
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 



  

ประกาศเทศบาลต าบลภูดิน 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/๒๕๖3 

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

 ตามที่เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565 ) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2 /2563 จ านวน 15 โครงการ โดยแยกเป็น โครงการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม จ านวน 2 โครงการ และโครงการพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง จ านวน 13 โครงการ ซึ่ง
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ เทศบาลต าบลภูดิน ได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 
22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และ ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจผู้บริหาร
ท้องถิ่น 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 2/๒๕๖3 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินต่อไป รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นปรากฏตามเอกสาร           
ที่แนบมาพร้อมนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   18   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 

         (นายนาค ปรีวาสนา) 
          นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 

 



ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่  2/2563    
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับนี้จัดท าโดยผ่านกระบวนการและขั้นตอน     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)     
พ.ศ.๒๕61 ข้อ 22/1 และ ข้อ 22/2 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูดิน ได้ก าหนดวัตถุประสงค์         
ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 
2/2563 ของเทศบาลต าบลภูดิน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชน ขอขอบพระคุณหน่วยงาน คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน และทุกท่านที่มี          
ส่วนเกี่ยวข้องท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 

 
                                        เทศบาลต าบลภูดิน 
                                                              กุมภาพันธ์ ๒๕63 

 
 

 



สารบัญ 
                หน้า 

 
ส่วนที่ 1 บทน า          1 
 
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ01)     3 
 
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น       5 
 
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 



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)

0 0 0 0 13 6,001,000 0 0 0 0 13 17,016,000

๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๙๐,๐๐๐ ๒ ๙๐,๐๐๐ ๒ ๙๐,๐๐๐ ๖ 270,000

๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕ ๖,๐๙๑,๐๐๐ ๒ ๙๐,๐๐๐ ๒ ๙๐,๐๐๐ ๑๙ 6,271,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครัง้ที ่2/๒๕๖3
เทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวดักาฬสินธุ์

ยทุธศำสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

ส่วนที่ 2

ยทุธศำสตร์ที ่3

รวม  5 ปี

ยทุธศำสตร์ที ่1 

รวมทัง้หมด

กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน

ปี ๒๕๖๔ ปี 2565

ส่งเสริมกำรพฒันำด้ำนคุณภำพ
ชีวิตคนและสังคม

บญัชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แบบ ผ.๐1





แบบ ผ02

แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ในชมุชน
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติต าบลภูดิน

เพือ่เสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่เทศบาล
ต าบลภูดินให้มี
บุคคลากรทีส่ามารถ
ปฏิบัติหน้าทีช่่วยเหลือ
  เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย   ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพือ่ส่งเสริม
ความรู้ด้านการ
จัดการสาธารณภัย
เบือ้งต้น

จัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสา
 ภัยพิบัติประจ าต าบลภูดิน
 และจัดฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ต าบลภูดิน  (ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด  ที ่
มท0808.2/ว 5329 ลง
วันที ่26 ธันวาคม 2562 
เร่ือง แนวทางการจัด
ฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ)

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการ
อบรมตาม
หลักสูตร

1.ประชาชน
ต าบลภูดินมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน       
2.การ
ปฏิบัติงานกู้ภัย
ในภาวะเหตุ
ฉุกเฉิน มีความ
รวดเร็วและทัน
ต่อเหตุการณ์

ส านักปลัด
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ส่วนที ่3 บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง) ครั้งที ่2/2563 เทศบาลต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการพัฒนาท้องถ่ินที่เพ่ิมเติม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การพฒันาคน สังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาคนและสังคมที่มคุีณภาพ
ยทุธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตคนและสงัคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ02

แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ในชมุชน

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 

2 อดุหนนุโครงการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด        
ตามยุทธการฟา้แดดสงยาง
ระดมกวาดล้างยาเสพติด
จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อด าเนนิการตามนโยบาย
ของจังหวัดกาฬสินธุ ์ในการ
ในการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติดขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

อดุหนนุโครงการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติด ตาม
ยุทธการฟา้แดดสงยางระดมกวาด
ล้าง ยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ ์
(ตามหนงัสือทอ้งถิ่นอ าเภอเมอืง
กาฬสินธุ ์ด่วนที่สุด ที่ กส 
0023.6/ว25 ลงวันที่ 3 
กมุภาพนัธ์ 2563 เร่ือง ขอรับ
เงินอดุหนนุโครงการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติดตาม
ยุทธการฟา้แดดสงยางระดมกวาง
ล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ)์

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 1.อุดหนุน
งบประมาณตาม  
นโนบายและภารกิจ
ของจังหวัดกาฬสินธุ์
 2.ปัญหาการแพร่
ระบาดของ ยาเสพ
ติดหมดส้ินไปจาก
ท้องถิ่นต าบลภูดิน

1.เทศบาลต าบลภูดิน
ได้ด าเนินการอุดหนุน
งบประมาณตาม
นโยบายของจังหวัด
กาฬสินธุ์               
 2.ปัญหาเสพติดใน
เขตพื้นที่ต าบลภูดิน
ลดลง                   
 3.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส านกัปลัด

วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การพฒันาคน สังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาคนและสังคมที่มคุีณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ยทุธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตคนและสงัคม

ที่ โครงการ





-10- 
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2563 เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสนิธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศกัยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทนุ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
(ปัจจุบนั) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ.2561-2565)  
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสวา่ง  
ถนนสายคุ้มค าญาคู 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วและมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีขึ้น 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเร่ิมต้น N 16.6369 E 103.5165 
จุดสิ้นสดุ N 16.0351  E 103.5105 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 500,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ระยะทางตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 
ปรากฏในแผนพฒันาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โครงการล าดับที่ 2 หน้า 37 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสวา่ง  
ถนนสายคุ้มค าญาคู  
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วและมี
เส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีขึ้น 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
ยาว 180 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างขา้งละ 0.50 เมตร และป้าย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย  
พิกัดจุดเร่ิมต้น N 16.6388 E 103.5166 
จุดสิ้นสดุ  N 16.6351  E 103.5164 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 497,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายโครงการ และได้ถนนตาม
แบบมาตรฐานของกรมทางหลวง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 

-เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนต าบลภูดนิ 
-เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน
เก่ียวกับถนนให้
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่ดีขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

 

แบบ ผ02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านถิ่นพัฒนา  
ถนนซอยหน้าวัด (ซอย 1) 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.37006 E 103.31370 
จุดสิ้นสุด N 16.37003  E 103.3178 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 300,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ได้ระยะทางตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โครงการล าดับที่ 8 หน้า 38 
 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านถิ่นพัฒนา  
ถนนซอยหน้าวัด (ซอยหน้าวัด ซอย 1) 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทางยาว 87.00 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
435.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6167 E 103.5228 
พิกัดจุดสิ้นสุด N 16.6175  E 103.5230 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 238,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายโครงการและได้ถนน
ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 

-เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนต าบลภูดิน 
-เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน
เก่ียวกับถนนให้
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่ดีขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

 

แบบ ผ02 



-12- 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านค าดอกไม้ 
ต่อถนน คสล.เดิม ไปค าไผ่ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6518 E 103.4736 
จุดสิ้นสุด N 16.6534  E 103.4733 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 500,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ระยะทางตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โครงการล าดับที่ 31 หน้า 44 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านค าดอกไม้ 
ต่อถนน คสล.เดิม ไปค าไผ่ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 180 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
900 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.50 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6518 E 103.4736 
จุดสิ้นสุด N 16.6534  E 103.4733 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 497,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายโครงการ และได้ถนน
ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 

-เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนต าบลภูดิน 
-เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน
เก่ียวกับถนนให้
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่ดีขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

 

แบบ ผ02 



-13- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวง   
ถนนสายข้างวัดสิทธิไชยาราม ด้านทิศตะวันตกของวัด 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 220  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6409 E 103.5122 
จุดสิ้นสุด N 16.6427  E 103.5124 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 460,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ระยะทางตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โครงการล าดับที่ 21 หน้า 41 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวง   
ถนนสายข้างวัดสิทธิไชยาราม ด้านทิศตะวันตกของวัด 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 220.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 770.00 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6409 E 103.5122 
พิกัดจุดสิ้นสุด N 16.6472  E 103.5124 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 419,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายโครงการ และได้ถนน
ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 

-เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนต าบลภูดิน 
-เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน
เก่ียวกับถนนให้
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่ดีขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

 
 

แบบ ผ02 



-14- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวง ถนน
สายข้างโรงเรียนบ้านสว่าง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 220  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6405 E 103.5130 
จุดสิ้นสุด N 16.6685  E 103.5144 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 460,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ระยะทางตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โครงการล าดับที่ 22 หน้า 42 
 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวง  
ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านสว่าง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 220.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
770 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.50 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6272 E 103.4914 
พิกัดจุดสิ้นสุด N 16.6289  E 103.4915 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 422,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายโครงการ และได้ถนน
ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 

-เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนต าบลภูดิน 
-เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน
เก่ียวกับถนนให้
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่ดีขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

 

แบบ ผ02 



-15- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวงใต้ 
ต่อถนน คสล.เดิม ถนนสายคุ้มมิตรสัมพันธ์ (ถนนหน้า
โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร) 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทาง 20 ซม. 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6272 E 103.4914 
จุดสิ้นสุด N 16.6289  E 103.4915 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 500,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ระยะทางตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โครงการล าดับที่ 30 หน้า 44 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวงใต้ 
ต่อถนน คสล.เดิม ถนนสายคุ้มมิตรสัมพันธ์ (ถนนหน้า
โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร) 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 180 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
900 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.50 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6337 E 103.4818 
จุดสิ้นสุด N 16.6252  E 103.4820 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 497,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายโครงการ และได้ถนน
ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 

-เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนต าบลภูดิน 
-เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน
เก่ียวกับถนนให้
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่ดีขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

แบบ ผ02 



-16- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโนนศาลา  
ต่อถนน คสล.เดิม ถนนสายคุ้มโนนบ้านเก่า 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6238 E 103.4737 
จุดสิ้นสุด N 16.6238  E 103.4724 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 500,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ระยะทางตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โครงการล าดับที่ 31 หน้า 44 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโนนศาลา  
ต่อถนน คสล.เดิม ถนนสายคุ้มโนนบ้านเก่า 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 150 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
900 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 
0.50 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6447 E 103.4947 
จุดสิ้นสุด N 16.6454  E 103.4930 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 495,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายโครงการ และได้ถนน
ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 

-เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนต าบลภูดิน 
-เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน
เก่ียวกับถนนให้
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่ดีขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

 

แบบ ผ02 



-17- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโนนศาลา 
ถนนสายไปล าห้วยหินแตก  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6236 E 103.4819 
จุดสิ้นสุด N 16.6252  E 103.4820 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 500,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ระยะทางตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โครงการล าดับที่ 32 หน้า 44 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านโนนศาลา 
ถนนสายไปล าห้วยหินแตก  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 180 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
900 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 
เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6052 E 103.4842  
จุดสิ้นสุด N 16.6235  E 103.4801 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 497,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายโครงการ และได้ถนน
ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 

-เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนต าบลภูดิน 
-เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน
เก่ียวกับถนนให้
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่ดีขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

 

แบบ ผ02 



-18- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าหลวง
กลาง ถนนสายคุ้มสร้างสุข ไป หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม  
(ถนนสายบ้านนายสวด อิ่มฤทธิ์)   
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6448 E 103.4946 
จุดสิ้นสุด N 16.6451  E 103.4931 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 500,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ระยะทางตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โครงการล าดับที่ 37 หน้า 46 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12  
บ้านเหล่าหลวงกลาง จากถนนคุ้มสร้างสุข ไป หมู่ที่ 9 
บ้านนาขาม (ถนนสายบ้านนายสวด อิ่มฤทธิ์)   
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 180 เมตร หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
900 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 
เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6337 E 103.4818 
จุดสิ้นสุด N 16.6454  E 103.4930 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 497,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายโครงการ และได้ถนน
ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 

-เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนต าบลภูดิน 
-เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน
เก่ียวกับถนนให้
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่ดีขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

แบบ ผ02 



-19- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ชื่อโครงการ 
โครงการขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง  
(หนองน้ าบริเวณจุดชมวิว) 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค  
และเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ ม.1 บ.สว่าง 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 500,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ได้ปริมาณดินขุดตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โครงการล าดับที่ 1 หน้า 56 
 

ชื่อโครงการ 
โครงการขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง  
(หนองน้ าบริเวณจุดชมวิว) 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค  
และเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
4.00 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,105.50 
ลบ.ม. และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
พิกัดโครงการ  
N= 16.6392 
E=103.5377 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 459,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ได้ปริมาณดินขุดตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนต าบลภูดิน
เกี่ยวกับปัญหาน้ าไม่
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค และ
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

 
 

แบบ ผ02 



-20- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ชื่อโครงการ 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
จากถนน หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวงใต้ ไป หมู่ที่ 13  
บ้านโนนศาลา 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร แอสต์ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 
0.05 เมตร ไหล่ทางแอสต์ฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ 
0.50 เมตรทั้งสองข้าง ระยะทางยาว 220 เมตร 
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6229 E 103.4928 
จุดสิ้นสุด N 16.6230  E 103.4912 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 500,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ระยะทางตามรูปแบบรายการ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โครงการล าดับที่ 29 หน้า 44 

ชื่อโครงการ 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Para Asphaltic 
Concrete  จากถนน หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวงใต้ ไป  
หมู่ที่ 13 บ้านโนนศาลา 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และมีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ดีข้ึน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ผิวจราจร Para Asphaltic Concrete  หนา 5.00 
เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
210.00 เมตร 
พิกัดจดุเริ่มต้น N 16.6238 E 103.4738 
จุดสิ้นสุด N 16.6939  E 103.4724 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 490,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมายโครงการ และได้ถนน
ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น 

-เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนต าบลภูดิน 
-เพื่อพัฒนาระบบ
โครงสร้างพืน้ฐาน
เก่ียวกับถนนให้
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็วและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรที่ดีขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

แบบ ผ02 



-21- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาดเล็ก  
หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าหลวงกลาง บริเวณคุ้มสร้างสุข 
วัตถุประสงค์ 
ผลิตประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บ้าน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาดเล็ก หมู่ที่ 12  
บ้านเหล่าหลวงกลาง บริเวณคุ้มสร้างสุข 
พิกัด N 16.6752 , E 103.4897 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 500,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
มีปริมาณน้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โครงการล าดับที่ 14 หน้า 55 
 
 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง 
แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าหลวงกลาง 
บริเวณคุ้มสร้างสุข  
วัตถุประสงค์ 
ผลิตประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บ้าน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง  
แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าหลวงกลาง 
บริเวณคุ้มสร้างสุข จ านวน 1 จุด 
พิกัดโครงการ N 16.6463 , E 103.4897 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 496,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ประชาชนมีน้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนต าบลภูดิน
เกี่ยวกับปัญหาน้ าไม่
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

 
 

แบบ ผ02 



-22- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก  
หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม บริเวณคุ้มวรแสงนคร (คุ้มท่าเรือ) 
วัตถุประสงค์ 
ผลิตประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บ้าน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน
นาขาม บริเวณคุ้มวรแสงนคร (คุ้มท่าเรือ)  
พิกัดโครงการ N=16.6425 E=103.4756 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 500,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ปริมาณน้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) โครงการล าดับที่ 9 หน้า 54 
 

ชื่อโครงการ 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหอถังสูง  
แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม  
บริเวณคุ้มวรแสงนคร (คุ้มท่าเรือ) 
วัตถุประสงค์ 
ผลิตประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บ้าน 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 9  
บ้านนาขาม บริเวณคุ้มวรแสงนคร (คุ้มท่าเรือ)  
จ านวน 1 จุด 
พิกัดโครงการ N=16.6462 E=103.4896 
งบประมาณ 
ตั้งไว้ในแผนฯปี 2563 จ านวน 497,000 บาท 
ตัวชี้วัด 
ประชาชนมีน้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีและ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
 

เพ่ือแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนต าบลภูดิน
เกี่ยวกับปัญหาน้ าไม่
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

อุตสาหกรรม
และการ
โยธา 

 

แบบ ผ02 


