท่ี

ออกให้บริการแก่ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลภูดิน

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชนต าบลภู
ดิน ร้อยละ ๖๐ 
เข้าถึงการให้บริการ
ของเทศบาล

ประชาชนต าบลภูดิน 
ได้รับบริการ 
ท่ีสะดวก รวดเร็ว 
มากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ (บาท)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
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3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
15 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบแพทย์ฉุกเฉิน

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบแพทย์ฉุกเฉิน

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการ
เก่ียวกับระบบแพทย์ฉุกเฉิน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ 
ของผู้ป่วยฉุกเฉิน
ได้รับการบริการ
ท่ีดีข้ึน ก่อนถึง
สถานพยาบาล

ประชาชน
ต าบลภูดินได้รับการ
บริการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด

16 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

จัดท าโครงการส่งเสริม สนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ 
ของทรัพยากร
ธรรมชาติ
ในเขตพ้ืนท่ีต าบล
ภูดินได้รับการ
อนุรักษ์

ทรัพยากร
ธรรมชาติเก่ียวกับ
พันธุกรรมพืชในเขต
ต าบลภูดินได้รับการ
อนุรักษ์และส่งเสริม

ส านักปลัด

17 โครงการรักน้ า รักป่า รักษา
แผ่นดิน

เพ่ือสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบลภู
ดินในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ือสนับสนุนการจัดท าโครงการรัก
น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ 
ของทรัพยากร
ธรรมชาติ
ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลภูดินได้รับ
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลภูดิน
ได้รับการอนุรักษ์และ
คงอยู่ตลอดไป

ส านักปลัด

18 โครงการบริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ

เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในด้านต่างๆ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดนหุนโครงการ
สนับสนุนการบริหารสถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาตาม
ความต้องการต่างๆ

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือได้
อย่างรวดเร็วข้ึน

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



67

แบบ ผ02

3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
19 โครงการวันเทศบาล เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถ่ิน

 สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี 
เทศบาลต าบลภูดิน ได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมและ
บ าเพ็ญประโยชน์ในวัน
เทศบาล วันท่ี 24 เมษายน
 ของทุกปี

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเทศบาล 
วันท่ี 24 เมษายน ของทุกปี 
(จัดท าโครงการโดยไม่ใช้
งบประมาณ)

           -              -              -   คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบลภู
ดิน ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือสังคม

คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบลภูดิน 
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
สังคม

ส านักปลัด

20 โครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
และส่ือประชาสัมพันธ์ 
เทศบาลต าบลภูดิน

เพ่ือให้ประชาชนและ 
ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
ของรัฐมีช่องทางการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ให้กับ
ประชาชนได้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายทุกพ้ืนท่ีในต าบล

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ
ส่ือประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ต าบลภูดิน

  10,000    10,000    10,000    10,000    10,000 ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ
เทศบาลต าบล
ภูดิน ได้รับการ
ปรับปรุงเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีช่องทางใน
การแสดงความคิดเห็น
ทุกส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐมี
ช่องทางการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงาน

ส านักปลัด

21 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า
 และพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลภูดิน 

เพ่ือเสริมความรู้  ความเข้าใจ
 และประสิทธิภาพการท างาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง เทศบาลต าบลภูดิน

จัดงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
เทศบาล
ต าบลภูดิน

  30,000    30,000    30,000    30,000    30,000 บุคลากรของ
เทศบาลต าบลภู
ดิน ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 ท่ีเพ่ิมข้ึน

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลภูดิน

ส านักปลัด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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แบบ ผ02

3.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งในชุมชน
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 25683 2569 2570  (KPI) 
1 โครงการป้องกันและลดความ

รุนแงต่อเด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว

               เพ่ือให้สังคม
และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันแก้ไขปัญหา ให้
บุคคลในครอบครัวและ
ประชาชนรับรู้ถึงโทษทัณฑ์
และความคุ้มครองทาง
กฏหมายตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแก่
ผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550

จัดกิจกรรมอบรมความรู้ให้แก่
ผู้บริหารท้องถ่ินในเร่ือง
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าความรุนแรงในครอบ
รัว พ.ศ.2550

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและบุคคล
ในครอบครัวลดลง

ชุมชนและ
ประชาชนมีความ
ตระหนักของ
ปัญหาความรุนแรง
 ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
รู้ถึงโทษทัณฑ์และ
ความคุ้มครองทาง
กฏหมายและ
ร่วมกันเป็น
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ปัญหา

ส านักปลัด

2 อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด        
ตามยุทธการฟ้าแดดสงยาง
ระดมกวาดล้างยาเสพติด
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

เพ่ือด าเนินการตาม
นโยบายของจังหวัด
กาฬสินธ์ุ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตาม
ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาด
ล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธ์ุ

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 1.อุดหนุน
งบประมาณตาม
นโยบายและภารกิจ
ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ
   2.ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดหมดส้ินไปจาก
ต าบลภูดิน

1.เทศบาลต าบลภูดิน
ได้ด าเนินการอุดหนุน
งบประมาณตาม
นโยบายของจังหวัด
กาฬสินธ์ุ   2.ปัญหา
ยาเสพติดตามในเขต
พ้ืนท่ีต าบลภูดินลดลง 
  3.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม แบบ ผ02

3.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2,566     2,567     2,568     2,569     2,570      (KPI) 
1 โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน
เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ

จัดเวรยามในการดูแลความสงบ
เรียบร้อยภายใน ต าบลภูดิน

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ อุบัติเหตุเก่ียวกับ
การคมนาคมขนส่ง
ในช่วงเทศกาลใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลภูดิน
ลดน้อยลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

ส านักปลัด

2 โครงการปรับปรุงศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   
ต าบลภูดิน

เพ่ือให้บริการประชาชน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จัดงบประมาณด้านงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ
ปรับปรุงศูนย์ฯ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยต าบลภูดิน 
ได้รับการปรับปรุง

ให้บริการประชาชน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

3 โครงการรวมใจสมานฉันท์ เพ่ือสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ เกิดความรัก 
ความสามัคคีของคน     
ในชุมชน โดยค านึงถึงชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์
เหนือส่ิงอ่ืนใด

จัดอบรมให้ความรู้   แก่ นักเรียน
 นักศึกษา ผู้น าหมู่บ้าน ประชาชน
 และหน่วยงานราชการ 
จ านวน ๑ รุ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนนักศึกษา  
ประชาชน ผู้น า
หมู่บ้านและ
หน่วยงานต่างๆ   
ในเขตพ้ืนท่ีต าบล
ภูดินมีความรัก
ความสามัคคี

เกิดความรัก ความ
สามัคคี และ
สมานฉันท์ ภายใน
ต าบลภูดิน

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมจัดต้ัง
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
อปพร.ต าบลภูดินและเพ่ือ
เสริมสร้างสนับสนุนให้
คณะกรรมการประสานงาน
 อปพร.มีความเข้มแข็งและ
มีบทบาท เพ่ิมมากข้ึน

จัดอบรม อปพร.ต าบลภูดิน 
จ านวน ๑ รุ่น

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ อปพร.ต าบล
ภูดินมีความ
เข้มแข็งมากย่ิงข้ึน 

เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยท่ีย่ังยืน

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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3.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
5 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
เพ่ือป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ท่ีเกิดจากสาธารณภัยใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลภูดิน

จัดท าโครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ท่ีเกิดจากสาธารณภัย
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลภูดิน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบ
จากสาธารณภัยใน
เขตพ้ืนท่ี
ต าบลภูดินได้รับ
การบรรเทาความ
เดือดร้อนเพ่ิมข้ึน

ประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัยใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลภูดิน
ได้รับการบรรเทา
ความร้อนจาก
เทศบาลต าบลภูดิน

ส านักปลัด

6 โครงการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือจัดการปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน

เพ่ือป้องกันและเตรียม
ความพร้อมปัญหาท่ีเกิด
จากไฟป่าและหมอกควัน 
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลภูดิน

จัดท าโครงการ
เพ่ือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในต าบลภูดิน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในเขต
พ้ืนท่ีต าบลภูดิน
ลดลง

ประชาชนต าบลภูดิน
ไม่พบปัญหาเก่ียวกับ
ไฟป่าและหมอกควัน
ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่

ส านักปลัด

7 โครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารภัย

ด าเนินการฝึกซ้อม
แผนสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้
ในอาคารส านักงานหรือสถานศึกษา 
เพ่ือให้ทราบถึง
การรับมือและเผชิญเหตุ
ท่ีเกิดข้ึน การอพยพ 
การคัดแยกผู้บาดเจ็บ 
จากเหตุเพลิงไหม้ ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 
บาดเจ็บปานกลาง และบาดเจ็บรุนแรง 

๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ผู้เข้ารับ
การอบรม
ร้อยละ ๗๐ 
มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
แผนป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย

๑.ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ท่ีได้รับ ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนได้ 
๒.หมู่บ้าน/ สถานศึกษา/ 
ภาคเอกชน 
มีศักยภาพในการเตรียม
รับมือ
กับเหตุอัคคีภัย ขณะเกิด
เหตุและหลังเกิดเหตุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

งบประมาณ (บาท)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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3.3 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
8 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติต าบลภูดิน
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
เทศบาลต าบลภูดินให้มี
บุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการป้องกัน
และบรเทาสาธารณภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าต าบลภูดินและจัด
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติต าบลภูดิน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการ
อบรมตาม
หลักสูตร

1.ประชาชนต าบล
ภูดินมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน     
2.การปฏิบัติงาน
กู้ภัยในภาวะเหตุ
ฉุกเฉิน มีความ
รวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์

ส านักปลัด

9 โครงการฝึกอบรมแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกัน
และระงับเหตุอันเกิดจาก
ผู้ป่วยจิตเวช

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับ
บุคลากรเทศบาลต าบลภู
ดินและผู้น าหมู่บ้าน ท่ีมี
หน้าท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ป้องกันและระงับเหตุอัน
เกิดจากผู้ป่วยจิตเวช

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันและระงับเหตุอันเกิด
จากผู้ป่วยจิตเวชโดยจัด
ฝึกอบรมให้กับพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านต าบลภูดิน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 90ของผู้
เข้ารับการอบรมมี
ทักษะเก่ียวกับ
การป้องกันและ
ระงับเหตุอันเกิด
จากผู้ป่วยจิตเวช

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกัน
และระงับเหตุอันเกิด
จากผู้ป่วยจิตเวช

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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3.4 แผนงาน งบกลาง
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
1 โครงการสร้างหลักประกันด้าน

รายได้แก่ผู้สูงอายุ
เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60ปี  
 บูริบูรณ์ข้ึนไปและมี
คุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบและได้ข้ึนทะเบียน
ขอรับเงินเบ้ียยังชีพไว้กับ 
อปท.แล้ว

จ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลภูดิน

๖,๒๘๔,๔๐๐ ๖,๒๘๔,๔๐๐ ๖,๒๘๔,๔๐๐ ๖,๒๘๔,๔๐๐ ๖,๒๘๔,๔๐๐ ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ผู้สูงอายุมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

2 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ

เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการ
เบ้ียความพิการให้แก่คน
พิการท่ีมีสิทธิตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดและท่ีได้แสดงความ
จ านงค์โดยการขอข้ึนทะเบียน
เพ่ือขอรับเงินเบ้ียความพิการ

จ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้พิการในเขต
พ้ืนท่ีต าบลภูดิน

๓,๕๐๔,๐๐๐ ๓,๕๐๔,๐๐๐ ๓,๕๐๔,๐๐๐ ๓,๕๐๔,๐๐๐ ๓,๕๐๔,๐๐๐ ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ผู้พิการมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

3 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพ่ือรองรับการสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองและ
ท าการวินิจฉัยแล้วและมีความ
เป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดท้ิง
ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่
สามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองได้

จ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลภูดิน ท่ีแพทย์ได้รับ
รองและท าการวินิจฉัยแล้ว

๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์
มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

ผู้ป่วยเอดส์ 
ให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

4 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนจาก
ภัยธรรมชาติ

จัดงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน
จากภัยธรรมชาติ หมู่ท่ี ๑- 
หมู่ท่ี ๑๔

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนท่ี
ประสบภัยพิบัติ
ได้รับการช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ ได้รับ
การช่วยเหลือ

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



72 แบบ ผ02

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 

1 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
- ไข้เลือดออก 
- โรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือแก้ไขปัญหาแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ 
ไข้เลือดออก 
โรคพิษสุนัขบ้า

จัดอบรมการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ(ไข้เลือดออก และ โรค
พิษสุนัขบ้า)

   15,000    15,000    15,000    15,000    15,000 ต าบลภูดิน ไม่มี
ปัญหาการแพร่
ระบาด
ของโรคติดต่อ
ไข้เลือดออกและ
โรคพิษสุนัขบ้า

สามารถแก้ไข
ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการรณรงค์ร้านอาหาร
สะอาดอาหารปลอดภัย

เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษา
ความสะอาดและจัด
ระเบียบผู้ประกอบการ 
ร้านอาหาร

จัดอบรมการรณรงค์และ
จัดระเบียบผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหาร

   15,000    15,000    15,000    15,000    15,000 ร้านอาหารในเขต
พ้ืนท่ีต าบล
ภูดินสะอาดถูกหลัก
อนามัยเพ่ิมข้ึน

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหาร
ร่วมรณรงค์รักษา
ความสะอาด

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถ่ินเทศบาล
ต าบลภูดิน

เพ่ือสนับสนุนกองทุนระบบ
ประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ิน

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ินเทศบาลต าบลภูดิน 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ประชาชนต าบล
ภูดินได้รับการ
บริการเก่ียวกับ
หลักประกัน

ให้บริการระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ิน แก่
ประชาชน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม
3.5 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

ท่ี โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



73 แบบ ผ02

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 

4 โครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการ
ด้านสาธารณสุข

เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึก
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ให้แก่ชุมชนต าบลภูดิน 
ม.๑-ม.๑๔ จ านวน ๑ คร้ัง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ดูแลส่ิงแวดล้อม
ในชุมชนเพ่ิมข้ึน

เกิดแนวทางการ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมในเขต
เทศบาลต าบลภูดิน
ในการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

5 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหา
การต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชน จ านวน ๑ รุ่น

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ปัญหาการต้ังครรภ์
ของกลุ่มวัยรุ่นลดลง

เยาวชนของต าบล
ภูดิน 
มีความรู้เพ่ิมข้ึน
เก่ียวกับการต้ังครรภ์

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

6 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ เพ่ือน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์และลดปริมาณ
ขยะในหมู่บ้าน

จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการคัด
แยกขยะ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชน
มีรายได้เพ่ิมข้ึนและ
ขยะในต าบลภูดิน

ปริมาณขยะลดลง
ชุมชนสะอาด และ
ประชาชนเห็นคุณค่า
ของขยะ

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

7 โครงการเยาวชน           
เทศบาลต าบลภูดิน ปลอดภัย
ห่างไกลเอดส์

เพ่ือให้เยาวชนตระหนักถึง
ปัญหาโรคเอดส์

จัดอบรมผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน ๑ คร้ัง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เยาวชนต าบลภูดิน
ปลอดภัยห่างไกล
เอดส์มากข้ึน

เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล
ภูดินมีความรู้และลด
ปัญหาสังคมในเยาวชน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

8 โครงการเครือข่าย
การมีส่วนร่วม 
การจัดการต าบลสุขภาวะ
สู่ชุมชนท้องถ่ินเข้มแข็ง

เพ่ือพัฒนาชุมชนและ
ท้องถ่ินให้เข้มแข็งน่าอยู่
สามารถพ่ึงพอตนเองได้
อย่างย่ังยืน

ออกประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาวะของ
ประชาชนต าบลภูดินท้ัง ๑๔ 
หมู่บ้าน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนต าบลภู
ดินมีสุขภาวะท่ีดี
และพ่ึงพาตนเองได้
อย่างย่ังยืน

ประชาชนต าบลภูดิน
มีความเข้มแข็งน่าอยู่
และพ่ึงพาตนเองได้

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม
3.5 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ02

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 

9 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลภูดิน

 ด าเนินการจัดซ้ือวัคซีนและ
อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการฉีดสุนัข
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลภูดิน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สามารถป้องกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในเขต
พ้ืนท่ีต าบลภูดิน 
ได้ ๑๐๐%

ต าบลภูดิน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

กองสาธารณุสข
และส่ิงแวดล้อม

10 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1-หมู่ท่ี 14

เพ่ือส่งเสริม ป้องกันและ
ควบคุมโรคในชุมชนให้
ประชาชนในพ้ืนต าบลภูดิน
มีสุขภาพจิตและสุขภาพ
กายท่ีดีข้ึน

จัดงบประมาณอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวโครงการ
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 
หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐บาท 
จ านวน ๑๔ หมู่บ้าน 

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๖๐ 
มีสุขภาพจิต และ
สุขภาพกาย ท่ีดีข้ึน

ประชาชน
ต าบลภูดิน
มีสุขภาพจิต และ
สุขภาพกาย
ท่ีดีข้ึน

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม
3.5 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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3.6 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
1 โครงการแข่งขันกีฬา

ระดับต าบล
เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามัคคี

จัดงบประมาณ                      
สนับสนุนการจัดงาน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 
ของต าบลภูดิน 
ปลอดภัยห่างไกล
จากยาเสพติดเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความ
สมัครสมานสามัคคี

กองการศึกษา

2 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมู่บ้านและศูนย์กีฬา
ประจ าต าบลดินภูดิน

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
เล่นกีฬา

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาท่ีได้มาตรฐาน 
ม.๑-๑๔ และศูนย์กีฬาต าบลภูดิน
 ๑ แห่ง

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กลุ่มเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปหัน
มาเล่นกีฬาและ
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดมากข้ึน

ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬาท่ีได้
มาตรฐาน

กองการศึกษา

3 โครงการอุดหนุนงานแข่งขัน
กีฬาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ
สัมพันธ์

เพ่ือร่วมงานแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุสัมพันธ์

สนับสนุนงานแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุสัมพันธ์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ บุคลากรของ
เทศบาลต าบลภูดิน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา ในระดับ อปท.
 เพ่ิมข้ึน

เช่ือมความสัมพันธ์
สมัครสมานสามัคคี
ของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ

กองการศึกษา

4 โครงการลานกีฬาหมู่บ้าน
ต าบลภูดิน

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี
เล่นกีฬา

จัดสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน ณ 
ศาลากลางบ้าน และ
ท่ีสาธารณะหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี ๑ – หมู่ท่ี ๑๔ 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ กลุ่มเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป มี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดมากข้ึน

ประชาชนมีสถานท่ี
เล่นกีฬา
 ออกก าลังกาย

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
5 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล

หญ้าเทียมมาตรฐาน 7 คน
เพ่ือก่อสร้างสนามฟุตบอล
หญ้าเทียมมาตรฐาน 7 คน
 ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลภูดิน ให้มีสถานท่ี
ส าหรับเล่นฟุตบอลท่ีได้
มาตรฐานตามหลักสากล 
และรองรับการจัดการ
แข่งขันกีฬา
ในระดับท้องถ่ิน

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐาน
 7 คน ขนาดกว้าง 33 เมตร ยาว
 53 เมตร รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด

5,300,000 สนามฟุตบอลหญ้า
เทียมมาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชน
ต าบลภูดิน
มีสนามกีฬา
ฟุตบอลหญ้าเทียม
ท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างลาน         
ออกก าลังกายพ้ืนคอนกรีต    
เสริมเหล็ก

เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีส าหรับออก
ก าลังกายท่ีได้มาตรฐาน ใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลภูดิน

ก่อสร้างลานออกก าลังกายพ้ืน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
30 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือ พ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร   
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด

700,000 ลานออกก าลัง
กายพ้ืนคอนกรีต
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนต าบลภู
ดิน มีลานออก
ก าลังกายท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



77
แบบ ผ02

3.7 แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
1 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพ่ือให้เด็กเล็กได้บริโภค
อาหารครบท้ัง ๕ หมู่

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลภูดิน 
จ านวน 3 ศูนย์ จ านวนเด็ก 114
 คนๆละ 21 บาท จ านวน 245 
วัน/ปี

๕๑๔,๕๐๐ ๕๑๔,๕๐๐ ๕๑๔,๕๐๐ ๕๑๔,๕๐๐ ๕๑๔,๕๐๐ เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง และได้
บริโภคอาหาร
ครบท้ัง ๕ หมู่ 
เพ่ิมข้ึน

 เด็กเล็กได้รับประทาน
อาหารกลางวันทุกวัน
-เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงตามวัย
-เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารท่ีมีคุณค่า
ทางอาหารสะอาดถูก
หลักอนามัย

กองการศึกษา

2 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัด สพฐ. 
จ านวน 5 โรงเรียน ในเขต
พ้ืนท่ีต าบลภูดิน

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทานทุกวัน
และมีสุขภาพ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดนหุน
ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน อนุบาลและ
ประถมศึกษา ๕ โรงเรียนในเขต
ต าบล

๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐ นักเรียนได้บริโภค
อาหารกลางวัน
ครบทุกคน

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันทุกวัน –เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงตามวัย –เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหารท่ี

กองการศึกษา

3 โครงการวันเด็กประจ าปี เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้
ร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์

จัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กมีความกล้า
แสดงออกและ
เกิดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน

เด็กได้ร่วมกิจกรรม
ท่ีสร้างสรรค์

กองการศึกษา

4 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี
เด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ต าบลภูดิน

เพ่ือตรวจสุขภาพประจ าปี
ให้แก่เด็กเล็กต าบลภูดิน

ตรวจสุขภาพให้แก่
เด็กเล็กต าบลภูดินอย่างน้อยปีละ
 ๒ คร้ัง

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กเล็กต าบลภูดิน
มีสุขภาพแข็งแรง
ทุกคน

เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง  มีพัฒนาการ
เหมาะสม  ตามวัย

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ (บาท)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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3.7 แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
5 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

อาหารเสริม(นม)  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลภูดิน

เพ่ือให้เด็กเล็กมีอาหารเสริม
(นม) รับประทานทุกวัน และ 
มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงตามวัย

จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลภูดิน
จ านวน ๓ ศูนย์(จ านวน ๑14 คนๆ
ละ ๗.37 บาท จ านวน ๒6๐ วัน )

๒๑๘,๔๔๘ ๒๑๘,๔๔๘ ๒๑๘,๔๔๘ ๒๑๘,๔๔๘ ๒๑๘,๔๔๘ เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงเพ่ิมข้ึน

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลภูดิน 
ได้รับอาหารเสริม
(นม)อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพตาม
หลักโภชนาการ

กองการศึกษา

6 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัด สพฐ.
จ านวน ๕ โรงเรียน ในเขต
พ้ืนท่ีต าบลภูดิน

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหาร
เสริม(นม) รับประทานทุก
วัน และมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย

จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม(นม)แก่
เด็กนักเรียนอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษา ๕ โรงเรียนในเขต
ต าบล    ภูดิน(จ านวน 335 
คนๆละ ๗.37 บาท จ านวน ๒๖๐
 วัน )

๖๔๑,๙๒๙ ๖๔๑,๙๒๙ ๖๔๑,๙๒๙ ๖๔๑,๙๒๙ ๖๔๑,๙๒๙ เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงเพ่ิมข้ึน

นักเรียนระดับอนุบาล
 และระดับประถม
ศึกษาจ านวน ๕ 
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลภูดิน มีอาหาร
เสริมนมด่ืมกินอย่าง
เพียงพอและมี
คุณภาพตามหลัก
โภชนาการ

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ02

3.7 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
7 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต าบลภูดิน
เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลภู
ดินท้ัง ๓ ศูนย์

ปรับปรุงอาคารสถานท่ีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ต าบลภูดินท้ัง ๓ ศูนย์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล 
ภูดินมีความ
ปลอดภัยและได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลภูดินท้ัง ๓ 
ศูนย์ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา 

8 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)

เพ่ืออุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

จัดงบประมาณอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
 ๑.ค่าหนังสือเรียน
 ๒.ค่าอุปกรณ์การเรียน
 ๓.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  
 ๔.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๙๐,๔๐๐ ๙๐,๔๐๐ ๙๐,๔๐๐ ๙๐,๔๐๐ ๙๐,๔๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลภูดิน
ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา

เด็กเล็กจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลภูดินมี
หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน และ
เคร่ืองแบบนักเรียน 
ครบทุกคน

กองการศึกษา

9 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ืออุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จัดงบประมาณส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าการเรียน
การสอน(รายหัว)

๑๗๘,๕๐๐ ๑๗๘,๕๐๐ ๑๗๘,๕๐๐ ๑๗๘,๕๐๐ ๑๗๘,๕๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลภูดิน

เด็กเล็กจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลภูดินมี
หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน และ
เคร่ืองแบบนักเรียน 
ครบทุกคน

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ (บาท)
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
10 ศูนย์ส่งเสริมทักษะดนตรี

พ้ืนบ้านและดนตรีสากล
เทศบาลต าบลภูดิน

เพ่ือพัฒนาส่งเสริมทักษะ
ทางดนตรีให้กับกลุ่ม
นักเรียน,เยาวชน,
ประชาชนท่ัวไปของต าบล
ภูดิน และผู้ท่ีมีความสนใจ
ในเร่ืองดนตรีพ้ืนบ้านและ
ดนตรีสากล

1.จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลพร้อม
อุปกรณ์ประจ าศูนย์ส่งเสริมทักษะ
ดนตรีพ้ืนบ้านและดนตรีสากล 
ได้แก่  (1) กีต้าไฟฟ้า จ านวน 2 
เคร่ือง (2) เบส4สาย จ านวน 1 
เคร่ือง (3) ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า 
จ านวน 2 ชุด  (4) ตู้แอมป์เบส 
จ านวน 1 ชุด (5) ตู้แอมป์คีบอร์ด
 จ านวน 1 ชุด (6 )เอฟเฟค มัลติ
 จ านวน 2 ชุด  (7) คีย์บอร์ด 
จ านวน 1 ตัว  (8) ขาต้ังคีบอร์ด 
จ านวน 1 อัน  (9) สายสะพาย
กีตาร์ จ านวน 2 ชุด (10) 
สายสะพายเพส  (11) สายแจ๊ค 
ยาว 3 เมตร จ านวน 4 เส้น 
(12)สายแจ๊ค ยาว 5 เมตร 
จ านวน 4 เส้น

๑๑๓,๐๐๐ กลุ่มนักเรียน , 
กลุ่มเยาวชน , 
และประชาชน
ท่ัวไป ท่ีเข้ารับ
การพัฒนา
ส่งเสริมทักษะด้าน
ดนตรี มีความรู้
และทักษะในเร่ือง
ของดนตรีเพ่ิม
มากข้ึน

ศูนย์ส่งเสริมทักษะ
ดนตรีเทศบาล
ต าบลภูดิน มี
อุปกรณ์ เคร่ือง
ดนตรี เพียงพอต่อ
การใช้งานและ
ฝึกซ้อม ของกลุ่ม
นักเรียน , กลุ่ม
เยาวชนต าบลภูดิน 
และประชาชนท่ัวไป

กองการศึกษา
เทศบาล
ต าบลภูดิน , 
โรงเรียนเหล่า
หลวงวิทยาคาร

2.จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ 
แคน 1 เต้า , พิณไฟฟ้า จ านวน 1
 เคร่ือง , พิณเบสไฟฟ้า จ านวน 1 
เคร่ือง , โหวด 1 ตัว , โปงลาง 1 
ผืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
11 โครงการจิตแจ่มใส สุขนิสัยดี 

ชีวีแข็งแรง
เพ่ือส่งเสริมให้ เด็กเยาวชน
 นักเรียน ศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป มีความรู้ 
ความเข้าใจ เก่ียวกับการ
สร้างเสริมสุขภาพจิต การ
สร้างสุขนิสัยท่ีดีและการมี
วินัยในตนเองด้านการออก
ก าลังกาย

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนเหล่า
หลวงในการจัดท าโครงการจิต
แจ่มใส สุขนิสัยดีชีวิตแข็งแรง

๑๐,๙๐๐ ๑๐,๙๐๐ ๑๐,๙๐๐ ๑๐,๙๐๐ ๑๐,๙๐๐ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80        
 มีสุขภาวะในด้าน
สุขภาพท่ีดีข้ึน

กลุ่มเด็ก เยาวชน 
นักเรียน และ
ประชาชนท่ัวไป มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับสุขภาพ
มากข้ึน

กองการศึกษา
,โรงเรียน
เหล่าหลวง
วิทยาคาร

12 โครงการเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครองยุคใหม่ห่างไกลยา
เสพติด

เพ่ือส่งเสริมให้ เด็กเยาวชน
ผู้ปกครอง นักเรียน ศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับการภัยของยาเสพ
ติด

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนเหล่า
หลวงในการจัดท าโครงการเด็ก
และผู้ปกครองยุคใหม่ห่างไกลยา
เสพติด

11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด
ให้โทษทุกชนิด

กลุ่มเด็ก เยาวชน 
ผู้ปกครอง นักเรียน
 และประชาชน
ท่ัวไป มีความรู้ 
ความเข้าใจ 
เก่ียวกับภัยของยา
เสพติด

กองการศึกษา
,โรงเรียน
เหล่าหลวง
วิทยาคาร

13 โครงการเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครองไทยห่างไกลโรค
ไข้เลือดออก

เพ่ือส่งเสริมให้ เด็ก 
เยาวชนผู้ปกครอง นักเรียน
 ศึกษา และประชาชนท่ัวไป
 มีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับการโรคไข้เลือดออก

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนเหล่า
หลวงในการจัดท าโครงการเด็ก
และผู้กครองไทยห่างไกลโรค
ไข้เลือดออก

11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 มี
ความเข้าใจ
เก่ียวกับโรค
ไข้เลือดออก

กลุ่มเด็ก เยาวชน 
ผู้ปกครอง นักเรียน
 และประชาชน
ท่ัวไป มีความรู้ 
ความเข้าใจ 
เก่ียวกับโรค
ไข้เลือดออก

กองการศึกษา
,โรงเรียน
เหล่าหลวง
วิทยาคาร

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
14 โครงการย้ิมใสเด็กไทยฟันดี เพ่ือส่งเสริมให้ เด็กเยาวชน

 นักเรียน ศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป มีความรู้ 
ความเข้าใจ เก่ียวกับดูล
รักษาสุขภาพฟัน

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนเหล่า
หลวงในการจัดท าโครงการย้ิมใส
เด็กไทยฟันดี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80 มี
สุขภาพฟันท่ีดีข้ึน

กลุ่มเด็ก เยาวชน 
นักเรียน และ
ประชาชนท่ัวไป มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับการดูแลฟัน

กองการศึกษา
,โรงเรียน
เหล่าหลวง
วิทยาคาร

15 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมประยุกต์ใช้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชุมชน

เพ่ือพัฒนาฐานการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรม
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชุมชนต าบล
ภูดิน

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้าน
สว่างเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาฐาน
การเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
และทักษะผ่านการมองเห็น สัมผัส 
และการมีส่วนร่วมและได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงในการด าเนินกิจกรรม 
โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียน นักศึกษา
 เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ท่ีมี
ความสนใจ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 70 มี
ความรู้ด้านหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
สามารถ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลภูดินได้รับการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน
เก่ียวกับการ
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ด ารงชีวิต

กองการศึกษา,
โรงเรียนบ้าน
สว่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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16 โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์

ไม้กวาดจากเศษขวดน้ าพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือส่งเสริมความรู้ ทักษะ 
การประดิษฐ์ของใช้จาก
ขวดพลาสติกและของเหลือ
ใช้ ให้แก่ นักเรียน เด็ก
เยาวชน ผู้ปกครองนักเรียน
 และประชาชนท่ัวไป

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนนา
ขามร่วมราษฏร์บ ารุงในการจัดท า
โครงการฝึกอบรม การประดิษฐ์
ไม้กวาดจากเศษขวดน้ าพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อม ให้แก่ นักเรียน เด็ก 
เยาวชน กลุ่มผู้ปกครองของ
นักเรียน และประชาชนท่ัวไปท่ีมี
ความสนใจ

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 จ านวนขยะบริเวณ
เขตพ้ืนท่ีโรงเรียน
และเขตพ้ืนท่ี
ชุมชนลดลง     
ร้อยละ 70

โรงเรียนนาขามร่วม
ราษฏร์บ ารุงและ
พ้ืนท่ีชุมชนรอบ
บริเวณโรงเรียนมี
ขยะจ าพวกขวดน้ า
พลาสติกในปริมาณ
ลดลง

กองการศึกษา
เทศบาลต าบล
ภูดิน , 
โรงเรียนนา
ขามร่วม
ราษฏร์บ ารุง

17 โครงการฝึกอบรมท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้นักเรียน เด็ก 
เยาวชน และผู้ปกครอง มี
ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านการท า
ปุ๋ยหมักชีวภาพแบบไม่
กลับกอง และเพ่ือน าใบไม้ 
ก่ิงไม้ ท่ีมีจ านวนมากมาท า
ปุ๋ยหมักชีวภาพ

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนนา
ขามร่วมราษฏร์บ ารุงในการจัดท า
โครงการฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม

14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 เศษใบไม้ เศษก่ิง
ไม้ บริเวณ
โรงเรียนและเขต
ชุมชนใกล้
โรงเรียนมีจ านวน
ลดลงร้อยละ 70

เขตพ้ืนท่ีโรงเรียน
และชุมชนใกล้
โรงเรียนมีมลพิษ
ทางอากาศท่ีเกิดจา
การเผาใบไม้ลดลง

กองการศึกษา
เทศบาลต าบล
ภูดิน , 
โรงเรียนนา
ขามร่วม
ราษฏร์บ ารุง

18 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลภูดิน

เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
เป็นผู้ดูแลเด็กท่ีดี

จับงบประมาณในการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับ
ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   10,000    10,000    10,000    10,000    10,000 ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  มีคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ิมข้ึน

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม เหมาะ
ส าหรับการดูแลและ
พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
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3.7 แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 
19 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลภูดิน

เพ่ือให้เด็กเล็กมีสุขภาพ
กายและจิตท่ีเหมาะสมตาม
วัย

จัดงบประมาณในการตรวจ
สุขภาพประจ าปี ส าหรับเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลภูดิน

     5,000      5,000      5,000      5,000      5,000 ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลภูดิน มี
สุขภาพกายและจิตท่ี
เหมาะสมในการดูแล
เด็กเล็ก

ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
มีสุขภาพกาย และ
จิต ท่ีเหมาะส าหรับ
การดูแลและพัฒนา
เด็กเล็ก

กองการศึกษา
และกอง

สาธารณสุขฯ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 

1 โครงการประเพณี
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

เพ่ืออนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานประเพณีวันสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

   50,000    50,000    50,000    50,000    50,000 ประชาชนได้
ร่วมส่งเสริม
ประเพณีดีงาม
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนอนุรักษ์
 วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

กองการศึกษา

2 โครงการอนุรักษ์
การขับร้องสรภัญญะ

เพ่ืออนุรักษ์  วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในตาม
โครงการอนุรักษ์การขับร้อง
สรภัญญะ

   20,000    20,000    20,000    20,000    20,000  ประชาชนได้
ร่วมส่งเสริม
ประเพณีดีงาม
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนอนุรักษ์
 วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

กองการศึกษา

3 โครงการประเพณี
ลอยกระทง

เพ่ืออนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานโครงการประเพณีลอยกระทง

  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 ประชาชนได้
ร่วมส่งเสริม
ประเพณีดีงาม
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนอนุรักษ์
 วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

กองการศึกษา

4 อุดหนุนโครงการงานประเพณี
ลอยกระทง

เพ่ืออุดหนุนการจัดงาน
โครงการประเพณีลอยกระทง

อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เงินอุดหนุนงาน
ประเพณีลอย
กระทง

ประชาชนได้ร่วม
ส่งเสริมงาน
ประเพณีลอย
กระทง

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียววิถีไทยอีสาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 

5 โครงการประเพณีเข้าพรรษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมสืบสาน
และอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถ่ินท่ีมี
มาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับ
คนไทยตลอดไป

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการประเพณี
เข้าพรรษา โดยจัดกิจกรรมถวาย
ต้นเทียน ผ้าอาบน้ าฝน สังฆทาน
 พร้อมท้ัง
จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชนและประชาชน 
เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของ
ประเพณีเข้าพรรษา

   20,000    20,000    20,000    20,000    20,000 ประชาชนได้
ร่วมส่งเสริม
ประเพณีดีงาม
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนรู้จัก
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม
ของท้องถ่ิน

กองการศึกษา

6 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา

เพ่ือให้เยาวชนมีส่ิง
ยึดเหน่ียวทางจิตใจ
ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์

จัดงบประมาณสนับสนุนการจัด
งานโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเด็กประถมศึกษา
ต าบลภูดิน

   30,000    30,000    30,000    30,000    30,000 เด็กและยุวชน
ต าบลภูดินมี
คุณธรรม
จริยธรรมเพ่ิมข้ึน

เด็กและยุวชน
ต าบลภูดิน
มีคุณธรรม
จริยธรรมมากย่ิงข้ึน

กองการศึกษา

7 โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ัง
ไฟประจ าปี

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
ให้คงอยู่สืบไป

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการจัดงานประเพณี
บุญบ้ังไฟประจ าปี

  100,000   100,000   100,000   100,000   100,000 ประชาชนได้
ร่วมส่งเสริม
ประเพณีงาม
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนรู้จัก
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมของ
ท้องถ่ิน

กองการศึกษา

8 โครงการเงินอุดหนุนหมู่บ้าน
การจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ
ประจ าปี

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

เพ่ืออุดหุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบ้ังไฟประจ าปี

    40,000     40,000     40,000     40,000     40,000 ประชาชนได้
ร่วมส่งเสริม
ประเพณีงาม
เพ่ิมข้ึน

ประชาขนอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียววิถีไทยอีสาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ
งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 

9 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ครูผู้ดูแลเด็ก

เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการเป็นผู้ดูแล
เด็กท่ีดี

จัดงบประมาณในการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กมี
คุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ิมข้ึน

ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กมีคุณธรรม
เหมาะส าหรับการ
ดูแลและพัฒนา
เด็กเล็ก

กองการศึกษา

10 โครงการอนุรักษ์
มรดกไทย

เพ่ืออนุรักษ์  วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

จัดงบประมาณสนับสนุนการจัด
งานโครงการอนุรักษ์มรดกไทย

   50,000    50,000    50,000    50,000    50,000 ประชาชนได้
ร่วมส่งเสริม
ประเพณีดีงาม
เพ่ิมข้ึน

ประชาชน
อนุรักษ์ 
วัฒนธรรม
ประเพณี

กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียววิถีไทยอีสาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม แบบ ผ02

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 

1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้้าและ
การประชาสัมพันธ์
บริเวณเข่ือนล้าปาว

เพ่ือให้ประชาชน
มีจิตส้านึก อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมสร้างจิตส้านึก
ให้ชุมชนต้าบลภูดินบริเวณ
ริมเข่ือนล้าปาว ได้แก่ 
หมู่ท่ี ๖,๗,๙,๑๑, ๑๒ , ๑๓ รักและ
ห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในต้าบลภูดิน

     20,000        20,000     20,000     20,000       20,000 สัตว์น้้าเข่ือน
ล้าปาว
มีจ้านวนเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมี
จิตส้านึก   
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการชุมชนสะอาด
หน้าบ้านน่ามอง 
ต้าบลภูดิน 

เพ่ือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการรักษา
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

จัดท้าโครงการ
ให้ประชาชนท้ัง ๑๔ หมู่บ้าน มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง
ให้สะอาดน่ามอง

     15,000        15,000     15,000     15,000       15,000 ชุมชนในต้าบล
ภูดิน มีความ
สะอาดน่ามอง
มากข้ึน

ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีต้าบล
ภูดิน 
มีจิตส้านึกใน
การรักษาความ
สะอาดใน
หมู่บ้าน
ของตนเอง

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณหนองน้้าสาธารณะ 
ม.๕ บ.โนนหัวเข่ือน

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหนองน้้าสาธารณะ
ให้สวยงามและสะอาด 
เป็นท่ีพักผ่อนของ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองน้้า
สาธารณะ ม.๕

     10,000        10,000     10,000     10,000       10,000 หนองน้้า
สาธารณะ ม.๕ 
มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามมากข้ึน

ประชาชนมี
หนองน้้า
สาธารณะท่ี
สะอาด สวยงาม

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะไดโนเสาร์
ประตูสู่ภูกุ้มข้าว
ต้าบลภูดิน

ประชาชน มีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจและ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ต่อไป

เพ่ือปรับปรุงสวน
สาธารณะไดโนเสาร์ประตูสู่ภูกุ้มข้าว
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว

     20,000        20,000     20,000     20,000       20,000 ต้าบลภูดิน
มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมี
สถานท่ี
พักผ่อนหย่อน
ใจและแหล่ง
ท่องเท่ียว

ส้านักปลัด

วัตถุประสงค์

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ
งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



89
แบบ ผ02

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 

5 โครงการท้องถ่ินไทย 
รวมใจภักด์ิ รักพ้ืนท่ีสีเขียว

เพ่ือให้ประชาชน
มีจิตส้านึก อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จัดโครงการเพ่ือปลูกจิตส้านึกให้
ประชาชนต้าบลภูดิน ๑๔ หมู่บ้าน 
รู้จักอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในต้าบลภูดิน

       5,000          5,000       5,000       5,000         5,000 ต้าบลภูดิน
มีพ้ืนท่ีสีเขียว
เพ่ิมมากข้ึน

ประชาชนมี
จิตส้านึก   
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส้านักปลัด

6 โครงการอบรมเฝ้าระวัง
คุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณ
เข่ือนล้าปาว

เพ่ือให้ประชาชน
มีจิตส้านึก อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จ้านวน ๑ คร้ัง

    15,000       15,000    15,000    15,000      15,000 เข่ือนล้าปาว
มีคุณภาพของ
ส่ิงแวดล้อมดีข้ึน

เกิดแนวทาง
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
ในเขตต้าบลภู
ดิน
ในการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

กอง
สาธารณสุขฯ

วัตถุประสงค์

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ
งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว



90
แบบ ผ02

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 

7 5,000,000 5,000,000 5,000,000 2,000,000 1,000,000 กองช่าง

2.ต้าบลภูดินมี
สถานท่ี
ท่องเท่ียวและ
พักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชน

3.ต้าบลภูดินมี
สถานท่ีส้าหรับ
จัดงาน
ประเพณีส้าคัญ
ต่างๆ
4.เกิดการค้า
ขายผลิตภัณฑ์
พ้ืนบ้าน 
ส่งเสริม
เศรษฐกิจใน
ชุมชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียวเข่ือนล้าปาว       
อ่าวภูดิน

ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียวเข่ือนล้าปาวอ่าวภูดิน 
บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 12 บ้านเหล่า
หลวงกลาง รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต้าบลภูดินก้าหนด

ก่อสร้างและ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียวเข่ือน
ล้าปาวอ่าวภูดิน
 จ้านวน 1 แห่ง

1.ต้าบลภูดินมี
สถานท่ีส้าหรับ
กักเก็บน้้าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง

เพ่ือก่อสร้างสถานท่ีกัก
เก็บน้้าและพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเท่ียวของ
เทศบาลต้าบลภูดิน



91
แบบ ผ02

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570  (KPI) 

8 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เพ่ือก่อสร้างและปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิว 
หมู่ท่ี 1 บ้านสว่าง       
เป็นแหล่งท่องเท่ียวของ
เทศบาลต้าบลภูดิน

ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์     
แหล่งท่องเท่ียวเบริเวณจุดชมวิว   
 หมู่ท่ี 1 บ้านสว่าง รายละเอียด   
ตามแบบแปลนเทศบาลต้าบลภูดิน
ก้าหนด

โครงการก่อสร้างและ     
ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียวบริเวณจุดชมวิว   
 หมู่ท่ี 1 บ้านสว่าง ต้าบลภู
ดิน

ก่อสร้างและ
ปรับปรุง        
ภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเท่ียว       
จุดชมวิว      
จ้านวน 1 แห่ง

1.ต้าบลภูดินมี
สถานท่ี
ท่องเท่ียวและ
พักผ่อนหย่อน
ใจของประชาชน

2.เกิดการค้า
ขายผลิตภัณฑ์
พ้ืนบ้าน 
ส่งเสริม
เศรษฐกิจใน
ชุมชน



โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ส าหรับโครงการที่เกินศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
 หน่วยงานที่

จะขอประสาน 2566 2567 2568 2569 2570 
1  ซ่อมสร้างผิวทาง 

ASPHALTIC CONCRETE 
โดยวิธี PAVEMENT IN 
PLACE RECYCLING ถนน
สายทาง บ้านสว่าง หมู่ท่ี 1 –  
บ้านพักสุขใจ หมู่ท่ี 7  
(สะพานปลา)  
รหัสสายทาง กส.ถ.42 - 
017 (ช่วงบ้านเหล่าหลวง
กลาง หมู่ท่ี 12 –  
บ้านค าดอกไม้ หมู่ท่ี 6) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ 
ใช้ประโยชน์ได้
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE หนา 
5.00 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 2,250 เมตร พร้อมไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 20,250 ตารางเมตรและ 
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย   
พิกัดจุดเริ่มต้น 0+000=N 16643706 
 E 103489109  
จุดส้ินสุด 2+250 =N 
16643706E103489109 

9,850,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

-จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 
-กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
-หน่วยงาน
อื่นๆ 

2 ซ่อมสร้างผิวทาง 
ASPHALTIC CONCRETE 
โดยวิธี PAVEMENT IN 
PLACE RECYCLING ถนน
สายทาง บ้านถิ่นพัฒนา  
หมู่ท่ี 3 – บ้านโนนศาลา  
หมู่ท่ี 13 (ช่วงบ้านถิ่นพัฒนา  
หมู่ท่ี 3 – บ้านค าใหญ่  
หมู่ท่ี 4)  

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ 
ใช้ประโยชน์ได้
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE หนา 
5.00 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 1,600 เมตร พร้อมไหล่ทาง
กว้างข้างละ 1.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตรและ 
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย   
พิกัดจุดเริ่มต้น 0+000=N 166178  
E 1035208  
จุดส้ินสุด 1+600 =N 166221 
E1035086 

7,004,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

-จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 
-กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
-หน่วยงาน
อื่นๆ   

 

แบบ ผ 02/2 



-93- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
 หน่วยงานที่

จะขอประสาน 2566 2567 2568 2569 2570 
3 ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC 

CONCRETE โดยวิธี 
PAVEMENT IN PLACE 
RECYCLING ถนนสายทาง 
บ้านเหล่าหลวงกลาง หมู่ท่ี 
12 - บ้านโนนหัวเขื่อน  
หมู่ท่ื 5 รหัสสายทาง กส.ถ.
42-015  
 
 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ 
ใช้ประโยชน์ได้
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE  
หนา 5.00 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง  
6.00 เมตรระยะทางยาว 1,400 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,400  
ตารางเมตรและป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น  
0+000=N 166350 E 1035002  
จุดส้ินสุด  
1+400 =N 166227  E1034993 
 

4,115,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

-จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 
-กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
-หน่วยงาน
อื่นๆ   

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11  
บ้านเหล่าหลวงใต้ ต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ –  
บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี 11 
ต าบลล าปาว อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ 
ใช้ประโยชน์ได้
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 280 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือตามสภาพพื้นท่ี และป้ายโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น  
0+000=N166178 E1034908 
จุดส้ินสุด  
0+280 =N 166153  E 1034906 
 
 
 
 
 
 

757,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

- อบจ.
กาฬสินธุ์ 

 
-ทต.ภูดิน 

 

 

แบบ ผ02/2 



-94- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สาย หมู่ท่ี 5 บ้านโนนหัว
เขื่อน ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ –  
บ้านโนนอุดม หมู่ท่ี 8  
ต าบลล าปาว  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ 
ใช้ประโยชน์ได้
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 195 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ 
ตามสภาพพ้ืนท่ี และป้ายโครงการ  
จ านวน 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น  
0+000=N166162  E1034990  
จุดส้ินสุด  
0+195 =N166145 E1034989 
 

527,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 -อบจ.
กาฬสินธุ์ 

 
-ทต.ภูดิน 

 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 10 บ้านโคกนางาม 
ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ – บ้านโนนทอง 
หมู่ท่ี 9 ต าบลขมิ้น  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและ 
ใช้ประโยชน์ได้
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 180 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ตามสภาพพ้ืนท่ี และป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น  
0+000=N166551 E1035458 
จุดส้ินสุด  
0+180 =N166539  E1035468 
 
 
 
 
 

486,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

- อบจ.
กาฬสินธุ์ 

 
-ทต.ภูดิน 

 

แบบ ผ02/2 



-95- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานทีจ่ะ
ขอประสาน 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 
บ้านโนนหัวเขื่อน ถนนสาย 
คุ้มโนนสวรรค์  
เชื่อมบ้านโนนอุดม หมู่ท่ี 8 
ต าบลล าปาว  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและใช้
ประโยชน์ได้
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 170 เมตร หรือ
พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี และ
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย พิกัด
จุดเริ่มต้น 0+000=N16.622357 
E103.503650 จุดส้ินสุด 0+170 
=N16.621772  E103.503475 

476,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ตามรูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

-อบจ.
กาฬสินธุ์ 

 
-ทต.ภูดิน 

 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 13 บ้านโนนศาลา  
ต่อ ถนน คสล.เดิม  
(ถนนตรงข้าม 
บ้านนางวัลทอง  
ถนอมสงวน) ถนนเชื่อม
ต าบลล าปาว อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและใช้
ประโยชน์ได้
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 170 เมตร หรือ
พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี และ
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย พิกัด
จุดเริ่มต้น 0+000=N16.621633 
E103.487030 จุดส้ินสุด 0+170 
=N16.620249  E103.486712 

476,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ตามรูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

-อบจ.
กาฬสินธุ์ 

 
-ทต.ภูดิน 

 

9 โครงการเสริมผิวลาดยาง 
Asphaltic Concrete  
หมู่ท่ี 10 บ้านโคกนางาม 
เชื่อมกับ หมู่ท่ี 2  
บ้านห้วยเสือเต้น  
ต าบลโนนน้ าเกลี้ยง  
อ าเภอสหัสขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและใช้
ประโยชน์ได้
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หรือ
พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 850 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือตามสภาพพ้ืนท่ี และ
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย พิกัด
จุดเริ่มต้น 0+000=N16.66793 
E103.53710 จุดสิ้นสุด 0+170 
=N16.66653  E103.53828 

485,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ตามรูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

อบจ.
กาฬสินธุ์ 

 
-ทต.ภูดิน 

 

แบบ ผ02/2 



-96- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานทีจ่ะ
ขอประสาน 2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
ลาดยาง Asphaltic 
Concrete โดยวิธี 
PAEMENT IN-PLACE 
RECYCLING ถนนสาย  
หมู่ท่ี 1 บ้านสว่าง –  
หมู่ท่ี 7 บ้านพักสุขใจ  
 
(ช่วงท่ี 1 หมู่ท่ี 6  
บ้านค าดอกไม้ ถึงศาลปู่ตา) 
 
(ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 7  
บ้านพักสุขใจ ถึง จุดสิ้นสุด
ถนนลาดยางของหมู่บ้าน) 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐานและใช้
ประโยชน์ได้
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน 
ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร  
หนา 5 เซนติเมตร ยาว 920 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร  
หนา 5 เซนติเมตร ยาว 765 เมตร 
ช่วงท่ี 3 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  
หนา 5 เซนติเมตร ยาว 155 เมตร 
 
พิกัดโครงการ 
ช่วงท่ี 1 พิกัดเริ่มต้นโครงการ 
N16.648163 E103.473411 
พิกัดส้ินสุดโครงการ 
N16.652026 E103.468499 
 
ช่วงท่ี 2 พิกัดเริ่มต้นโครงการ 
N16.655536 E103.467214 
พิกัดส้ินสุดโครงการ 
N16.655691 E103.460829 
 
ช่วงท่ี 3 พิกัดเริ่มต้นโครงการ 
N16.655691 E103.460829 
พิกัดส้ินสุดโครงการ 
N16.655964 E103.46014 
 
รายละเอียดตามแบบเทศบาล 
ต าบลภูกินก าหนด 

7,829,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ตามรูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

-จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 
-กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
-หน่วยงาน
อื่นๆ  

 

แบบ ผ02/2 



-97- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานทีจ่ะ
ขอประสาน 2566 2567 2568 2569 2570 

11 โครงการก่อสร้างระบบ 
ผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่ 
ก าลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  
หมู่ท่ี 14 บ้านภูทอง 

เพื่อผลิตน้ าประปา
ให้แก่ประชาชน  
หมู่ท่ี 14  
บ้านภูทอง และ  
หมู่ท่ี 2  
บ้านค่ายลูกเสือ 

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาขนาด
ใหญ่ ก าลังการผลิต 10  
ลูกบาศก์เมตร ต่อนาที 
 
พิกัดโครงการ 
N16.63080 E103.536031 
 
รายละเอียดตามแบบเทศบาล 
ต าบลภูดินก าหนด 

5,200,000 - - - - ก่อสร้าง
ระบบผลิต
น้ าประปา
ขนาดใหญ่
ก าลังการ
ผลิต10
ลูกบาศก์
เมตรต่อ
ชั่วโมง 
จ านวน  
1 แห่ง 

ประชาชนหมู่ท่ี 
14 บ้านภูทอง 
และ หมู่ท่ี 2 
บ้านค่ายลูกเสือ 
มีน้ าประปาใช้
เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

-จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 
-กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
-หน่วยงาน
อื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ02/2 



  
บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1 การศึกษา ครุภณัฑ ์ เครื่องออกก าลังกาย

กลางแจ้ง 
 

เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย ส าหรบัเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 

200,000 - - - - กองการศึกษา 
 

2 การศึกษา ครุภณัฑ ์ เครื่องเล่นสนาม 
เด็กเล่น 

เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 
จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 

200,000 - - - - กองการศึกษา 
 

3 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์
 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก จ านวน 2 เครื่อง 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 
 

22,000 - 22,000 - - กองช่าง 

4 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)  
จ านวน 3 เครื่อง 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

7,500 - 7,500 - 7,500 กองช่าง 

5 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 
 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้แบบข้อแข็ง จ านวน 6 เครื่อง 
1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2.เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3.ปรมิาณกระบอกสบูไม่น้อยกว่า 30 ซีซ ี
4.พร้อมใบมดี 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐาน 

19,000 - 19,000 - 19,000 กองช่าง 

 

แบบ ผ 03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
6 อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 
 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จ านวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ ก าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐาน 

- 575,000 - - - กองช่าง 
 

7 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จ านวน 6 ตู้ 
ลักษณะพื้นฐาน 
1.ภายในตู้มีแผ่นช้ันวาง 2 ช้ัน สามารถปรับระดับได้ 
2.บานเลื่อนกระจกเปิดปดิ 
3.ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 55 ซม. 
4.ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 40.7 ซม. 
5.ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 176 ซม. 

11,200 - 11,200 - 11,200 ส านักปลดั 

8 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อจอโปรเจคเตอร์แบบแขวนมอืดึง  
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 น้ิว จ านวน 1 ตัว   

5,000 - - - - ส านักปลดั 

9 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อขาตั้งโปรเจคเตอร์แบบมีล้อ จ านวน 1 ตัว  
  

4,500 - - - - ส านักปลดั 

10 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี  
จ านวน 3 เครื่อง 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

15,000 - 15,000 - 15,000 ส านักปลดั 

11 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  
แบบท่ี 2 จ านวน 4 เครื่อง 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

60,000 - 60,000 - - ส านักปลดั 

แบบ ผ 03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
12 งานบริหารงาน

ทั่วไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค จ านวน 2 เครื่อง 

รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

22,000 - 22,000 - - ส านักปลดั 

13 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  
จ านวน 3 เครื่อง 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐาน 

17,400 - 22,000 - - ส านักปลดั 

14 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การแพทย ์ จัดซื้อถังออกซิเจน ขนาด 2 คิว หรือไม่น้อยกว่า  
13.3 ลติร ความดันไม่น้อยกว่า 150 บาร์  
จ านวน 2 เครื่อง 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐาน 

12,000 - - - - ส านักปลดั 

15 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การแพทย ์ จัดซื้อถังดับเพลิง ขนาด 7 กิโลกรมั  
จ านวน 14 ถัง 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐาน 

21,000 - - - - ส านักปลดั 

16 การศึกษา  
งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็ก 2 บานพับ  
จ านวน 2 ตู ้
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐาน 

- - 11,800 - - กองการศึกษา 

17 การศึกษา  
งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊คอมพิวเตอร์   
-ขนาด 60x120x75 เซนติเมตร 
-มีลิ้นวางแป้นพิมพ ์
จ านวน 1 ตัว 

- - 4,500 - - กองการศึกษา 

 

แบบ ผ 03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
18 การศึกษา  

งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับประมวลผล แบบท่ี 1  
จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

- - 22,000 - - กองการศึกษา 

19 การศึกษา  
งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

- - 4,300 - - กองการศึกษา 

20 การศึกษา  
งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ี จ านวน 5 ตัว 
-ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. 
-ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
-ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. 

15,000 - - - - กองการศึกษา 

21 การศึกษา  
งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊ท างาน จ านวน 5 ตัว 
-ขนาดกว้าง 80  ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. 
-ข้างขวามีประตู 1 บาน มีลิ้นชัก 1 ลิ้นชัก 
-ข้างซ้ายมีประตู 1 บาน ข้างใน 2 ช้ัน 
-โต๊ะท าจากโครงไม้จริง ปิดด้วยไมอ้ัด 
-ขาโต๊ะท าจากเหล็กแป๊บสี่เหลี่ยมพร้อมทาส ี

21,500 - - - - กองการศึกษา 

22 งานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อ ตู้เหล็ก จ านวน 10 ตู้  
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐาน 

11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 กองคลัง 

23 งานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อโตะ๊คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ตัว 
 
 

20,000 - - - - กองคลัง 

 
 

แบบ ผ 03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
24 งานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จ านวน 3 เครื่อง 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

7,500 - 7,500 - 7,500 กองคลัง 

25 งานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  
จ านวน 4 เครื่อง 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

5,200 - 2,600 - 2,600 กองคลัง 

26 งานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่อง สแกนเนอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐาน 

- 3,200 - - - กองคลัง 

27 งานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 KVA  จ านวน 8 เครื่อง 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐาน 

11,600 17,400 11,600 5,800 -- กองคลัง 

28 งานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับประมวลผล แบบท่ี 2  
จ านวน 1 เครื่อง 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

30,000 - - - - กองคลัง 

29 งานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีล้อเลื่อน จ านวน 5 ตัว 
 
 
 

3,750 - - - - กองคลัง 

 
 

แบบ ผ 03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
30 งานบริหารงานคลัง ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องดดูฝุ่น จ านวน 1 เครือ่ง  

รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐาน 

15,200 - - - - กองคลัง 
 
 
 
 

 
31 งานบริหารงาน

ทั่วไป 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ 
จัดซื้อไมค์ส าหรับประชุม จ านวน 20 ตัว 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐาน 

- 60,000 - - - ส านักปลดั 

32 งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า  
จ านวน 6 เครื่อง 
รายละเอียดครุภณัฑต์ามเกณฑร์าคากลาง 
และคณุลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

5,200 - 5,200 - 5,200 ส านักปลดั 

จ านวนครุภณัฑ์ (รายการ) 25
รายการ 

5  
รายการ 

15
รายการ 

2  
รายการ 

7  
รายการ 

 

รวม (บาท) 763,350 607,400 258,000 17,600 79,800  

รวมรายการครุภณัฑ์ทั้งหมด (รายการ) 54 รายการ 

รวมงบประมาณทั้งหมด (บาท) 1,726,150 บาท 

 

แบบ ผ 03 



 
 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้     
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ 13 (5) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน     
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งในการติดตาม
และประเมินผลนั้น จะต้องด าเนินการตามแนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          
โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง         
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
และข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ     
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ     
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม       
ของทุกปี ซึ่งในการติดตามและประเมินผลนั้น จะต้องด าเนินการตามแนวทางพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 



-106- 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

  ตามที่เทศบาลต าบลภูดินได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ   
ในการพัฒนาพ้ืนที่และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลภูดินให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน การจัดท าแผนพัฒนาท้องนั้นจะต้อง         
มีการติดตามและประเมินมีดังนี้ 

1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

3) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้รับจริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย  

(Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
       7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
        7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่  
       7.5 ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  1) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   1.1 พัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณอ่าวภูดินและจุดชมวิวให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
และพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต าบลภูดินและกลุ่มนักท่องเที่ยว 
   1.2  ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในเขตเทศบาลต าบลภูดิน ให้มีอาชีพเสริม        
เพ่ิมรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคง โดยการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ผู้น าท้องถิ่น 
   1.3 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนตื่นตัว     
ในการรักษาและสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
   1.4 ส่งเสริมให้มีโครงการอบรมเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ พิการ        
ผู้น าท้องถิ่น บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลต าบลภูดิน และประชาชนทั่วไป อย่างถูกต้อง 
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   1.5 เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกัน
อาชญากรรม และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลภูดิน 

  2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   2.1 เป็นมาตรฐานที่แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   2.2 เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น      
ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการด าเนินงานได้ 
   2.3 เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นในแต่ละปี
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2.4 ช่วยให้เทศบาลต าบลภูดินสามารถพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมหรือ
โครงการที่จ าเป็นต้องท าเป็นกรณีเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขและบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชน 
 
  เทศบาลต าบลภูดิน ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2566-2570) ตามล าดับขั้นตอน โดยสนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตยและให้ประชาชน         
มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง จึงได้จัดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่เทศบาลต าบลภูดินและประชาชน 


