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ประกาศเทศบาลต าบลภูดิน 
เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) คร้ังที่ 2/2565 

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

……………………………………. 

     ตามท่ีเทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570 ) (เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 2/2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย        
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 และด าเนินการตามแนวทาง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 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 เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 2/2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เทศบาลต าบลภูดินต่อไป รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี  11   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

 
         (นายศราวุธ ส าราญมล) 

          นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 
  

 
 
 
  
 



ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) (เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 2/2565 เทศบาล
ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับนี้จัดท าโดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61      
ข้อ 22 และข้อ 22/1 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูดิน ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด และ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70) (เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 
2/2565 ของเทศบาลต าบลภูดิน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
ประชาชน ขอขอบพระคุณหน่วยงาน คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน และทุกท่านท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 

 
                                        เทศบาลต าบลภูดิน 
                                                              สิงหาคม ๒๕65 
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ส่วนที่ ๑  
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 ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและ       
ให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 

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 

(๑) 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 
 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปล่ียนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 
  วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำท้องถ่ิน 

1.เพื่อเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงโครงการท่ีไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลภูดิน 
ประโยชน์ของกำรแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถ่ิน 

  เทศบาลต าบลภูดิน สามารถด าเนินภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีได้ตามความต้องการของส่วนราชการ
ในสังกัด และการร้องขอของประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลภูดิน 



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)

5 2,147,000 3 7,931,000 2 975,000 2 975,000 2 975,000 14 13,003,000

5 4,717,700 3 7,931,000 2 975,000 2 975,000 2 975,000 14 15,573,700

4 22,600,700 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 8 23,800,700

4 22,600,700 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 8 23,800,700

1 493,000 9 36,406,000 0 0 0 0 0 0 10 36,899,000

1 493,000 9 36,406,000 0 0 0 0 0 0 10 36,899,000
ยุทธศำสตร์ที่ 3

3 52,500 3 525,000 3 52,500 3 52,500 3 52,500 15 735,000

3 52,500 3 525,000 3 52,500 3 52,500 3 52,500 15 735,000

13 27,863,900 16 45,162,000 6 1,327,500 6 1,327,500 6 1,327,500 47 77,008,400

โครงการเปลี่ยนแปลง

รวม

รวม

ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

รวม

ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพ
ชีวิตคนและสังคม

ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพ
ชีวิตคนและสังคม

รวม

รวมทั้งหมด

ป ี๒๕๖9 ป ี2570

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70)  (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครัง้ที่ 2/๒๕๖5

เทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศำสตร์ที่ 1
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

โครงการเพ่ิมเติม

ยุทธศำสตร์
ป ี๒๕๖6 ป ี๒๕๖7 ป ี๒๕๖8

 -2-

รวม  5 ปี

ยุทธศำสตร์ที่ 3

แบบ ผ.๐1





-3- 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) คร้ังที่ 2/2565 
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่า  
เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการเสริมผิว
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายทาง 
หมู่ท่ี 5  
บ้านโนนหัวเข่ือน  
(ถนนสาย หมู่ท่ี 5  
บ้านโนนหัวเข่ือน –  
หมู่ท่ี 4 บ้านค าใหญ่) 
หมู่ท่ี 5  
บ้านโนนหัวเข่ือน 
ต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตกว้าง  
6.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
หรือ มีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 900  
ตารางเมตร 
รายละเอียดตาม 
แบบแปลน 
เทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด 
 
 

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

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจร 
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



-4- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่า  
เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

2 โครงการเสริมผิว 
ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายทาง  
หมู่ท่ี 11  
บ้านเหล่าหลวงใต้  
(ถนนสาย หมู่ท่ี 11  
บ้านเหล่าหลวงใต้ –  
หมู่ท่ี 5  
บ้านโนนหัวเข่ือน) 
หมู่ท่ี 11  
บ้านเหล่าหลวงใต้  
ต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง  
6.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
หรือ มีพื้นท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 900  
ตารางเมตร 
รายละเอียด 
ตามแบบแปลน 
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 
 
 
 
 

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

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจร 
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-5- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่า  
เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายทาง หมู่ท่ี 12  
บ้านเหล่าหลวงกลาง 
(คุ้มค าเลา) หมู่ท่ี 12  
บ้านเหล่าหลวงกลาง 
ต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 125 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
หรือ มีพื้นท่ี คสล. 
ไม่น้อยกว่า 750  
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 
เมตร และป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 
 
รายละเอียดตามแบบแปลน 
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 
 
 
 
 
 

483,000 - - - - ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจร 
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-6- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริม การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่า  
เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการก่อสร้าง 
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กสายทาง  
หมู่ท่ี 13  
บ้านโนนศาลา  
(ถนนสายคุ้มโนน 
บ้านเก่า หมู่ท่ี 13  
บ้านโนนศาลา)  
(ต่อถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิม) 
หมู่ท่ี 13   
บ้านโนนศาลา 
ต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง  
6.00 เมตร 
ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
หรือ มีพื้นท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
780 ตารางเมตร 
รายละเอียด 
ตามแบบแปลน 
เทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด 
 
 
 

482,000 482,000 482,000 482,000 482,000 ระยะ 
ทางถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจร 
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-7- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่า  
เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ท่ี 2  
บ้านค่ายลูกเสือ 
(ถนนสายข้าง 
วัดป่าทรงธรรม 
ทางด้านทิศตะวันตก 
ของวัด)  
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง  
๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๕๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า ๗๕๐  
ตารางเมตร 
 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลภูดิน
ก าหนด 

466,๐๐๐ - -  - 
 

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้
อย่างสะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ 02 



-8- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงคุณค่า  
เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการก่อสร้าง 
ถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น กส.ถ.42-013 
สายทาง หมู่ท่ี 10  
บ้านโคกนางาม-หมู่ท่ี 14 
บ้านภูทอง  
หมู่ท่ี 10 บ้านโคกนางาม 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง  
6.๐๐ เมตร  
ยาว 2,650 เมตร  
หนา ๐.0๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า   
15,900 ตารางเมตร 
 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลภู
ดินก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

  6,956,000 -  - 
 

- ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้
อย่างสะดวก
และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แบบ ผ 02 



9 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคง และสงบสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชน พื้นท่ี และเมืองมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการปรับเปลี่ยน 
คลื่นความถี่และซ่อมแซม
ปรับปรุงชุดลูกข่าย 
(ชุดเก่า) ระบบกระจาย
เสียงชนิดไร้สาย  
ภายในเขตเทศบาล 
ต าบลภูดิน 

 1. เพ่ือให้การ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ
ภายในเทศบาล
ต าบลภูดิน
กระจายไปได้
ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  
 
2 เพ่ือให้คุณภาพ
ของเสียงตามสาย
มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 
3. เพ่ือให้มีระบบ
เสียงตามสาย 
ที่ทันยุคทันสมัย
ตอบสนอง 
กับเทคโนโลยี 
ในปัจจุบัน 

ปริมาณงาน 
1.ปรับเปลี่ยนคลื่นความถ่ี และ 
  ซ่อมแซมชุดลูกข่าย (ชุดเดิม)  
  จ านวน 20 ชุด 
  - รื้อถอนอุปกรณ์ต่างๆ(ชุดเก่า) 
  - เปลี่ยนบอร์ดรับสัญญาณเป็น   
    UHF/FM 430.225 MHz 
2.ซ่อมแซมปรับปรุงและติดต้ัง 
   อุปกรณ์ต่างๆ 
   - ล าโพงฮอร์นขนาด 15 น้ิว  
    ก าลังขับ 120วัตต์ 4ดอก/ชุด  
    20 ชุด 
  - สายอากาศรับสัญญาณ RG58     
    พร้อมข้ัว BNC  20 ชุด 
  - ปรับจูนเสาอากาศรับสัญญาณ 
    ยากิ 3 E UHF/FM 43.225   
    MHz 20 ชุด 
  - แป้นรองรับชุดลูกข่ายพร้อม 
    สตัดเหล็กเกลียวตลอด+น๊อต 
    ตัวเมีย 20 ชุด 
  - เบรกเกอร์พร้อมกล่องใส่อุปกรณ์  
    แผ่นรองกล่องเกรกเกอร์(สายเมน  
    ไฟฟ้าใช้ของเดิม) 20 ชุด 

466,๐๐๐ - -  - 
 

- ระบบเสียง
ไร้สาย 
มีความ
ชัดเจน  
ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่
ของ 
ต าบลภูดิน 

1.ประชาชน
ต าบลภูดิน 
ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
ที่รวดเร็ว 
ชัดเจนข้ึน 
 
2. ระบบเสียง
ตามสาย
ภายในเทศบาล
ต าบลภูดิน 
มีความทันสมัย
ตอบสนองต่อ
เทคโนโลยี ใน
ปัจจุบัน 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคง และสงบสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชน พื้นท่ี และเมืองมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยนื   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
แผนงาน การศึกษา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขนาดไม่เกิน 50 คน 
แบบฐานรากแผ่ 

1.เพื่อก่อสร้าง
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดไม่เกิน 
50 คน  
แบบฐานรากแผ่ 
 
2.เพื่อให้การ
เรียนการสอน
ของเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ตรงตาม
มาตรฐานท่ี
ก าหนดในด้าน
อาคารสถานท่ี
และการอ านวย
ความสะดวก 

ปริมาณงาน 
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน 
แบบฐานรากแผ่  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่าง  
หมู่ท่ี 1 เทศบาลต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  

1,834,700 - -  - 
 

- ก่อสร้าง
อาคาร
ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
ขนาดไม่
เกิน 50 
คน  
แบบฐาน
รากแผ่
จ านวน 
1 หลัง 

มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กเพื่อเป็น
สถานท่ีใน
การเตรียม
ความพร้อม 
ของเด็กเล็ก
ต าบลภูดิน 

-กองช่าง 
-กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชน พื้นท่ี และเมืองมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลภูดิน 

1.เพื่อก่อสร้าง
อาคารส านักงาน
อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 3 ช้ัน 
 
2.เพื่อใช้ส าหรับ
ปฏิบัติราชการ
รองรับและ
ประสาน 
การด าเนินงาน 
กับบุคลากร 
ของหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
3.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการรับบริการ
สาธารณะในด้าน
ต่างๆ 

ปริมาณงาน 
ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ต าบลภูดิน  
เป็นอาคารคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 3 ช้ัน 
ขนาดพื้นท่ี 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร 
ตามแบบเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด  

20,000,000 - -  - 
 

- เชิงปริมาณ :
จ านวน
อาคาร 
ที่ก่อสร้าง 
จ านวน  
1 หลัง 
 
เชิงคุณภาพ : 
มีอาคาร
สถานที่
เหมาะสม
ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน 

1.ได้อาคาร
ส านักงานส าหรับ
รองรับการ
ให้บริการ
ประชาชนและ 
ผู้มาติดต่อ
ราชการ 
จ านวน  
1 หลัง 
 
2.ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร 
การอ านวยการ 
การปฏิบัติงาน
และการ
ให้บริการ
ประชาชนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
และเกิดความพึง
พอใจ 
 
 

-กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แบบ ผ 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างสังคมท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชน พื้นท่ี และเมืองมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
แผนงาน การศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการจัดซื้อ 
เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 

เพื่อส่งเสริม 
ให้ประชาชน
ต าบลภูดิน 
ออกก าลังกาย 
สร้างสุขภาพ
พลานามัย 
ให้สมบูรณ์
แข็งแรง และ
ห่างไกล 
จากยาเสพติด 

ปริมาณงาน 
จัดซื้อเครื่อง 
ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 
 

300,000 จ านวน
เครื่องออก
ก าลังกาย 

ประชาชน 
มีสุขภาพ
พลานามัย
สมบูรณ์
แข็งแรง 
 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ 02 
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โครงการเปล่ียนแปลงล าดับท่ี 1 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติม) ครั้งท่ี 1/2565 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) 

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 2/2565 
(เปล่ียนแปลงใหม่) 

เหตุผลของการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ 
โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  
หมู่ท่ี 12 บ้านเหล่าหลวงกลาง (ถนนสายรอบ
ศาลาประชาคมหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 180 เมตร  
หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566 
จ านวนงบประมาณ : 386,000 บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้เส้นทางสัญจร
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 

โครงการ 
โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  
หมู่ท่ี 12 บ้านเหล่าหลวงกลาง (ถนนสายรอบศาลา
ประชาคมหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก) หมู่ท่ี 12  
บ้านเหล่าหลวงกลาง ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 180 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นท่ี 
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566 
จ านวนงบประมาณ : 493,000 บาท 
ตัวชี้วัด(NPK)  : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้เส้นทางสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  กองช่าง 

1.เพื่อให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงตามสภาพพื้นท่ีและ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน 
2.เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ
ปริมาณงานและงบประมาณ 
3.เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 
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โครงการเปล่ียนแปลงล าดับท่ี 2 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2566-2570) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2566-2570) 

(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 2/2565 
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ 
โครงการเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองใหม่ห่างไกล 
ยาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนผู้ปกครอง นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด 
ปริมาณงาน 
อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 
ในการจัดท าโครงการเด็กและผู้ปกครองยุคใหม่
ห่างไกลยาเสพติด 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566-2570 
จ านวนงบประมาณ : 11,800 บาท 
ตัวช้ีวัด(NPK) : ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยว 
กับยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
กลุ่มเด็กเยาวชนผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชน
ท่ัวไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย 
ของยาเสพติด 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษาและ
โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 

โครงการ 
โครงการเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองใหม่ห่างไกลยาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ภัยของยาเสพติด 
ปริมาณงาน 
อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 
ในการจัดท าโครงการเด็กและผู้ปกครองยุคใหม่ 
ห่างไกลยาเสพติด 
เทศบาลต าบลภดูินอุดหนนุ 15,000 บาท 
โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคารสมทบ 1,500 บาท 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566-2570 
จ านวนงบประมาณ :  17,500 บาท 
ตัวช้ีวัด(NPK) : ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยว 
กับยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
กลุ่มเด็กเยาวชนผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนท่ัวไป  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษาและโรงเรียน 
เหล่าหลวงวิทยาคาร 
 

เปลี่ยนแปลงในส่วนของเป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ และ
งบประมาณ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
งบประมาณของเทศบาลต าบลภูดิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
ส่งเสริมการพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตคนและ

สังคม 

แผนงาน
การศึกษา 
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โครงการเปล่ียนแปลงล าดับท่ี 3 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2566-2570) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2566-2570) 

(เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2565 
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลของการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ 
โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาฐานการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมประยุกต์ใชห้ลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชนต าบลภูดิน 
ปริมาณงาน 
อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านสว่างเพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาฐาน
การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และทักษะผ่านการมองเห็นสัมผัส
และการมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริงในการด าเนินกิจกรรมโดย 
มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กลุ่มนักเรียน นักศึกษา
เยาวชนและประชาชนทั่วไป ท่ีมีความสนใจ 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566-2570 
จ านวนงบประมาณ : 50,000 บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ70 มีความรู้ด้านหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลภูดินได้รับการพัฒนาอย่างย่ังยืนเก่ียวกับ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษาและโรงเรียนบา้นสว่าง 
 
 

โครงการ 
โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมประยุกต์ใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาฐานการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมประยุกต์ใชห้ลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชนต าบลภูดิน 
ปริมาณงาน 
อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านสว่างในการจัดท าโครงการพัฒนาฐาน
การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชุมชน 
เทศบาลต าบลภูดินอุดหนุน 15,000 บาท 
โรงเรียนบ้านสว่างสมทบ 1,500 บาท 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566-2570 
จ านวนงบประมาณ : 17,500 บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ70 มีความรู้ด้านหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลภูดินได้รับการพัฒนาอย่างย่ังยืนเก่ียวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงในการด ารงชีวิต 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษาและโรงเรียนบา้นสว่าง 

เปลี่ยนแปลงในส่วนของ
เป้าหมายผลผลิตของ
โครงการ และ
งบประมาณ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
งบประมาณของเทศบาล
ต าบลภูดิน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมการพัฒนา 

ด้านคุณภาพชีวิตคน
และสังคม 

แผนงาน
การศึกษา 
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โครงการเปล่ียนแปลงล าดับท่ี 4 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2566-2570) 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ.2566-2570) 

(เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2565 
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลของการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ 
โครงการฝึกอบรมท าปุ๋ยหมักชีวภาพพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักเรียน เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองมีทักษะ  
ความรู้ ความสามารถด้านการท าปุ๋ยหมักชีวภาพแบบ 
ไม่กลับกอง และเพื่อน าใบไม้กิ่งไม้ท่ีมีจ านวนมากมาท าปุ๋ย 
ปริมาณงาน 
อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนนาขามร่วมราษฏร์บ ารุง 
 ในการจัดท าโครงการฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566-2570 
จ านวนงบประมาณ : 14,000 บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : เศษใบไม้ เศษกิ่งไม้บริเวณโรงเรียนและ 
เขตชุมชน  ใกล้โรงเรียนมีจ านวนลดลงร้อยละ 70 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เขตพื้นท่ีโรงเรียนและชุมชนใกล้โรงเรียนมีมลพิษทางอากาศ
ท่ีเกิดจากการเผาใบไม้ลดลง 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษาและ 
โรงเรียนนาขามร่วมราษฏร์บ ารุง 
 
 

โครงการ 
โครงการฝึกอบรมท าปุ๋ยหมักชีวภาพพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักเรียน เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านการท าปุ๋ยหมักชีวภาพแบบไม่กลับกอง และ
เพื่อน าใบไม้กิ่งไม้ท่ีมีจ านวนมากมาท าปุ๋ย 
ปริมาณงาน 
อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนนาขามร่วมราษฏร์บ ารุงในการ
จัดท าโครงการฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลต าบลภูดินอุดหนนุ 15,000 บาท 
โรงเรียนนาขามร่วมราษฏร์บ ารุงสมทบ 1,500 บาท 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566-2570 
จ านวนงบประมาณ : 17,500 บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : เศษใบไม้ เศษกิ่งไม้บริเวณโรงเรียนและเขต
ชุมชนใกล้โรงเรียนมีจ านวนลดลงร้อยละ 70 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เขตพื้นท่ีโรงเรียนและชุมชนใกล้โรงเรียนมีมลพิษทางอากาศ 
ท่ีเกิดจากการเผาใบไม้ลดลง 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการศึกษาและโรงเรียนนาขาม
ร่วมราษฏร์บ ารุง 
 

เปล่ียนแปลงในส่วน
ของเป้าหมายผลผลิต
ของโครงการ และ
งบประมาณ  
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
งบประมาณของ
เทศบาลต าบลภูดิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
ส่งเสริมการพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต

คนและสังคม 

แผนงาน
การศึกษา 
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โครงการเปล่ียนแปลงล าดับท่ี  5 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570)  

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 1/2565 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) 

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 2/2565 
(เปล่ียนแปลงใหม่) 

เหตุผลของการ
เปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ 
โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  
หมู่ท่ี 5 บ้านโนนหัวเข่ือน (ถนนสายรอบหนองน้ าสาธารณะ
หมู่บ้าน ไป ต าบลล าปาว) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ยาว 780 เมตร หรือพื้นท่ี 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566 
จ านวนงบประมาณ : 1,675,000บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 
 

โครงการ 
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง หมู่ท่ี 5 
บ้านโนนหัวเข่ือน (ถนนสายรอบหนองน้ าสาธารณะหมู่บ้านไป
ต าบลล าปาว) หมู่ท่ี 5 บ้านโนนหัวเข่ือน ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร  
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2567 
จ านวนงบประมาณ : 1,675,000บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 
 
 
 

เปล่ียนแปลง 
ช่ือโครงการและ 
ปีงบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 
 
จากปัจจุบันเป็น  
ปี 2566  
 
เปล่ียนแปลงใหม่เป็น 
ปี 2567 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 
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โครงการเปล่ียนแปลงล าดับท่ี 6 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570)  

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 1/2565 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) 

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 2/2565 
(เปล่ียนแปลงใหม่) 

เหตุผลของการ
เปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ 
โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  
หมู่ท่ี 6 บ้านค าดอกไม้ (ถนนสายข้างวัดสระหิน 
ไชยมัด ไป หมู่ท่ี 7 บ้านพักสุขใจ) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ยาว 500 เมตร หรือพื้นท่ี 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566 
จ านวนงบประมาณ :   1,074,000บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 
 

โครงการ 
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง หมู่ท่ี 6 
บ้านค าดอกไม้ (ถนนสายข้างวัดสระหินชัยมัด – หมู่ท่ี 7 
บ้านพักสุขใจ) หมู่ท่ี 6 บ้านค าดอกไม้ ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร  
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2567 
จ านวนงบประมาณ :  1,074,000บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 
 
 
 

เปล่ียนแปลง 
ช่ือโครงการและ 
ปีงบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 
 
จากปัจจุบันเป็น  
ปี 2566  
 
เปล่ียนแปลงใหม่เป็น 
ปี 2567 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 
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โครงการเปล่ียนแปลงล าดับท่ี 7 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570)  

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 1/2565 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) 

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 2/2565 
(เปล่ียนแปลงใหม่) 

เหตุผลของการ
เปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ 
โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  
หมู่ท่ี 10 บ้านโคกนางาม ถนนสายกลางหมู่บ้าน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ยาว 740 เมตร หรือพื้นท่ี 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,700 ตารางเมตร 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566 
จ านวนงบประมาณ :    1,589,000บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 
 

โครงการ 
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง หมู่ท่ี 10 
บ้านโคกนางาม (ถนนสายกลางหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 10  
บ้านโคกนางาม ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 740 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,700 ตารางเมตร  
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2567 
จ านวนงบประมาณ :   1,589,000บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 
 
 

เปล่ียนแปลง 
ช่ือโครงการและ 
ปีงบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 
 
จากปัจจุบันเป็น  
ปี 2566  
 
เปล่ียนแปลงใหม่เป็น 
ปี 2567 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 
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โครงการเปล่ียนแปลงล าดับท่ี 8 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570)  

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 1/2565 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) 

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 2/2565 
(เปล่ียนแปลงใหม่) 

เหตุผลของการ
เปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ 
โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete  
หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวงใต้ (ถนนสายรอบโรงเรียนเหล่า
หลวงวิทยาคาร) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ยาว 355 เมตร หรือพื้นท่ี 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,775 ตารางเมตร 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566 
จ านวนงบประมาณ :  762,000  บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 
 

โครงการ 
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง  
หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวงใต้ (ถนนสายรอบโรงเรียนเหล่าหลวง
วิทยาคาร)  หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวงใต้ ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,775 ตารางเมตร  
 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2567 
จ านวนงบประมาณ :  762,000 บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 
 
 

เปล่ียนแปลง 
ช่ือโครงการและ 
ปีงบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 
 
จากปัจจุบันเป็น  
ปี 2566  
 
เปล่ียนแปลงใหม่เป็น 
ปี 2567 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 
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โครงการเปล่ียนแปลงล าดับท่ี 9 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2566-2570)  
(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 1/2565 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) 

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 2/2565 
(เปล่ียนแปลงใหม่) 

เหตุผลของการ
เปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete  
หมู่ท่ี 1 บ้านสว่าง – หมู่ท่ี 10 บ้านโคกนางาม รหัสสายทาง 
กส.ถ.42-014 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ยาว 3,525 เมตร หรือพื้นท่ี 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 21,150 ตารางเมตร 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566 
จ านวนงบประมาณ : 9,253,000 บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 
 

โครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง กส.ถ.42-014 สายทาง  
หมู่ท่ี 1 บ้านสว่าง – หมู่ท่ี 10 บ้านโคกนางาม   
หมู่ท่ี 1 บ้านสว่าง ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,525 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 21,150 ตารางเมตร  
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2567 
จ านวนงบประมาณ :  9,253,000บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 

เปล่ียนแปลง 
ช่ือโครงการและ 
ปีงบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 
 
จากปัจจุบันเป็น  
ปี 2566  
 
เปล่ียนแปลงใหม่เป็น 
ปี 2567 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 
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โครงการเปล่ียนแปลงล าดับท่ี 10 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570)  

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 1/2565 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) 

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 2/2565 
(เปล่ียนแปลงใหม่) 

เหตุผลของการ
เปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete  
หมู่ท่ี 10 บ้านโคกนางาม – หมู่ท่ี 14 บ้านภูทอง  
รหัสสายทาง กส.ถ 42-013 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ยาว 2,650 เมตร หรือพื้นท่ี 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566 
จ านวนงบประมาณ : 6,956,000บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 
 

โครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.42-013 สายทาง หมู่ท่ี 10  
บ้านโคกนางาม – หมู่ท่ี 14 บ้านภูทอง   
หมู่ท่ี 10 บ้านโคกนางาม ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,650 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร  
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2567 
จ านวนงบประมาณ : 6,956,000บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 
 
 

เปล่ียนแปลง 
ช่ือโครงการและ 
ปีงบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 
 
จากปัจจุบันเป็น  
ปี 2566  
 
เปล่ียนแปลงใหม่เป็น 
ปี 2567 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 
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โครงการเปล่ียนแปลงล าดับท่ี 11 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570)  

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 1/2565 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) 

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 2/2565 
(เปล่ียนแปลงใหม่) 

เหตุผลของการ
เปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ 
 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic  Concrete โดยวิธี 
Pavement In Place Recyling ถนนสายทาง บ้านสว่าง หมู่ท่ี 
1- บ้านพักสุขใจ หมู่ท่ี 7 รหัสสายทาง กส.ถ 42-017 (ช่วง
บ้านค าดอกไม้ หมู่ท่ี 6 – บ้านพักสุขใจ หมู่ท่ี 7) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 
ปริมาณงาน 
ช่วงท่ี 1 ผิวจราจร Asphaltic  Concrete หนา 5.00 
เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 578 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร 
 ช่วงท่ี 2 ผิวจราจร Asphaltic  Concrete หนา 5.00 
เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 662 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร  
รวมความยาวสองช่องทาง 1,240 เมตร 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566 
จ านวนงบประมาณ :  5,815,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 

โครงการ 
 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถ่ิน กส.ถ.42-017 สายทาง หมู่ท่ี 1 บ้านสว่าง - หมู่ท่ี 7  
บ้านพักสุขใจ (ช่วง หมู่ท่ี 6 บ้านค าดอกไม้– หมู่ท่ี 7 บ้านพักสุขใจ) 
หมู่ท่ี 6 บ้านค าดอกไม้ ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 
ปริมาณงาน 
2 ช่วงถนน กว้าง 9 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 11,160 ตารางเมตร  
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2567 
จ านวนงบประมาณ :  5,815,000บาท 
ตัวช้ีวัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 

เปล่ียนแปลง 
ช่ือโครงการและ 
ปีงบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 
 
จากปัจจุบันเป็น  
ปี 2566  
 
เปล่ียนแปลงใหม่เป็น 
ปี 2567 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 
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โครงการเปล่ียนแปลงล าดับท่ี 11 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570)  

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 1/2565 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) 

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 2/2565 
(เปล่ียนแปลงใหม่) 

เหตุผลของการ
เปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete  
สายทาง หมู่ท่ี 2 บ้านค่ายลูกเสือ – หมู่ท่ี 3 บ้านถิ่นพัฒนา 
รหัสสายทาง กส.ถ 42-011     
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ยาว 1,895 เมตร หรือพื้นท่ี 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,370 ตารางเมตร  
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566 
จ านวนงบประมาณ :    5,167,000 บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 
 

โครงการ 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.42-011 สายทาง หมู่ท่ี 2  
บ้านค่ายลูกเสือ – หมู่ท่ี 3 บ้านถิ่นพัฒนา  
หมู่ท่ี 2 บ้านค่ายลูกเสือ ต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,895 เมตร  
หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,370 ตารางเมตร 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2567 
จ านวนงบประมาณ :   5,167,000 บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 
 
 

เปล่ียนแปลง 
ช่ือโครงการและ 
ปีงบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ 
 
จากปัจจุบันเป็น  
ปี 2566  
 
เปล่ียนแปลงใหม่เป็น 
ปี 2567 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 
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โครงการเปล่ียนแปลงล าดับท่ี 12 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570)  

 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) 

(เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 2/2565 
(เปล่ียนแปลงใหม่) 

เหตุผลของการ
เปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ 
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE โดยวิธี 
PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายทางบ้าน
เหล่าหลวงกลาง หมู่ท่ี 12-บ้านโนนหัวเข่ือน หมูท่ี่ 5 รหัส
สายทาง กส.ถ.42-015 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือพื้นท่ี 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร  
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2566 
จ านวนงบประมาณ :    4,115,000 บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 
 

โครงการ 
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE โดยวิธี 
PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายทาง  
บ้านเหล่าหลวงกลาง หมู่ท่ี 12-บ้านโนนหัวเข่ือน หมู่ท่ี 5  
รหัสสายทาง กส.ถ.42-015  
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานและประชาชนใช้ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 5.00 เซนติเมตร ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร หรือมี
พื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร และป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
งบประมาณ  : ต้ังไว้ในปี 2567 
จ านวนงบประมาณ :   4,115,000 บาท 
ตัวชี้วัด(NPK) : ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองช่าง 

เปล่ียนแปลง 
ปีท่ีด าเนินการ  
จากปัจจุบันเป็น  
ปี 2566  
 
เปล่ียนแปลงใหม่เป็น 
ปี 2567 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 
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ส่วนที่ 4 บญัชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 2/2565 
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเจียร์  
จัดซื้อเครื่องเจียร์ 720 วัตต์ ขนาด 4 นิ้ว  
จ านวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1) ด้ามจับขนาดเล็กง่ายต่อการใช้งาน 
2) ฉนวนแบบ2ช้ัน ป้องกันอันตรายจากไฟรั่ว 
3) ใช้งานกับใบเจียร์และใบตัดได้หลากหลาย 
4) ตัวเครื่องถูกออกแบบให้ป้องกันลูกปืนจากส่ิง 
    สกปรกและเศษหิน 
5) มอเตอร์คุณภาพสูงท าให้ไม่มีปัญหา 
    เรื่องการระบายความร้อน 
6) ฟิลด์ดอลช์เคลือบ2ช้ัน เพื่อป้องกันส่ิงสกปรก 
7) มีบังใบป้องกันสะเก็ดไฟ จากการใช้งาน 
8) ก าลังไฟฟ้า 720 วัตต์ ความเร็ว 
    รอบ 11,000 RPM 
9) เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเจียร์ 1 มม. (4นิ้ว) 
 

1,890 - - - - กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ 03 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

2 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านโรตารี่  
จัดซื้อสว่านโรตารี่ ๓ ระบบ ก าลัง ๘๐๐ วัตต์  
ขนาด ๒๖ มม. จ านวน ๑ เครื่อง 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
๑) สามารถปรับได้ ๓ โหมด คือ การสกัด  
    การเจาะ และการสกัดพร้อมการเจาะ 
๒) มีระบบปรับหมุนซ้าย-ขวา 
๓) ออกแบบด้ามจับนุ่มมือ ใช้งานได้สบายยิ่งขึ้น  
    ควบคุมเครื่องง่าย 
๔) ต้องเลือกขนาดหัวสว่านให้เหมาะสมกับงาน 
    - เจาะคอนกรีต, เจาะเหล็ก ๑๓ มม. 
    - เจาะไม้ ๓๒ มม. 
๕) ความเร็วรอบ ๐-๔๕๐๐/นาที 
๖) อัตราการเจาะ/นาที ๐-๑๒๐๐ 
๗) ใช้ถ่าน CB-๔๕๙ 
๘) ขนาด ๓๓.๕ ×๔๔.๕×๑๑ ซม. 
 
 
 
 

3,410 - - - - กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ 03 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า  
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด๑/๔นิ้ว ก าลัง ๗๑๐ วัตต์ 
จ านวน ๑ เครื่อง 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
๑) แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ 
๒) สว่านปรับรอบซ้าย - ขวา ๑/๔” 
๓) ก าลังไฟ ๗๑๐ วัตต์ 
๔) ใช้ส าหรับเจาะไม้ โลหะ 
๕) ความยาวสายไฟ ๒ เมตร 
๖) ความเร็วรอบตัวเปล่า (RPM) ๐ - ๔๕๐๐  
    RPM 
๗) ขนาด ๒๔.๕ x ๒๕ x ๒๔.๕ ซม. 
๘) ขนาดหัวจับดอกสูงสุด (มม.) ๖.๕ มม. 
 
 
 
 
 
 
 

1,190 - - - - กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ 03 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองเชื่อม 
จัดซื้อเครื่องเช่ือมก าลัง ๑๒๐ แอมป์  
จ านวน ๑ เครื่อง 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
๑) เครื่องเช่ือม MIG 
๒) ใช้กับลวดเช่ือม MIG ขนาด ๑ กิโลกรัม 
๓) ขนาดลวดเช่ือม MIG ท่ีใช้ได้ 
- แบบใช้แก๊ส ขนาด ๐.๖/๐.๘/๐.๙ มิลลิเมตร 
- แบบไม่ใช้แก๊ส ขนาด ๐.๘/๐.๙ มิลลิเมตร 
๔) มาตรฐานป้องกันระดับ IP21S กันฝุ่น  
    กันฝน ต้านทานลูกเห็บ 
๕) สามารถใช้ได้ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
๖) ความยาวสายไฟ ๑.๕ เมตร 
๗) ขนาดเครื่อง ๑๓.๒ x ๒๕ x ๓๕.๓ ซม. 
๘) กระแสไฟฟ้า (แอมป์)๔๐-๑๒๐  
๙) แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ v 
๑๐) แรงดันไฟฟ้าขณะไร้ภาระ(โวลต์)  
      ๒๒๐-๒๓๐ 
๑๑) ก าลังไฟ ( วัตต์ ) ๔.๑๕ KVA 
๑๒) ความถ่ีกระแส ๕๐/๖๐Hz 

8,990 - - - - กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ 03 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองตัดไฟเบอร์  
จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ก าลัง ๒,๒๐๐ วัตต์  
ขนาด ๑๔ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
๑) แท่นตัดไฟเบอร์ ตัดวัสดุได้หลากหลาย เช่น  
   โลหะ สเตนเลส อะลูมิเนียม ไม้  
   ไม้อัดหิน คอนกรีต กระเบื้อง พีวีซี  
   พลาสติก ยาง รวมถึงกระจก 
๒) ปุ่มเปิด - ปิดเครื่องแบบ ๒ ชั้นเพ่ือป้องกัน 
    การเปิดเครื่องโดยไม่ต้ังใจ 
๓) สามารถตัดทแยงได้สูงสุด ๔๕ องศา  
    ตัดได้อย่ารวดเร็วและแม่นย า 
๔) มีสลักยึดหัวตัดไว้ที่ด้านล่างเพ่ือความ 
    สะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายและ 
    การจัดเก็บ 
๕) ฐานด้านล่างท าจากเหล็กข้ึนรูปให้ 
    ความแข็งแรงทนทาน 
๖) ก าลังไฟ ๒,๒๐๐ วัตต์ 
๗) ความเร็วรอบ ๓,๘๐๐ รอบ/นาที 
๘) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด ๑๔ น้ิว  
    (๓๕๕ มิลลิเมตร) 
๙) เส้นผ่านศูนย์กลางรู ๒๕.๔ มิลลิเมตร (๑ น้ิว) 
๑๐) สายไฟยาว ๒.๕ เมตร 
๑๑) ขนาด ๒๙.๕ x ๕๓ x ๖๔ เซนติเมตร 

7,390 - - - - กองช่าง 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

6 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ดีเซล 
1.ขนาด 5 กิโลวัตต์ข้ึนไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 
2.ทุกขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ข้ันต่ า 
3.รายละเอียดประกอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแต่ละชุด 
มีดังน้ี 
   (1)แผงสวิตซ์ 1 อัน   (2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน 
   (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อม
ข้ัว 1 ชุด 
   (5) สวิตซ์ปิด-เปิดหลอดไฟ 1 อัน  
   (6) คัตเอาต์ 1 อัน 
   (7) ท่ีเสียบปลั๊ก 2 จุด 
   (8) ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน(ส าหรับขนาด 10 
กิโลวัตต์) 
 
รายละเอียดคุณลักษณะของครภุัณฑ์ตามเกณฑ์ 
ราคากลางและบัญชรีาคามาตรครุภัณฑ์ 
 

58,000 - - - - กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 

7 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร ผานรถฟาร์มแทรกเตอร์ 
จัดซื้อผานรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 6 จาน  
ใบ 26 นิ้ว จ านวน 1 ผาน 
 
 
 
 

62,000 - - - - กองช่าง 
 

 

แบบ ผ 03 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทย ุ

โคมไฟหลอด LED 
จัดซื้อโคมไฟหลอด LED แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกันพร้อมติดต้ังในเขตชุมชน 
ในสวนสาธารณะ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลภูดิน  
จ านวน 522 ชุด ชุดละ 24,500 บาท 
รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐาน  
โคมไฟหลอด LED 

12,789,000 - - - - กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 
9 อุตสาหกรรม

และการโยธา 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทย ุ
โคมไฟหลอดโซเดียม 
จัดซื้อโคมไฟหลอดโซเดียม แบบประกอบ 
ในชุดเดียวกันพร้อมติดต้ังในเขตชุมชน 
ในสวนสาธารณะ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลภูดิน  
จ านวน 29 ชุด ชุดละ 28,500 บาท 
รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐาน โคมไฟ
ถนนหลอดโซเดียม 

826,500 - - - - กองช่าง 
 

 

10 แผนงาน 
บริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล ราคา 22,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง  
รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

44,000 - - - - กองคลงั 

แบบ ผ 03 
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

11 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท 
คุณลักษณะ ดังน้ี 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า5แรงม้า 
3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ  
    ประมาณ26น้ิว 
4) รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 น้ิว 
5) ความจุถังน้ ามันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า1.50 ลิตร 

24,000 - - - - กองการศึกษา 

12 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

จอโปรเจ็คเตอร์แบบขาต้ัง จ านวน 1 ชุด 
จัดซื้อจอโปรเจค็เตอร์แบบขาต้ัง จ านวน 1 ชุด 
1)จอขาต้ังขนาด 100น้ิว หรือ 60x80 น้ิว หรือ 
60x84 น้ิว หรือ 64x84 น้ิว หรือ 5x7 ฟุต หรือ 
6x6 ฟุต 
2)จอม้วนเก็บในกล่องได้ 

6,000     ส านักปลัด 

      รวมปี 2566                     จ านวนรวม                12    โครงการ 13,832,370      
      รวมปี 2567                     จ านวนรวม                -       โครงการ - 
      รวมปี 2568                     จ านวนรวม                -       โครงการ - 
      รวมปี 2569                     จ านวนรวม                -       โครงการ - 
      รวมปี 2570                     จ านวนรวม                -       โครงการ - 

 

แบบ ผ 03 


