
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสนิธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 7/2565 

เทศบาลต าบลภูดิน  

  อ าเภอเมืองกาฬสนิธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  



  

ประกาศเทศบาลต าบลภูดิน 
เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 7/2565 

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

……………………………………. 

     ตามท่ีเทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององ ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับ ท่ี  3) พ .ศ.2561  และด า เนินการตามแนวทางหนั ง สือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว7467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 ไปแล้วนั้น   

     อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย       
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕65) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 7/2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน
ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี  7   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

                          ศราวุธ ส าราญมล 
 

         (นายศราวุธ ส าราญมล) 
          นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 

  
 
 
 
  
 



ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) (เพิ่มเติม) ครั้งท่ี 7/2565 เทศบาลต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ฉบับนี้ จัดท าโดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61      
ข้อ 22 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูดิน ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ 
ตัวชี้วัด และ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) (เพิ่มเติม) ครั้งท่ี 7/2565    
ของเทศบาลต าบลภูดิน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชน 
ขอขอบพระคุณหน่วยงาน คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน และทุกท่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท าให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 

 
                                        เทศบาลต าบลภูดิน 
                                                              กุมภาพันธ์ ๒๕65 

 
 

 



สารบัญ 
 

          
                               หน้า 

ค าน า 

สารบัญ 
 

ส่วนที่ 1  บทน า           1 
 
ส่วนที่ 2  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ01)      2 
 
ส่วนที่ 3  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ02)      3 
 
 



ส่วนที่ ๑  
บทน า 

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 

  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

1.เพื่อเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงโครงการท่ีไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลภูดิน 

ประโยชน์ของการแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  เทศบาลต าบลภูดิน สามารถด าเนินภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีได้ตามความต้องการของส่วนราชการ
ในสังกัด และการร้องขอของประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลภูดิน 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,000,000 1 3,000,000

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 1 3,000,000 1 3,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

รวมทั้งหมด

ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตคนและสังคม

ป ี๒๕๖๔ ป ี2565

ส่วนที่ 2 บัญชีสรปุโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  (เพ่ิมเติม) ครัง้ที่ 7/๒๕๖5

เทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์
ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

 -2-

รวม  5 ปี

แบบ ผ.๐1 





ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเตมิ)  ครัง้ที่ 7/2565 

เทศบาลต าบลภดูนิ อ าเภอเมืองกาฬสนิธุ์ จังหวัดกาฬสนิธุ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมการพฒันาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้าง 
ลานกีฬา
อเนกประสงค์ 
เทศบาล 
ต าบลภูดิน 

1.เพื่อจัดหาสถานที ่
ให้ประชาชน ได้มี
สถานที่ออกก าลังกาย 
เล่นกฬีา และสรา้งสรรค์
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
แก่ท้องถิ่น รวมทั้งเป็น
สถานที่ในการ 
ท ากิจกรรมร่วมกัน 
ของคนในครอบครวั 
2.เพื่อให้มีสถานที่
ส าหรับจัดการแข่งขัน
กีฬา 
ในระดับต าบล และ
หน่วยงานอื่นๆ 
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชน  
ได้มีโอกาสพัฒนา
ความสามารถด้านกีฬา 

ด าเนินการก่อสร้างลานกีฬา 
อเนกประสงค์เทศบาล 
ต าบลภูดิน บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะ  
หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง  
ประกอบด้วยลานกีฬา ดังน้ี 
สนามเด็กเล่น , .สนามเซปักตะกร้อ 
สนามฟุตบอล 11 คน , 
สนามฟุตบอล 7 คน , สนามฟุตซอล , 
สนามวอลเล่ย์บอล , .สนามเปตอง , 
สนามแบตมินตัน , 
ลานแอโรบิคพร้อมอุปกรณ์กลางแจ้ง/
อุปกรณ์ออกก าลังกาย,สนามบาสเกตบอล ,
ลานจอดรถ ,ทางเดินทางวิ่ง ,  
อาคารห้องน้ าห้องสุขา , 
อาคารกองอ านวยการ , อัฒจันทร์ ,  
ระบบไฟฟ้า , ระบบรางระบายน้ า , 
ระบบน้ าภายในสนาม และ รั้วรอบสนาม 

- - - - 3,000,000 เทศบาล 
ต าบลภูดิน 
มีลานกีฬา
อเนกประสงค์
จ านวน  
1 แห่ง 

1.เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
พลานามัย สมบูรณ์
แข็งแรง รวมทั้ง  
ได้มีสถานที่ในการออก
ก าลังใกล้ที่อยู่อาศัย 
2.ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของคน 
ในต าบลภูดิน ต่อการใช้
เวลาว่างอย่าง 
มีประโยชน์ ลดการมั่ว
สุมสิ่งเสพติด ต่างๆ 
3.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนา
หมู่บ้านของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์และมี
การพัฒนาการ 
โดยใช้กิจกรรมการกีฬา
เป็นสื่อ 

กองช่าง 
 

      รวมปี 2561                     จ านวนรวม                -      โครงการ -      
      รวมปี 2562                     จ านวนรวม                -      โครงการ - 
      รวมปี 2563                     จ านวนรวม                -      โครงการ - 
      รวมปี 2564                     จ านวนรวม                -      โครงการ - 
      รวมปี 2565                     จ านวนรวม                1      โครงการ 3,000,000 
 

แบบ ผ 02 


