
   

ประกาศเทศบาลต าบลภูดิน 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 4/๒๕๖3 

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
……………………………………. 

 ตามที่เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565 ) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 4 /2563 จ านวน 15 โครงการ และครุภัณฑ์ โดยแยก
เป็น โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม จ านวน 2โครงการ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง จ านวน 13 
โครงการ และเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ 2 รายการ ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ 
เทศบาลต าบลภูดิน ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ที่เพ่ิมเติม 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทิ้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แล้วนั้น 

     อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 9 ข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๖๑                 
จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 4/๒๕๖3 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินต่อไป รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นปรากฏตามเอกสาร           
ที่แนบมาพร้อมนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่    24  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 

         (นายนาค ปรีวาสนา) 
          นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 

 



ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่  4/2563    
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับนี้จัดท าโดยผ่านกระบวนการและขั้นตอน     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)     
พ.ศ.๒๕61 ข้อ 22 และ ข้อ 22/1 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูดิน ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  

  หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง)        
ครั้งที่ 4/2563 ของเทศบาลต าบลภูดิน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชน ขอขอบพระคุณหน่วยงาน คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน และทุกท่าน
ที่มสี่วนเกี่ยวข้องท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 

 
                                        เทศบาลต าบลภูดิน 
                                                              สิงหาคม ๒๕63 

 
 

 



สารบัญ 
                หน้า 

 
ส่วนที่ 1 บทน า          1 
 
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ01)     3 
 
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ02)      4 
 
ส่วนที่ 4  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ03)       20 
 
ภาคผนวก 



ส่วนที่ ๑  
บทน ำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61  ก าหนดความหมาย “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน       
โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและ       
ให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ  ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว       
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

  ข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และ ข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ      
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง      
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล พ.ศ.2537  

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว    
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าส ามสิบวันนับแต่     
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

/วัตถุประสงค์... 
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  วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำท้องถิ่น 

1.เพ่ือเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลภูดิน 

ประโยชน์ของกำรแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลภูดิน สามารถด าเนินภารกิจตามอ านาจหน้าที่ได้ตามความต้องการของส่วนราชการ
ในสังกัด และการร้องขอของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลภูดิน 



3
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)

กำรพัฒำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
 -โครงกำรเพ่ิมเติม 0 0 0 0 1 1130000 1 5,437,000 0 0 2 6,567,000
 -โครงกำรเปล่ียนแปลง 0 0 0 0 12 7,943,000 1 2,449,000 0 0 13 10,392,000

0 0 0 0 13 9,073,000 2 7,886,000 0 0 15 16,959,000

  

รวม

ยุทธศำสตร์ท่ี 1

ส่วนท่ี 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง) คร้ังท่ี 4/2563

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี
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รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 4/๒๕๖3  

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โครงการเปลี่ยนแปลงล าดับที่ 1 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง ถนนสายข้างบ้าน 
นายประสบศักดิ์ พันธะศร ี
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว และมีเส้นทาง 
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตรดีขึน้ 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6369 E 103.5212 
จุดสิ้นสุด N 16.6378  E 103.5210 
งบประมาณ : ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖4    
จ านวนงบประมาณ : จ านวน 500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิตทาง 
การเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง ถนนสายข้างบ้าน
นายประสบศักดิ์ พันธะศร ี
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ  
มีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร และป้ายโครงการ 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6369 E 103.5212 
จุดสิ้นสุด N 16.6378  E 103.5210 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖3    
จ านวนงบประมาณ 
จ านวน 500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที่ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
3.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 

หมายเหตุ : เปลีย่นแปลง ปรมิาณงาน และปีงบประมาณทีต่ั้งโครงการ 
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โครงการเปลี่ยนแปลงล าดับที่ 2 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง  
ถนนสายคุ้มน้ าค าโชคอ านวย ตราข้ามศาลากลางบ้าน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว และมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลติทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6433 E 103.5170จุดสิ้นสดุ N 16.6450  
 E 103.5172 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖5 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง  
ถนนสายคุ้มน้ าค าโชคอ านวย ตรงข้ามศาลากลางบ้าน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
900 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างละ 0.50 เมตร และ
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6433 E 103.5170 
จุดสิ้นสุด N 16.6450  E 103.5172 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖3 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที่ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
3.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 

หมายเหตุ : เปลีย่นแปลง ปรมิาณงาน และปีงบประมาณทีต่ั้งโครงการ 
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โครงการเปลี่ยนแปลงล าดับที่ 3 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านค่ายลูกเสือ   
(ถนนสายหน้าโรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมล าปาว) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว และมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลติทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.37806 E 103.31949จดุสิ้นสุด N 
16.37711  E 103.31943 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖5 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านค่ายลูกเสือ   
(ถนนสายหน้าโรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมล าปาว) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างละ 0.50 เมตร และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.37806 E 103.31949 
จุดสิ้นสุด N 16.37711  E 103.31943 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖3 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 
 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที่ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
3.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 

หมายเหตุ : เปลีย่นแปลง ปรมิาณงาน และปีงบประมาณทีต่ั้งโครงการ 
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โครงการเปลี่ยนแปลงล าดับที่ 4 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านค่ายลูกเสือ ต่อถนน คสล.เดิม 
ถนนหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว และมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลติทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.39664 E 103.31707จดุสิ้นสุด  
N 16.37560  E 103.31704 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖5 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านค่ายลูกเสือ ต่อถนน คสล.
เดิม ถนนหน้าศาลาประชาคมหมูบ่้าน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.39664 E 103.31707  
จุดสิ้นสุด N 16.37560  E 103.31704 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖3 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 
 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที่ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
3.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 

หมายเหตุ : เปลีย่นแปลง ปรมิาณงาน และปีงบประมาณทีต่ั้งโครงการ 
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โครงการเปลี่ยนแปลงล าดับที่ 5 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่3 บ้านถ่ินพัฒนา  
ถนนด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน ต่อจากถนน คสล.เดิม 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว และมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลติทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.37055 E 103.31360 จุดสิ้นสดุ  
N 16.37053  E 103.31469 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖5 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่3 บ้านถ่ินพัฒนา  
ถนนด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน ต่อจากถนน คสล.เดิม 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.37055 E 103.31360  
จุดสิ้นสุด N 16.37053  E 103.31469 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖3 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที่ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
3.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 

หมายเหตุ : เปลีย่นแปลง ปรมิาณงาน และปีงบประมาณทีต่ั้งโครงการ 
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โครงการเปลี่ยนแปลงล าดับที่ 6 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านพักสุขใจ ถนนสายด้านทิศใต้ 
ของหมู่บ้าน (ถนนสายหน้าบ้านนายประจักษ์ บตุรค าโชติ) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว และมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลติทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร  
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6693 E 103.4608  
จุดสิ้นสุด N 16.6522  E 103.4613 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖5 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านพักสุขใจ ถนนสาย 
ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน (ถนนสายหน้าบ้านนายประจักษ์ บุตรค าโชติ) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว และมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.50 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6693 E 103.4608  
จุดสิ้นสุด N 16.6522  E 103.4613 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖3 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที่ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
3.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 

หมายเหตุ : เปลีย่นแปลง ปรมิาณงาน และปีงบประมาณทีต่ั้งโครงการ 
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โครงการเปลี่ยนแปลงล าดับที่ 7 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านพักสุขใจ  
ถนนสายด้านทิศตะวันตกของหมูบ่้าน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว  
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6553 E 103.4595 
จุดสิ้นสุด N 16.6651  E 103.4579 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖5 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านพักสุขใจ  
ถนนสายด้านทิศตะวันตกของหมูบ่้าน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว  
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6553 E 103.4595 
จุดสิ้นสุด N 16.6651  E 103.4579   
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖3 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 
 
 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที่ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
3.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 

หมายเหตุ : เปลีย่นแปลง ปรมิาณงาน และปีงบประมาณทีต่ั้งโครงการ 
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โครงการเปลี่ยนแปลงล าดับที่ 8 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านโคกนางาม  
ถนนด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว  
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.0889 E 103.5379 
จุดสิ้นสุด N 16.6885  E 103.5396 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖4 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 บ้านโคกนางาม  
ถนนด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว  
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.0889 E 103.5379 
จุดสิ้นสุด N 16.6885  E 103.5396 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖3 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 
 
 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที่ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
3.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 

หมายเหตุ : เปลีย่นแปลง ปรมิาณงาน และ ปีงบประมาณที่ตั้งโครงการ 
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โครงการเปลี่ยนแปลงล าดับที่ 9 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่14 บ้านภูทอง  
ซอย 2 ต่อจากถนน คสล.เดิม 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว  
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.37621 E 103.32178 
จุดสิ้นสุด N 16.3752  E 103.32176 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖4 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่14 บ้านภูทอง  
ซอย 1 ต่อจากถนน คสล.เดิม 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว  
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.37621 E 103.32178 
จุดสิ้นสุด N 16.3752  E 103.32176  
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖3 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 
 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที่ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
3.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 

หมายเหตุ : เปลีย่นแปลง ช่ือโครงการ , ปริมาณงาน  และ ปีงบประมาณที่ตั้งโครงการ 
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โครงการเปลี่ยนแปลงล าดับที่ 10 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่14 บ้านภูทอง  
ถนนสายบ้านนายเรียม 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว  
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.37702 E 103.32419 จุดสิ้นสดุ N 
16.337610  E 103.32420 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖5 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่14 บ้านภูทอง  
ถนนสายบ้านนายเรียม (ซอย 2)  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว  
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.37702 E 103.32419  
จุดสิ้นสุด N 16.337610  E 103.32420  
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕63 
จ านวนงบประมาณ   
500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 
 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที่ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
3.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 

หมายเหตุ : เปลีย่นแปลง ช่ือโครงการ , ปริมาณงาน  และ ปีงบประมาณที่ตั้งโครงการ  
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โครงการเปลี่ยนแปลงล าดับที่ 11 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ถนนสายทางบ้าน
เหล่าหลวงกลาง หมู่ที่ 12 ไป บ้านโนนหัวเขื่อน หมู่ที่ 5 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว  
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
        ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร แอสต์ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.05 เมตร ไหล่ทางแอสต์ฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 ม. ทั้งสอง
ข้าง ระยะทางยาว 250 เมตร พิกัดเริ่มต้น E 16.6444 N 103.5004 
จุดสิ้นสุด E 16.6348 N 103.5000 
      ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร แอสต์ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา0.05 
เมตร ไหล่ทางแอสต์ฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 ม. ทั้งสองข้าง 
ระยะทางยาว 40 เมตร พิกัดเริม่ต้น E 16.6325 N 103.4999 
จุดสิ้นสุด E 16.6323 N 103.4999 
     ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร แอสต์ฟลัท์ติกคอนกรตี หนา0.05 
เมตร ไหล่ทางแอสต์ฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 ม. ทั้งสองข้าง 
ระยะทางยาว 140 เมตร พิกัดเริม่ต้น E 16.6307 N 103.4998
จุดสิ้นสุด E 16.6296 N 103.4997 
     ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร แอสต์ฟลัท์ติกคอนกรตี หนา0.05 
เมตร ไหล่ทางแอสต์ฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 ม. ทั้งสองข้าง 
ระยะทางยาว 55 เมตร พิกัดเริม่ต้น E 16.6278 N 103.4996
จุดสิ้นสุด E 16.6274 N 103.4996 
                         (ต่อ หน้า12) 

โครงการ 
โครงการเสรมิผิว Asphaltic Concrete  
ถนนสาย บ้านเหล่าหลวงกลาง หมู่ที่ 12 -บ้านโนนหัวเขื่อน หมู่ที่ 5 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว  
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจร Asphaltic Concrete หนา 5.00 เซนติเมตร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร  
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.63586 E 103.49508  
จุดสิ้นสุด N 16.62281  E 103.49931  
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕63 
จ านวนงบประมาณ   
2,675,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 
 
 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที่ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
3.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 
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(ตารางต่อ โครงการที่ 11) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง)  ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปี ๒๕๖5 
จ านวนงบประมาณ   
ปริมาณงานช่วงที่ 1 จ านวน 450,000 บาท 
ปริมาณงานช่วงที่ 2 จ านวน 100,000 บาท 
ปริมาณงานช่วงที่ 3 จ านวน 250,000 บาท 
ปริมาณงานช่วงที่ 4 จ านวน 100,000 บาท 
ตัวช้ีวัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

หมายเหตุ : เปลีย่นแปลง ช่ือโครงการ ,ปริมาณงาน ,ปีงบประมาณที่ตั้งโครงการ และ จ านวนงบประมาณ 
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โครงการเปลี่ยนแปลงล าดับที่ 12 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 3/2563 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม หมู่ที่ 14 บ้านภูทอง  
(สายหน้าวัดเทพนิมิต) 
วัตถุประสงค์ 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการ
เดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
ปริมาณงาน 
ท่อลอดเหลีย่ม ชนิด 2 ช่อง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร   
กว้าง 6.00 เมตร พิกัดโครงการ  ละติจดู 16.61787   
ลองจิจูด 103.53608 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2563 
จ านวนงบประมาณ  
268,000 บาท 
ตัวช้ีวัด 
ประชาชนร้อยละ 70 ไดร้ับความสะดวกและปลอดภยัในการสญัจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

โครงการ  
โครงการปรับปรุงซ่อมท่อลอดเหลีย่ม หมู่ที่ 14 บ้านภูทอง  
(สายหน้าวัดเทพนิมิต) 
วัตถุประสงค์ 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายใน
การเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
ปริมาณงาน 
ท่อลอดเหลีย่ม ชนิด 2 ช่อง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร   
กว้าง 6.00 เมตร พิกัดโครงการ  ละติจดู 16.61787   
ลองจิจูด 103.53608 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2563 
จ านวนงบประมาณ  
268,000 บาท 
ตัวช้ีวัด 
ประชาชนร้อยละ 70 ไดร้ับความสะดวกและปลอดภยัในการสญัจร
ไปมาระหว่างหมู่บ้าน 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 
 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที่ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
3.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

หมายเหตุ : เปลีย่นแปลง ช่ือโครงการ 
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โครงการเปลี่ยนแปลงล าดับที่ 13 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 4/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
หมู่ที่ 13 บ้านโนนศาลา ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตีเดมิ 
วัตถุประสงค์ 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร 
ไปมาระหว่างหมู่บ้าน และเพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับความสะดวกสบาย 
ในการเดินทางและขนส่งสินคา้ทางการเกษตร 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร แอสต์ฟัลทต์ิกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร  
ไหล่ทางแอสต์ฟัลท์คอนกรตีกว้างข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง  
ระยะทางยาว 220 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น  N 16.6233 E 103.4866   
จุดสิ้นสุดโครงการ N16.6234 E103.4844 
งบประมาณตั้งไว้  ในปีงบประมาณ 2564 
จ านวนงบประมาณ  500,000 บาท 
ตัวช้ีวัด 
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

โครงการ  
โครงการเสรมิผิวลาดยางAsphaltic Concrete สายทาง 
บ้านถ่ินพัฒนา หมู่ที่ 3 – บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 13  
(ช่วงคุ้มน้ าด า-คุ้มโนนบ้านเก่า) 
วัตถุประสงค์ 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย 
ในการเดินทางและขนส่งสินคา้ทางการเกษตร 
ปริมาณงาน 
ผิวจราจรAsphaltic Concrete หนา 5.00 เซนติเมตร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร  
และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น  N 16.6233 E 103.4866   
จุดสิ้นสุดโครงการ N16.6234 E103.4844 
งบประมาณตั้งไว้   
ในปีงบประมาณ 2564 
จ านวนงบประมาณ  2,449,000 บาท 
ตัวช้ีวัด   
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที่ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
3.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

หมายเหตุ : เปลีย่นแปลง ช่ือโครงการ , ปริมาณงาน , ปีงบประมาณที่ตั้งโครงการ และ จ านวนงบประมาณ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน แบบ ผ02

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

1 โครงการเสริมผิว Asphaltic 
Concrete ถนนสาย          
 บ้านถ่ินพัฒนา หมู่ท่ี 3 -     
 บ้านโนนศาลา หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีข้ึน

ช่วงท่ี 1 ผิวจราจร Asphaltic Concrete 
หนา 5.00 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00
 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร

5,437,000 ระยะทางถนน
ตามรูปแบบ
รายการ

กองช่าง 

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจร Asphaltic Concrete 
หนา 5.00 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00
 เมตร ระยะทางยาว 176 เมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจร Asphaltic Concrete 
หนา 5.00 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00
 เมตร ระยะทางยาว 167 เมตร

ช่วงท่ี 4 ผิวจราจร Asphaltic Concrete 
หนา 5.00 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00
 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร

รวมความยาวท้ัง 4 ช่วง 2,843 เมตร
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 17,058 
ตารางเมตร และป้ายโครงการ 1 ป้าย

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก มีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรดีข้ึน

ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (เพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง) คร้ังท่ี 4/๒๕๖3 

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนนลาดยาง / ถนน คสล.)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



5
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน แบบ ผ02

เป้าหมาย  ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

2 โครงการเสริมผิว Asphaltic เพ่ือให้ประชาชน ช่วงท่ี 1 ผิวจราจร Asphaltic Concrete 1,130,000 ระยะทางถนน ประชาชนสัญจรไปมา กองช่าง

Concrete สายทางแยก สามารถสัญจรไปมา หนา 5.00 ซม.. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ตามรูปแบบ ได้สะดวก มีเส้นทาง
ทางหลวง 227 บ้านสว่าง ได้สะดวกรวดเร็วและมีเส้นทาง  ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร รายการ ขนถ่ายผลผลิตทางการ
หมู่ท่ี 1-บ้านพักสุขใจ ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร ระยะทางยาว 94 เมตร เกษตรดีข้ึน
หมุ่ท่ี 7 (ช่วงบ้านสว่าง ดีข้ึน
หมู่ท่ี 1 - บ้านเหล่าหลวง ช่วงท่ี 2 ผิวจราจร Asphaltic Concrete
หมู่ท่ี 8) หนา 5.00 ซม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

 ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร
ระยะทางยาว 60 เมตร

ช่วงท่ี 3 ผิวจราจร Asphaltic Concrete
หนา 5.00 ซม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
 ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร
ระยะทางยาว 100 เมตร

ช่วงท่ี 4 ผิวจราจร Asphaltic Concrete
หนา 5.00 ซม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
 ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร
ระยะทางยาว 130 เมตร

รวมความยาวท้ัง 4 ช่วงทาง 384.00 เมตร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนนลาดยาง / ถนน คสล.)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

จัดซ้ือโทรทัศน์วงจรปิด ๖๐,๐๐๐ ส านักปลัด

จัดซ้ือโทรทัศน์วงจรปิด เคร่ืองบันทึก XVR 16 ช่อง
กล้องวงจรปิดความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล 
ฮาร์ดดิสไม่น้อยกว่า 4TB สายสัญญาณ
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ตู้เก็บเคร่ือง
บันทึกพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง

2 แผนงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 7,800 ส านักปลัด
บริหารงานท่ัวไป คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 2,600

คุณลักษณะพ้ืนฐานดังน้ี
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า600x600 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4
ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (ppm)
 -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 -มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และCustom
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 ส่วนท่ี 4 บัญชีครุภัณฑ์ (เพ่ิมเติม)
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง) คร้ังท่ี 4/2563

งบประมาณ (บาท)
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

 
หน่วยงานเป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)ประเภทหมวดแผนงานท่ี

แบบ ผ03


