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ประกาศเทศบาลต าบลภูดิน 
เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) เพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2565 

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

……………………………………. 

     ตามท่ีเทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570 ) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  (ฉบับ ท่ี  3 ) พ .ศ .2561  และด าเนินการตามแนวทางหนั ง สือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว7467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 ไปแล้วนั้น   

     อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย       
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน
ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี 25 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี  25   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

 
         (นายศราวุธ ส าราญมล) 

          นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 
  

 
 
 
  
 



ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 3/2565 เทศบาลต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ฉบับนี้ จัดท าโดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61      
ข้อ 22 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูดิน ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด และ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และยุทธศาสตร์  
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 3/2565   
ของเทศบาลต าบลภูดิน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชน 
ขอขอบพระคุณหน่วยงาน คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน และทุกท่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท าให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 

 
                                        เทศบาลต าบลภูดิน 

                                                              ตุลาคม ๒๕65 
 
 

 



สารบัญ 
          

                               หน้า 
 

บทน า            1 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ        2 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน       3 
2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น        4 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ 01)       4 
      รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ02)       5 
      รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ02/2)       11 
      บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ03)        18 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพ่ิมเติม) ครั้งที่3/2565 เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

บทน ำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61  ก าหนดความหมาย “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน       
โครงการพัฒนาท้องถิ่น ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและ       
ให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

“โครงกำรพัฒนำ” หมายความว่า โครงการท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 

“กำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถ่ิน”  
1) การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า การเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดท่ีปรากฏในโครงการพัฒนา ท่ีจัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 

2) เป็นการเพิ่มเติมในส่วนท่ีไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือประเด็น ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแต่ไม่ปรากฏว่ามีในแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมต้องมีความสัมพันธ์กับส่วนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและข้อมูล
พื้นฐาน ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติหรือ
อาจด าเนินการเฉพาะส่วน ท่ี 3  ก็ ได้  แล้วแต่กรณี  และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ี เพิ่ ม เติมตามแบบ                      
ท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561 ข้อ  ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ท่ีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น             
ท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว       
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพ่ิมเติม) ครั้งที่3/2565 เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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  1. วัตถุประสงคข์องกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
    1.1 เพื่อเพิ่มเติมโครงการท่ีไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    1.2 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลภูดิน 

2. ประโยชน์ของกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
      เทศบาลต าบลภู ดิน  สามารถด าเนินภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี ได้ตามความต้องการ             
ของส่วนราชการในสังกัด และการร้องขอของประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลภูดิน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(เพ่ิมเติม) ครั้งที่3/2565 เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

-3- 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

1 การน าแผนพฒันาท้องถิน่ไปสูก่ารปฏบิตัิ 
 
      1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ท่ี 1 อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง -ส านักปลัด 

-กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม ท่ี 3 บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด -กองการศึกษา 
-กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

รวม 2 ยุทธศาสตร์ 2 ด้าน 2 แผนงาน 2 หน่วยงาน 3 หน่วยงาน 
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2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 ปี 2566 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

บัญชีโครงการพัฒนา  
(แบบ ผ 02) 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
          การโยธา 

 
 

9 

 
 

3,333,000 

 
 
4 

 
 

1,986,000 

 
 
2 

 
 

988,000 

 
 
2 

 
 

988,000 

 
 
2 

 
 

988,000 

 
 

19 

 
 

8,283,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    คุณภาพชีวิตคนและสังคม 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
1 

 
 

20,000 

 
 
1 

 
 

20,000 

 
 
1 

 
 

20,000 

 
 
1 

 
 

20,000 

 
 
1 

 
 

20,000 

 
 
5 

 
 

80,000 
รวม 10 3,353,000 5 2,006,000 3 1,008,000 3 1,008,000 3  1,008,000 24 8,363,000 

บัญชีโครงการพัฒนา  
(แบบ ผ 02/2) 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

- - 7 70,790,960 - - - - - - 7 70,790,960 

รวม - - 7 70,790,960 - - - - - - 7 70,790,960 
รวมทั้งหมด 10 3,353,000 12 72,796,960 3 1,008,000 3 1,008,000 3 1,08,000 31 79,153,960 

 

แบบ ผ 01 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 3/2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

-5- 
2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติม) ครั้งท่ี 3/2565 

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่า เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการซ่อมสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่นสายทาง 
หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง  
(ถนนสายข้างบ้าน 
นายประสบศักด์ิ  
พันธะศรี) หมู่ที่ 1  
บ้านสว่าง ต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

เพ่ือให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
716 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร พร้อมบดอัดแน่นหรือ
ปริมาณลูกรงั ไม่น้อยกว่า 
1,288.80 ลูกบาศก์เมตร และ 
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด 

499,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจร 
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่นสายทาง 
หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง  
(ซอยมงคลฟาร์มไป 
ต าบลโนนน้ าเกลี้ยง)  
หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง  
ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

เพ่ือให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยย่ิงข้ึน 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร พร้อมบดอัดแน่นหรือ
ปริมาณลูกรงัไม่น้อยกว่า 450  
ลูกบาศก์เมตร  
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด 

174,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจร 
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 3/2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

-6- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่าเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการซ่อมสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่นสายทาง 
หมู่ท่ี 7 บ้านพักสุขใจ 
(ถนนสายทางเข้าไร่  
นายปัญญา ต้ังวิบูลย ์
พรทันธ์) หมู่ท่ี 7  
บ้านพักสุขใจ ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พร้อมบดอัด
แน่นหรือปริมาณลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า 900  
ลูกบาศก์เมตร  
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

368,000 - - - - ระยะ 
ทางถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจร 
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการซ่อมสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่นสาย
ทาง หมู่ท่ี 13  
บ้านโนนศาลา (ถนน
สายคุ้มโนนบ้านเก่า) 
หมู่ท่ี 13 บ้านโนนศาลา  
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 716 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พร้อมบดอัด
แน่นหรือปริมาณลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า 1,288.80  
ลูกบาศก์เมตร และป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 
 

499,๐๐๐ 499,๐๐๐ -  - 
 

- ระยะ 
ทางถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้
อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 3/2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

-7- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่าเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลูกรังบดอัดแน่น
สายทาง หมู่ท่ี 12 
บ้านเหล่าหลวงกลาง 
(ถนนสายข้างบ้านนาย
สมัย วิระพันธ์) หมู่ท่ี 
12 บ้านเหล่าหลวง
กลาง ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร 
ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พร้อมบดอัด
แน่นหรือปริมาณลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า 1,237.50  
ลูกบาศก์เมตร และป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

498,000 498,000 498,000 498,000 
 

498,000 ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้
อย่างสะดวก
และ
ปลอดภัย 

 กองช่าง 
 

 

6 โครงการซ่อมสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่นสาย
ทาง หมู่ท่ี 12 บ้าน
เหล่าหลวงกลาง  
(ถนนสายคุ้มสร้างสุข)  
หมู่ท่ี 12 บ้านเหล่า
หลวงกลาง ต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 687 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พร้อมบดอัดแน่น
หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
1,236.60 ลูกบาศก์เมตร และ 
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด 

499,๐๐๐ 499,๐๐๐ -  - 
 

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้
อย่างสะดวก
และ
ปลอดภัย 

 กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 3/2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

8 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่าเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการซ่อมสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่นสาย
ทาง หมู่ท่ี 1 บ้านสว่าง 
(ถนนสายตรงข้าม
หนองโสกกุง)หมู่ท่ี 1 
บ้านสว่าง ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 310 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พร้อมบดอัดแน่น
หรือปริมาณลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า 372  
ลูกบาศก์เมตร และ 
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด 

144,๐๐๐ 490,000 490,000 490,000 490,000 ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ  

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้
อย่างสะดวก
และ
ปลอดภัย 

 กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 

8 โครงการซ่อมสร้างถนน
ลูกรังบดอัดแน่นสาย
ทาง หมู่ท่ี 2 บ้านค่าย
ลูกเสือ (ถนนสายตรง
ข้ามศาลาประชาคม
หมู่บ้าน)  
หมู่ท่ี 2 บ้านค่าย
ลูกเสือ ต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 330 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร พร้อมบดอัดแน่น
หรือปริมาณลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า 396  
ลูกบาศก์เมตร และ 
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด 

153,000     ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้
อย่างสะดวก
และ
ปลอดภัย 

 กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 3/2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่าเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลูกรังบดอัด
แน่นสายทาง หมู่ท่ี 
1 บ้านสว่าง (ถนน
สายรอบภูดินไป
บ้านภูทอง หมู่ท่ี 
14) หมู่ท่ี 1 บ้าน
สว่าง ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน 
ช่วงท่ี 1 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 574 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  
ช่วงท่ี 2 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 142 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  
รวมความยาวท้ัง 2 ช่วง  
716 เมตร พร้อมบดอัด
แน่นหรือปริมาณลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า 1,288.80  
ลูกบาศก์เมตร และ 
ป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด 

499,000 - -  - 
 

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้
มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้
อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 3/2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่าเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
    3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการศูนย์
ส่งเสริมและ
ผลิตภัณฑ์ 
ข้าวชุมชน
ต าบลภูดิน 
 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การผลิตข้าวชุมชน 
โดยการลดต้นทุนการ
ผลิตและ 
เพิ่มผลผลิตข้าว
คุณภาพดีของกลุ่ม
เกษตรกร หมู่ท่ี 8 , 
หมู่ท่ี 10 ,  
หมู่ท่ี 12 

จัดท าโครงการ
อบรม 
ให้ความรู้แก่กลุ่ม
เกษตรผู้ผลิตภัณฑ์
ข้าวชุมชน / 
ส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณ  
เพื่อด าเนินงาน 
ตามโครงการ  
ของหมู่ท่ี 8 , หมู่ท่ี 
10 , หมู่ท่ี 12 
 
 
 
 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เมล็ดข้าว 
ท่ีมีคุณภาพ
กระจาย 
ให้ท้องถิ่น 

กลุ่มชาวนา
ผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว
สามารถผลิต
เมล็ดพันธุ์
ข้าวที่มี
คุณภาพดี 
ได้มาตรฐาน 
ไว้ใช้เองและ 
กระจายใน
ท้องถิ่น 

ส านัก
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 3/2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติม) ครั้งท่ี 3/2565 

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่าเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการซ่อมสร้าง 
ผิวทาง Asphaltic 
Concrete โดยวิธี 
Pavement In Place 
Recycling  
ถนนสายทาง  
บ้านเหล่าหลวงกลาง  
หมู่ท่ี 12 ต าบลภูดิน  
อ.เมืองกาฬสินธุ์  
จ.กาฬสินธุ์ –  
บ้านน้ าโจ้ก หมู่ท่ี 7 
ต าบลนิคม  
อ.สหัสขันธ์  
จ.กาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
ใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น 

ช่วงท่ี 1 
ผิวจราจรกว้าง Asphaltic Concrete 
6.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 
5.00 เซนติเมตร  
พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ  
1.50 เมตร 
ช่วงท่ี 2 
ผิวจราจรกว้าง Asphaltic Concrete 
6.00 เมตร  
ยาว 1,680 เมตร หนา 5.00 
เซนติเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 
1.50 เมตร รวมความยาวท้ัง 2 ช่วง
ทาง 3,780 เมตร หรือพื้นท่ี 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 34,020  
ตารางเมตร 

 20,507,000    ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจร 
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 3/2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่า เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ระบบผลิต
น้ าประปา (Water 
Treatment System) 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
L ขนาด 121-300 
ครัวเรือน ก าลังผลิต 
10 ลบ.ม./ช่ัวโมง  
(ตามแบบบัญชี
นวัตกรรมไทย  
โดยส านักงบประมาณ 
รหัส 01020003) 
หมู่ท่ี 1 บ้านสว่าง 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

เพื่อให้
ประชาชน  
ในพื้นท่ี  
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อครุภัณฑ์และติดต้ัง
ระบบผลิตน้ าประปา
(Water Treatment 
System)ป๊อกแทงค์  POG  
ระบบขนาดใหญ่ L  
ขนาด 121-300 
ครัวเรือน ก าลังผลิต  
10 ลบ.ม./ช่ัวโมง 

- 5,208,780.55 -  - 
 

- จ านวน
ครุภัณฑ์
ระบบผลิต
น้ าประปา
ป๊อกแทงค์  
POG  
ระบบขนาด
ใหญ่ L  
จ านวน1แห่ง 
 

ประชาชน 
ในพื้นท่ี 
มีน้ าเพื่อ 
การอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ 02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 3/2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่าเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ระบบผลิต
น้ าประปา (Water 
Treatment System) 
POG ระบบขนาดใหญ่ 
L ขนาด 121-300 
ครัวเรือน ก าลังผลิต 
10 ลบ.ม./ช่ัวโมง  
(ตามแบบบัญชี
นวัตกรรมไทย  
โดยส านักงบประมาณ 
รหัส 01020003) 
หมู่ท่ี 7 บ้านพักสุขใจ 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

เพื่อให้
ประชาชน  
ในพื้นท่ี  
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

จัดซื้อครุภัณฑ์และติดต้ัง
ระบบผลิตน้ าประปา
(Water Treatment 
System) POG  
ระบบขนาดใหญ่ L  
ขนาด 121-300 
ครัวเรือน ก าลังผลิต  
10 ลบ.ม./ช่ัวโมง 

- 5,208,780.55 -  - 
 

- จ านวน
ครุภัณฑ์
ระบบผลิต
น้ าประปา
ป๊อกแทงค์  
POG  
ระบบขนาด
ใหญ่ L  
จ านวน1แห่ง 
 

ประชาชน 
ในพื้นท่ี 
มีน้ าเพื่อ 
การอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ 02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 3/2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

-14- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่าเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการติดต้ัง 
ชุดโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสาย 
บ้านถิ่นพัฒนา หมู่ท่ี 3 
ไป บ้านโนนศาลา  
หมู่ท่ี 13  
(ช่วงบ้านถิ่นพัฒนา  
หมู่ท่ี 3 – บ้านค าใหญ่ 
หมู่ท่ี 4) 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

1.เพื่ออ านวยความ
สะดวกและเพิ่ม
ความปลอดภัย
ให้กับประชาชนต่อ
การคมนาคมใน
เวลาตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุในการ
ใช้ถนน 
3.เพื่อลดการใช้
พลังงานและ 
ช่วยรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 

ติดต้ังชุดโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน  
รุ่น KELLI-13506  
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
รหัส 07020018 
จ านวน 147 ชุด 

- 9,966,600 -  - 
 

- 1.ร้อยละของ
โคมไฟที่
ติดต้ัง 
2.อุบัติเหตุ
และปัญหา
อาชญากรรม
ลดลง 
3.ระดับความ
พึงพอใจ 
ของ
ประชาชน 
 

1.ประชาชน
ทั่วไปได้รับ
ประโยชน์ 
ในการสัญจร
ไปมาเวลา
ตอนกลางคืน 
2.แก้ปัญหา
อุบัติเหตุทาง
ถนนที่จะ
เกิดข้ึนในเวลา
กลางคืนได้ 
3.ป้องกัน 
การเกิดปัญหา
อาชญากรรม
ในตอน
กลางคืนได้ 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ 02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 3/2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

-15- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่าเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

 ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการติดต้ัง 
ชุดโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสาย 
บ้านโนนหัวเข่ือน  
หมู่ท่ี 5 ไป  
บ้านเหล่าหลวงกลาง  
หมู่ท่ี 12  
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

1.เพื่ออ านวยความ
สะดวกและเพิ่ม
ความปลอดภัย
ให้กับประชาชนต่อ
การคมนาคมใน
เวลาตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุในการ
ใช้ถนน 
3.เพื่อลดการใช้
พลังงานและ 
ช่วยรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ติดต้ังชุดโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน  
รุ่น KELLI-13506  
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
รหัส 07020018 
จ านวน 147 ชุด 

- 9,966,600 -  - 
 

- 1.ร้อยละ
ของโคมไฟ
ท่ีติดต้ัง 
2.อุบัติเหตุ
และปัญหา
อาชญากรร
มลดลง 
3.ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ของ
ประชาชน 
 

1.ประชาชน
ท่ัวไปได้รับ
ประโยชน์ 
ในการ
สัญจรไปมา
เวลาตอน
กลางคืน 
2.แก้ปัญหา
อุบัติเหตุ
ทางถนนท่ี
จะเกิดขึ้นใน
เวลา
กลางคืนได้ 
3.ป้องกัน 
การเกิด
ปัญหา
อาชญากรร
มในตอน
กลางคืนได้ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ 02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 3/2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

-16- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่าเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการติดต้ัง 
ชุดโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสาย 
บ้านสว่าง หมู่ท่ี 1 ไป  
บ้านพักสุขใจ หมู่ท่ี 7  
(ช่วงบ้านค าดอกไม้  
หมู่ท่ี 6 -บ้านพักสุขใจ 
หมู่ท่ี 7) ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

1.เพื่ออ านวยความ
สะดวกและเพิ่ม
ความปลอดภัย
ให้กับประชาชนต่อ
การคมนาคมใน
เวลาตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุในการ
ใช้ถนน 
3.เพื่อลดการใช้
พลังงานและ 
ช่วยรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 

ติดต้ังชุดโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน  
รุ่น KELLI-13506  
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
รหัส 07020018 
จ านวน 147 ชุด 

- 9,966,600 -  - 
 

- 1.ร้อยละ
ของโคมไฟ
ท่ีติดต้ัง 
2.อุบัติเหตุ
และปัญหา
อาชญากรร
มลดลง 
3.ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ของ
ประชาชน 
 

1.ประชาชน
ท่ัวไปได้รับ
ประโยชน์ 
ในการ
สัญจรไปมา
เวลาตอน
กลางคืน 
2.แก้ปัญหา
อุบัติเหตุ
ทางถนนท่ี
จะเกิดขึ้นใน
เวลา
กลางคืนได้ 
3.ป้องกัน 
การเกิด
ปัญหา
อาชญากรร
มในตอน
กลางคืนได้ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ 02/2 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 3/2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

-17- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการ 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่าเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการติดต้ัง 
ชุดโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ถนนสาย 
บ้านถิ่นพัฒนา หมู่ท่ี 3 
ไป บ้านโนนศาลา  
หมู่ท่ี 13  
(ช่วงคุ้มโนนบ้านเก่า) 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

1.เพื่ออ านวยความ
สะดวกและเพิ่ม
ความปลอดภัย
ให้กับประชาชนต่อ
การคมนาคมใน
เวลาตอนกลางคืน 
2.เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุในการ
ใช้ถนน 
3.เพื่อลดการใช้
พลังงานและ 
ช่วยรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ติดต้ังชุดโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์  
แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกัน  
รุ่น KELLI-13506  
ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
รหัส 07020018 
จ านวน 147 ชุด 

- 9,966,600 -  - 
 

- 1.ร้อยละ
ของโคมไฟ
ท่ีติดต้ัง 
2.อุบัติเหตุ
และปัญหา
อาชญากรร
มลดลง 
3.ระดับ
ความพึง
พอใจ 
ของ
ประชาชน 
 

1.ประชาชน
ทั่วไปได้รับ
ประโยชน์ 
ในการสัญจร
ไปมาเวลา
ตอนกลางคืน 
2.แก้ปัญหา
อุบัติเหตุทาง
ถนนที่จะ
เกิดข้ึนในเวลา
กลางคืนได้ 
3.ป้องกัน 
การเกิดปัญหา
อาชญากรรม
ในตอน
กลางคืนได้ 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ 02/2 



18                                                                                                                             
                                                                                          แบบ ผ 03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จ านวน 2 คัน 
ซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จ านวน 2 คันๆละ  
2,400,000 บาท เป็นแบบอัดท้าย 
1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 
    10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ าหนักมูลฝอย 
    ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 
2) ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
    พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 
3) รถรับน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 6,000 กิโลกรัม 
    และน้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ ากวา่ 
    12,000 กิโลกรัม 
4) ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิกสามารถ 
    ผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ 
    ต่อตารางนิ้ว 
5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
 

- 4,800,000 - - - กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม 

  รวม  1  รายการ - 4,800,000 - - -  
 


