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(เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3/2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 



  

ประกาศเทศบาลต าบลภูดิน 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3/๒๕๖3 

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

 ตามที่เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565 ) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่  3 /2563 จ านวนทั้งหมด 17 โครงการ และ
งบประมาณรวมทั้งหมด 17,417,400 บาท โดยแยกเป็น โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 13  โครงการ 
งบประมาณ 17,016,000 บาท และโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 ส่งเสริม    
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 340,000 บาท และครุภัณฑ์ 
แผนงานการศึกษา ประเภทโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 61,400 บาท ซึ่งการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ เทศบาลต าบลภูดิน ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22      
และข้อ 22/1 

     อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 9 ข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๖๑                 
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 3/๒๕๖3 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินต่อไป รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นปรากฏตามเอกสาร           
ที่แนบมาพร้อมนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   25   เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 
 

         (นายนาค ปรีวาสนา) 
          นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 

 



ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่  3/2563    
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  

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 
3/2563 ของเทศบาลต าบลภูดิน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชน ขอขอบพระคุณหน่วยงาน คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน และทุกท่านที่มี          
ส่วนเกี่ยวข้องท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 

 
                                        เทศบาลต าบลภูดิน 

                                                              มีนาคม ๒๕63 
 
 

 



สารบัญ 
                หน้า 
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ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ01)     3 
 
ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ02)      4 
 
ส่วนที่ 4  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ03)       17 
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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... 



-หน้า2- 

  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 17,016,000 0 0 0 0 13 17,016,000

๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๓๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ 340,000

๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕ ๑๗,๓๕๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๙ 17,356,000

ส่วนที่ 2

ยทุธศำสตร์ที ่3

รวม  5 ปี

ยทุธศำสตร์ที ่1 

รวมทัง้หมด

กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน

ปี ๒๕๖๔ ปี 2565

ส่งเสริมกำรพฒันำด้ำนคุณภำพ
ชีวิตคนและสังคม

บญัชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครัง้ที ่3/๒๕๖3

เทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวดักาฬสินธุ์

ยทุธศำสตร์
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓

แบบ ผ.๐1
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 3 / ๒๕๖3 
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท)และที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการเสรมิผิว 
ลาดยาง Asphaltic 
Concrete หมู่ที่ 12  
บ้านเหล่าหลวงกลาง 
(ท่ากกฮัง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อน 
ของประชาชน 
ในการใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาระหว่างหมู่บ้าน 
 
๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 
 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจร Asphaltic 
Concreteหนา 5.00 
เซนติเมตร  
ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร 
ระยะทางยาว 150 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่ 
งบประมาณ 485,000บาท
และป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
พิกัดโครงการ 
๐+๐๐๐=ละติจูด ๑๖.6425 
ลองจิจูด ๑๐๓.4979 
๐+๑๕๕=ละติจูด ๑๖.๖422 
ลองจิจูด ๑๐๓.4935 
 
 
 
 

- - 485,000 
ทต.ภูดิน 

- - ๑.ประชาชน 
ร้อยละ ๗๐  
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย  
ในการสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
 
๒.ได้ถนน คสล. 
ตามเป้าหมาย 
ที่วางไว ้
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
 
 

กองช่าง  
ทต.ภูดิน 

 
 

แบบ ผ.๐2 



-5- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท)และที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการเสรมิ 
ผิวลาดยาง Asphaltic 
Concrete หมู่ที่ 12  
บ้านเหล่าหลวงกลาง 
(คุ้มค าเลา)  
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อน 
ของประชาชน 
ในการใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาระหว่างหมู่บ้าน 
 
๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 
 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจร Asphaltic 
Concrete หนา 5.00 
เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทางยาว 
220 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นทีแ่ละป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
พิกัดโครงการ 
๐+๐๐๐=ละติจูด ๑๖.๖397 
ลองจิจูด ๑๐๓.5002 
๐+220=ละติจูด ๑๖.๖382 
ลองจิจูด ๑๐๓.5006 

- - 480,000 
.ทต.ภูดิน 

- - ๑.ประชาชน 
ร้อยละ ๗๐  
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย  
ในการสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
 
๒.ได้ถนน คสล. 
ตามเป้าหมาย 
ที่วางไว ้
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
 
 

กองช่าง  
ทต.ภูดิน 

3 โครงการเสรมิ 
ผิวลาดยาง Asphaltic 
Concrete หมู่ที่ 12  
บ้านเหล่าหลวงกลาง 
ไป หมู่ท่ี 5  
บ้านโนนหัวเขื่อน 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อน 
ของประชาชน 
ในการใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาระหว่างหมู่บ้าน 
 
๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 
 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจร Asphaltic 
Concrete หนา 5.00 
เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทางยาว 
220 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นทีแ่ละป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
พิกัดโครงการ 
๐+๐๐๐=ละติจูด๑๖.๖3693 
ลองจิจูด ๑๐๓.50031 
๐+220=ละติจูด ๑๖.6347 
ลองจิจูด ๑๐๓.5002 

- - 480,000 
.ทต.ภูดิน 

- - ๑.ประชาชน 
ร้อยละ ๗๐  
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย  
ในการสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
 
๒.ได้ถนน คสล. 
ตามเป้าหมาย 
ที่วางไว ้
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
 
 

กองช่าง  
ทต.ภูดิน 

 

แบบ ผ.๐2 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท)และที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเสรมิ 
ผิวลาดยาง Asphaltic 
Concrete หมู่ที่ 12  
บ้านเหล่าหลวงกลาง 
ไป ถนนรอบวงกลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อน 
ของประชาชน 
ในการใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาระหว่างหมู่บ้าน 
 
๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 
 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจร Asphaltic 
Concrete หนา 5.00 
เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทางยาว 
220 เมตร หรือตามสภาพ
พื้นทีแ่ละป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
พิกัดโครงการ 
๐+๐๐๐=ละติจูด๑๖.64155 
ลองจิจูด ๑๐๓.๕0131 
๐+220=ละติจูด๑๖.64004 
ลองจิจูด ๑๐๓.๕0064 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 480,000 
.ทต.ภูดิน 

- - ๑.ประชาชน 
ร้อยละ ๗๐  
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย  
ในการสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
 
๒.ได้ถนน คสล. 
ตามเป้าหมาย 
ที่วางไว ้
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
 
 

กองช่าง  
ทต.ภูดิน 

 

แบบ ผ.๐2 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท)และที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 12  
บ้านเหล่าหลวงกลาง 
ถนนสายไปสถานีพืช
อาหารสตัว ์
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อน 
ของประชาชน 
ในการใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาระหว่างหมู่บ้าน 
 
๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 
 

ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 180 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
900 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่
และป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
พิกัดโครงการ 
๐+๐๐๐=ละติจูด๑๖.64387 
ลองจิจูด ๑๐๓.๕0623 
๐+๑80=ละติจูด๑๖.64387 
ลองจิจูด ๑๐๓.50623 
 
 
 
 
 
 
 

- - 499,000 
.ทต.ภูดิน 

- - ๑.ประชาชน 
ร้อยละ ๗๐  
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย  
ในการสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
 
๒.ได้ถนน คสล. 
ตามเป้าหมาย 
ที่วางไว ้
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
 
 

กองช่าง  
ทต.ภูดิน 

 
 

แบบ ผ.๐2 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท)และที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 14  
บ้านภูทอง ซอยหน้า
วัดป่าโนนทอง 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อน 
ของประชาชน 
ในการใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาระหว่างหมู่บ้าน 
 
๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 
 

ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 200 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร หรือ 
ตามสภาพพื้นที ่
และป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
พิกัดโครงการ 
๐+๐๐๐=ละติจูด ๑๖.๖3 
ลองจิจูด ๑๐๓.๕276 
๐+200=ละติจูด๑๖.63212 
ลองจิจูด ๑๐๓.5476 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 333,000 
.ทต.ภูดิน 

- - ๑.ประชาชน 
ร้อยละ ๗๐  
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย  
ในการสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
 
๒.ได้ถนน คสล. 
ตามเป้าหมาย 
ที่วางไว ้
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
 
 

กองช่าง  
ทต.ภูดิน 

 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

-9- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท)และที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง 
ท่อลอดเหลีย่ม  
หมู่ที่ 14 บ้านภูทอง  
(สายหน้าวัด 
เทพนิมิตร) 

๑.เพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อน 
ของประชาชน 
ในการใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาระหว่างหมู่บ้าน 
 
๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 
 

ปริมาณงาน 
ท่อลอดเหลีย่ม ชนิด 2 ช่อง 
ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร  
และป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
พิกัดโครงการ 
ละติจดู ๑๖.๖1787 
ลองจิจูด ๑๐๓.53608 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 268,000 
.ทต.ภูดิน 

- - ๑.ประชาชน 
ร้อยละ ๗๐  
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย  
ในการสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
 
๒.ได้ถนน คสล. 
ตามเป้าหมาย 
ที่วางไว ้
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
 
 

กองช่าง  
ทต.ภูดิน 

 
 

แบบ ผ.๐2 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท)และที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 14  
บ้านภูทอง (ซอย3 ) 
 
 
 
 
 
 

๑.เพื่อแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อน 
ของประชาชน 
ในการใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาระหว่างหมู่บ้าน 
 
๒.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 
 

ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ระยะทางยาว 180 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร หรือ 
ตามสภาพพื้นที ่
และป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
พิกัดโครงการ 
๐+๐๐๐=ละติจูด๑๖.๖๒992 
ลองจิจูด ๑๐๓.54427 
๐+๑80=ละติจูด ๑๖.๖๒8 
ลองจิจูด ๑๐๓.๕4415 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 499,000 
ทต.ภูดิน 

- - ๑.ประชาชน 
ร้อยละ ๗๐  
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย  
ในการสัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน 
 
๒.ได้ถนน คสล. 
ตามเป้าหมาย 
ที่วางไว ้
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง
และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร 
 
 

กองช่าง  
ทต.ภูดิน 

 
 

แบบ ผ.๐2 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
แผนงาน การศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ(บาท)และที่มา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสว่าง หมู่ที่ 1 
เทศบาลต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
1 แห่ง 

เพื่อก่อสร้างสนาม 
เด็กเล็กท่ีมีปลอดภัย 
เหมาะสมเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

ปริมาณงาน 
ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสว่าง หมู่ที่ 1 
เทศบาลต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  จ านวน 1 แห่ง 
 

- - 170,000 
.ทต.ภูดิน 

- - 1.เด็กเล็กมีสนาม
เด็กเล่นท่ีมี
มาตรฐาน 
 
2.เด็กเล็ก 
มีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสามารถ 
เพิ่มระดับคณุภาพ 
มาตรฐาน
การศึกษา และ
เป็นที่ยอมรับ 
ของชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

กองช่าง , 
กอง

การศึกษา 
ทต.ภูดิน 

2 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
เหล่าหลวงใต้  
หมู่ที่ 11  
เทศบาลต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  
1 แห่ง 
 

เพื่อก่อสร้างสนาม 
เด็กเล็กท่ีมีปลอดภัย 
เหมาะสมเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

ปริมาณงาน 
ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
สร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเหล่าหลวงใต้  
หมู่ที่ 11 เทศบาลต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์  จ านวน 1 แห่ง 
 
 

- - 170,000 
.ทต.ภูดิน 

- - 1.เด็กเล็กมีสนาม
เด็กเล่นที่มี
มาตรฐาน 
 
2.เด็กเล็ก 
มีคุณภาพ 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
ที่ก าหนด 
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสามารถ 
เพิ่มระดับคณุภาพ 
มาตรฐาน
การศึกษา และ
เป็นที่ยอมรับ 
ของชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 

กองช่าง , 
กอง

การศึกษา 
ทต.ภูดิน 

แบบ ผ.๐2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔  
รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง(แบบ ผ๐2) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง)  
ครั้งที่ 2/๒๕๖2 

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 3/๒๕๖3 
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 3/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม)่ 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม ต่อถนน คสล.เดิม  
(ถนนสายหลังโรงเรยีนนาขามร่วมราษฏร์บ ารุง)  
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็วและมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลติทางการเกษตรดีขึ้น 
 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6491 E103.4825  
จุดสิ้นสุด N 16.6481 E103.4931 
 

งบประมาณต้ังไว้ในปี ๒๕๖4  
จ านวน 500,๐๐๐ บาท 
 

ตัวชี้วัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูที่ 9 บ้านนาขาม (ถนนหลังโรงเรยีน 
ต่อ คสล.เดิม) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็วและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตรดีขึน้ 
 

ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทางยาว 180 เมตร หรือมีพืน้ท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900  
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที ่
พิกัดจุดเริ่มต้น 0+000 ละติจูด 16.64908  
ลองติจูด 103.4825  
จุดสิ้นสุด 0+180 ละตจิูด 16.64763 ลองติจูด 103.48365 
 

งบประมาณต้ังไว้ในปี ๒๕๖3  
จ านวน 499,๐๐๐ บาท 
 

ตัวชี้วัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที ่
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
๓.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ 
4.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 3/๒๕๖3 
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 3/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม ต่อถนน คสล.เดิม  
(ถนนสายวัดป่าศรีเครือวัลย์)  
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็วและมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลติทางการเกษตรดีขึ้น 
 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6430 E103.4698  
จุดสิ้นสุด N 16.6405 E103.4704 
 

งบประมาณต้ังไว้ในปี ๒๕๖5  
จ านวน 500,๐๐๐ บาท 
 

ตัวชี้วัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมูที่ 9 บ้านนาขาม (ถนนสายไปวัดปา่
ศรีเครือวลัย์ ต่อถนน คสล.เดิม) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็วและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตรดีขึน้ 
 

ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทางยาว 210 เมตร หรือมีพืน้ท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 840 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที ่
พิกัดจุดเริ่มต้น 0+000 ละติจูด 16.3411  
ลองติจูด 103.46983  
จุดสิ้นสุด 0+210 ละตจิูด 16.63947 ลองติจูด 103.47065 
 

งบประมาณต้ังไว้ในปี ๒๕๖3  
จ านวน 462,๐๐๐ บาท 
 

ตัวชี้วัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที ่
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
๓.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ 
4.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 

 



-15- 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 3/๒๕๖3 
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 3/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าหลวงกลาง  
ต่อถนน คสล.เดิม (ถนนข้างบ้านนายสมยั วิระพันธ์)  
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็วและมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลติทางการเกษตรดีขึ้น 
 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6399 E103.5048  
จุดสิ้นสุด N 16.6379 E103.5049 
 

งบประมาณต้ังไว้ในปี ๒๕๖4  
จ านวน 500,๐๐๐ บาท 
 

ตัวชี้วัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

โครงการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าหลวงกลาง  
(ข้างบ้านนายสมัย วิระพันธ์ ต่อ คสล.เดิม)  
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็วและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตรดีขึน้ 
 

ปริมาณงาน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทางยาว 180 เมตร หรือมีพืน้ท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือ 
ตามสภาพพื้นที ่
พิกัดจุดเริ่มต้น 0+000 ละติจูด 16.63994  
ลองติจูด 103.50478  
จุดสิ้นสุด 0+180 ละตจิูด 16.63766 ลองติจูด 103.50478 
 

งบประมาณต้ังไว้ในปี ๒๕๖3  
จ านวน 499,๐๐๐ บาท 
 

ตัวชี้วัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที ่
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
๓.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ 
4.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 



-16- 
รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่เปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 3/๒๕๖3  
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งท่ี 3/๒๕๖3 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 
เหตุผลการเปลีย่นแปลง ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 

โครงการ  
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สายทางแยกทาง
หลวง หมายเลข 227 บ้านสว่าง หมู่ที่ 1-บ้านพักสุขใจ หมู่ที่ 7  
(ช่วงบ้านค าดอกไม้ หมู่ที่ 6) 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็วและมีเส้นทางขน
ถ่ายผลผลติทางการเกษตรดีขึ้น 
 

ปริมาณงาน 
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสต์ฟัลท์
คอนกรีต กว้างข้างละ 1.50 เมตร ทั้งสองข้าง ระยะทางยาว 400 เมตร 
พร้อมท่อลอดเหลี่ยมชนิด 3 ช่อง 1.50 x 1.50 เมตร  
ยาว 15.00 เมตร  
พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.6399 E103.5048  
จุดสิ้นสุด N 16.6379 E103.5049 
 

งบประมาณต้ังไว้ในปี ๒๕๖4  
จ านวน 4,730,๐๐๐ บาท 
 

ตัวชี้วัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

โครงการ  
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหสัทางหลวง  
กส.0166  สายทางบ้านสว่าง หมู่ที่ 1 บ้านพักสุขใจ หมู่ที่ 7  
(ช่วงบ้านค าดอกไม้ หมู่ที่ 6) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถสญัจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็วและมีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลติทางการเกษตรดีขึน้ 
ปริมาณงาน 
กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 1.50 เมตร พร้อมท่อลอดเหลีย่ม เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 1 สาย 
พิกัดจุดเริ่มต้น 0+000 ละติจูด 16.65238  
ลองติจูด 103.46869  
จุดสิ้นสุด 0+180 ละตจิูด 16.65630 ลองติจูด 103.46704 
 

งบประมาณต้ังไว้ในปี ๒๕๖3  
จ านวน 4,730,๐๐๐ บาท 
 

ตัวชี้วัด(KPI)  
ระยะทางถนนตามรูปแบบรายการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรดีขึ้น 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช่าง เทศบาลต าบลภดูิน 

๑.เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความเป็นจริง 
ตามสภาพพื้นที ่
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
๒.เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปริมาณงานและ
งบประมาณ 
๓.เพื่อน าไปจัดท างบประมาณ 
4.เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และ 

การโยธา 
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แบบ ผ03

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 การศึกษา ครุภณัฑ์ โฆษณา ชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา ๓๐,๗๐๐ กอง

และเผยแพร่ ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ค่ายลูกเสือ ม.2 การศึกษา
เทศบาลต าบลภดิูน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์จังหวดักาฬสินธุ ์1 ชุด 

2 การศึกษา ครุภณัฑ์ โฆษณา ชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียนโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา ๓๐,๗๐๐ กอง

และเผยแพร่ ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก บา้นสวา่ง ม.1 การศึกษา
เทศบาลต าบลภดิูน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์จังหวดักาฬสินธุ ์1 ชุด 

ส่วนที ่4 บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) (เพ่ิมเตมิ เปลี่ยนแปลง) ครั้งที ่3/2563

งบประมาณ (บาท)
เทศบาลต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เปา้หมาย (ผลผลิตของครุภณัฑ์)ประเภทหมวดแผนงานที่




