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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2561-2565) เพิ่มเตมิเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2565 

เทศบาลต าบลภูดิน  

  อ าเภอเมืองกาฬสนิธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  



  

ประกาศเทศบาลต าบลภูดิน 
เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕65) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) คร้ังที่ 8/2565 

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

……………………………………. 

     ตามท่ีเทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565 ) (เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 8/2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 และด าเนินการตามแนวทางหนังสือ
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 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖1-๒๕65) (เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 8/2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล    
ต าบลภูดินต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี  26  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 

                            
 

         (นายศราวุธ ส าราญมล) 
          นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 

  
 
 
 
  
 



ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) (เพิ่มเติม) ครั้งท่ี 8/2565 เทศบาลต าบลภูดิน 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ฉบับนี้ จัดท าโดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61      
ข้อ 22 และ ข้อ 22/1 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลภูดิน ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด และ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) (เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 
8/2565 ของเทศบาลต าบลภูดิน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
ประชาชน ขอขอบพระคุณหน่วยงาน คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน และทุกท่านท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 

 
                                        เทศบาลต าบลภูดิน 
                                                              พฤษภาคม ๒๕65 
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ส่วนที่ 1  บทน า           1 
 
ส่วนที่ 2  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ01)      3 
 
ส่วนที่ 3  รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ02)      4 
 
ส่วนที่ 4  รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลง     21 
 
ส่วนที่ 5  บัญชีครุภัณฑ์          22 
 
 
 



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 

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

  ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ      
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปล่ียนแปลง       
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล พ.ศ.2537  

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่     
วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

/วัตถุประสงค์... 
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  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

1.เพื่อเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงโครงการท่ีไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายของเทศบาลต าบลภูดิน 

ประโยชน์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  เทศบาลต าบลภูดิน สามารถด าเนินภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีได้ตามความต้องการของส่วนราชการ
ในสังกัดและการร้องขอของประชาชนในเขตพื้นท่ีต 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 33 14,876,000 33 14,876,000

0 0 0 0 0 0 0 0 33 14,876,000 33 14,876,000

0 0 0 0 0 0 0 0 1 120,000 1 120,000

0 0 0 0 0 0 0 0 1 120,000 1 120,000

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 34 14,996,000 34 14,996,000

รวม

รวม
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รวม  5 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1

รวมทั้งหมด

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ป ี๒๕๖๔ ป ี2565

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปญัญา
ทอ้งถิ่น

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง) ครัง้ที่ 8/๒๕๖5
เทศบาลต าบลภูดิน  อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์
ป ี๒๕๖๑

แบบ ผ.๐1 





ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง)  ครัง้ที่ 8/2565 

เทศบาลต าบลภดูนิ อ าเภอเมืองกาฬสนิธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
หมู่ท่ี ๑ บ้านสว่าง  
(คุ้มค าญาคู) หมู่ท่ี ๑  
บ้านสว่าง(ต่อถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิม) ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๑6๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า ๘0๐  
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - -  - 
 

๔๙8,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมสร้าง 
ถนนลูกรังบดอัดแน่น 
สายทาง หมู่ท่ี ๑ บ้านสว่าง 
(ถนนสายข้างบ้าน 
นายประสบศักด์ิ พันธะศรี) 
หมู่ท่ี ๑ บ้านสว่าง ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๘๕๐ เมตร 
หนา๐.๒๐ เมตร  
พร้อมบดอัดแน่น หรือ
ปริมาณลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐ 
ลูกบาศก์เมตรรายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด 

- - - - 497,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



-5- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่นสายทาง 
หมู่ท่ี ๑ บ้านสว่าง  
(ถนนรอบภูดิน  
ไปหมู่ท่ี ๑๔ บ้านภูทอง)  
หมู่ท่ี ๑ บ้านสว่าง  
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐เมตร 
ยาว ๘๕๐ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อม 
บดอัดแน่นหรือปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐ 
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด 

- - -  - 
 

497,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่นสายทาง 
หมู่ท่ี ๑ บ้านสว่าง  
(ถนนสายคุ้มน้ าค า 
โชคอ านวย) หมู่ท่ี ๑  
บ้านสว่าง ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๘๕๐ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
พร้อมบดอัดแน่น หรือ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
๑,๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 
 
 

- - - - 497,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-6- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่นสายทาง 
หมู่ท่ี ๑ บ้านสว่าง  
(ซอยมงคลฟาร์ม 
ไปต าบลโนนน้ าเกลี้ยง  
อ.สหัสขันธ์)  
หมู่ท่ี ๑ บ้านสว่าง  
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐เมตร 
ยาว 2๕๐ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร  
พร้อมบดอัดแน่น หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  
๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - -  - 
 

146,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่นสายทาง 
หมู่ท่ี ๒ บ้านค่ายลูกเสือ 
(ถนนสายตรงข้าม 
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) 
หมู่ท่ี ๒ บ้านค่ายลูกเสือ 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 6.๐๐ เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา ๐.๒๐ เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - - - 292,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



-7- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
หมู่ท่ี ๓ บ้านถ่ินพัฒนา 
(ถนนสายทางทิศเหนือ 
ของหมู่บ้าน)  
หมู่ท่ี ๓ บ้านถ่ินพัฒนา 
(ต่อถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิม) ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า ๗๕๐  
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - -  - 
 

466,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทาง หมู่ท่ี ๓  
บ้านถ่ินพัฒนา  
(ถนนสายกลางหมู่บ้าน) 
หมู่ท่ี ๓ บ้านถ่ินพัฒนา  
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  
 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๙๐ เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๕๐ 
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - - - 492,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



-8- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
หมู่ท่ี ๔ บ้านค าใหญ่  
(ถนนสายวัดค าญาคู)  
หมู่ท่ี ๔ บ้านค าใหญ่ (ต่อถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑6๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๘0๐ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - -  - 
 

498,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
หมู่ท่ี ๔ บ้านค าใหญ่  
(ถนนสายไปโรงแป้งมัน 
บริษัท จิรฐัพัฒนาการเกษตร 
จ ากัด) หมู่ท่ี ๔ บ้านค าใหญ่  
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์  
 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 6.๐๐ เมตร 
ยาว ๑3๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า 780  
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - - - 482,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-9- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
หมู่ท่ี ๕ บ้านโนนหัวเข่ือน   
(ถนนสาย ล็อค 15  
คุ้มโนนสวรรค์) หมู่ท่ี ๕  
บ้านโนนหัวเข่ือน   
ต าบลภูดิน อ าเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑6๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีเหล็กเสริม ไม่น้อย
กว่า ๘0๐ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - -  - 
 

498,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทาง หมู่ท่ี ๕  
บ้านโนนหัวเข่ือน 
(ถนนสายหน้าวัด 
พุทธคามนิคม – ศาลา
ประชาคม หมู่ท่ี 5  
บ้านโนนหัวเข่ือน) 
หมู่ท่ี ๕ บ้านโนนหัวเข่ือน 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๖๐ เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๙๖๐ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - - - 495,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-10- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
หมู่ท่ี ๖ บ้านค าดอกไม้  
(ถนนสายไปค าไผ่)  
หมู่ท่ี ๖ บ้านค าดอกไม้  
(ต่อถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิม) 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 5.๐๐ เมตร 
ยาว ๑6๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า ๘0๐  
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - -  - 
 

498,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
หมู่ท่ี ๗ บ้านพักสุขใจ  
(ถนนสาย ไปค าไผ่)  
หมู่ท่ี ๗ บ้านพักสุขใจ  
(ต่อถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิม) 
ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑6๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า ๘0๐  
ตารางเมตร รายละเอียด 
ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลภูดินก าหนด 
 

- - - - 498,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-11- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
หมู่ท่ี ๗ บ้านพักสุขใจ  
(ถนนสายหน้าบ้าน 
นายประจักษ์ บุตรค าโชติ)  
หมู่ท่ี ๗ บ้านพักสุขใจ  
(ต่อถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิม) 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑6๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า ๘0๐  
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - -  - 
 

498,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่นสายทาง 
หมู่ท่ี ๗ บ้านพักสุขใจ  
(ซอยบ้านเสี่ยต้ึง) 
หมู่ท่ี ๗ บ้านพักสุขใจ  
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - - - 292,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-12- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

17 โครงการเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทาง หมู่ท่ี ๙ บ้านนาขาม 
(ถนนสายรอบโรงเรียนนาขาม
ร่วมราษฏรบ์ ารุง) 
หมู่ท่ี ๙ บ้านนาขาม 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๕ เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๕ 
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - - - 479,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
หมู่ท่ี ๑๐ บ้านโคกนางาม  
(ถนนสายหน้าโรงเรียน 
โคกนางามสามัคคี)  
หมู่ท่ี ๑๐ บ้านโคกนางาม  
(ต่อถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิม) 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑6๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า ๘0๐ 
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - -  - 
 

498,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-13- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

19 โครงการเสริมผิวถนน 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายทาง หมู่ท่ี ๑๑  
บ้านเหล่าหลวงใต้   
(ถนนสายหน้าโรงเรียน 
เหล่าหลวงวิทยาคาร) 
หมู่ท่ี ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้   
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๖๐ เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นท่ี
ผิวไม่น้อยกว่า ๙๖๐  
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - -  - 
 

495,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง  
หมู่ท่ี ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้  
(ถนนสายตรงข้ามหน้า
โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร)  
หมู่ท่ี ๑๑ บ้านเหล่าหลวงใต้ 
(ต่อถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิม) 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑6๐ เมตร  
หนา ๐.1๕ เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า ๘0๐  
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - - - 498,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-14- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
หมู่ท่ี ๑๒ บ้านเหล่าหลวง
กลาง (ถนนสายข้างบ้าน 
นายสมัย วิระพันธุ์)  
หมู่ท่ี ๑๒  
บ้านเหล่าหลวงกลาง 
(ต่อถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิม) ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑6๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า ๘0๐  
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - -  - 
 

498,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
หมู่ท่ี ๑๒  
บ้านเหล่าหลวงกลาง  
(ถนนสายบ้านนายไพโรจน์  
ไร่บุญ) หมู่ท่ี ๑๒  
บ้านเหล่าหลวงกลาง  
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑6๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า ๘0๐  
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - - - 498,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



-15- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
หมู่ท่ี ๑๒  
บ้านเหล่าหลวงกลาง 
(ถนนสายข้างบ้าน 
นายสมาน ช่วยปัด)  
หมู่ท่ี ๑๒  
บ้านเหล่าหลวงกลาง 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑6๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า ๘0๐  
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - -  - 
 

498,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
หมู่ท่ี ๑๓ บ้านโนนศาลา 
(ถนนสายคุ้มโนนบ้านเก่า) 
หมู่ท่ี ๑๓ บ้านโนนศาลา 
(ต่อถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กเดิม) 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑3๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า 780 
 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - - - 482,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



-16- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

25 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่นสายทาง 
หมู่ท่ี ๑๓ บ้านโนนศาลา 
(ถนนสายคุ้มโนนบ้านเก่า) 
หมู่ท่ี ๑๓ บ้านโนนศาลา 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 6.๐๐ เมตร 
ยาว 85๐ เมตร  
หนา ๐.๒๐ เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
๑,๕30 ลูกบากศ์เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - -  - 
 

497,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
หมู่ท่ี ๑๔ บ้านภูทอง  
(ถนนสายซอย ๕ ปริญญา)  
หมู่ท่ี ๑๔ บ้านภูทอง  
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑6๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๘0๐ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - - - 498,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ 02 



-17- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

27 โครงการเสริมผิวถนน   
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
 สายทาง หมู่ท่ี 7  
บ้านพักสุขใจ (ถนนสาย 
กลางหมู่บ้านไปสะพานปลา) 
หมู่ท่ี 7 บ้านพักสุขใจ 
ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.๐๐ เมตร  
ยาว 41 เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร  
ช่วงท่ี 2 กว้าง 5.๐๐ เมตร  
ยาว 46 เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร  
รวมระยะทางยาวท้ังสองช่วง 
ยาว 87 เมตร หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 390ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - -  - 
 

202,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
หมู่ท่ี 10 บ้านโคกนางาม 
(ถนนสายด้านทิศเหนือ 
ของหมู่บ้าน) 
หมู่ท่ี 10 บ้านโคกนางาม 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑6๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕เมตรหรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า ๘0๐ ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - - - 492,00๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ 02 



-18- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

29 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง
บดอัดแน่นสายทาง 
หมู่ท่ี ๑๔ บ้านภูทอง  
(ถนนสาย ซอย ๓ ตรงข้าม
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) 
หมู่ท่ี ๑๔ บ้านภูทอง  
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐานและ
ประชาชนใช้
ประโยชน์ 
ได้ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง 6.๐๐ เมตร 
ยาว 850 เมตร  
หนา ๐.20 เมตร หรือ
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 
๑,๕๓๐ ลูกบากศ์เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - -  - 
 

497,๐๐๐ ระยะทาง
ถนน 
ตาม
รูปแบบ
รายการ 

ท าให้ถนน 
ได้มาตรฐาน
ประชาชน 
ใช้เส้นทาง
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30 โครงการเจาะบ่อบาดาล
พร้อมระบบประปาหอถังสูง 
หมู่ท่ี 9  บ้านนาขาม  
ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตประปาเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาน 

ปริมาณงาน  
เจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ
ประปาหอถังสูง หมู่ท่ี 9  
บ้านนาขาม  
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 
 

- - -  - 
 

195,๐๐๐ มีปริมาณ
น้ าประปา
เพื่อการ
อุปโภค
บริโภค
เพิ่มข้ึน 

ประชาชน 
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ตลอดท้ังปี 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้างระบบประปา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

31 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านหอถังสูง  
แบบบาดาลขนาดเล็ก  
หมู่ท่ี ๑๐ บ้านโคกนางาม 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ผลิตประปาเพื่อการ
อุปโภคบริโภคให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บ้าน 

ปริมาณงาน  
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านหอถังสูง  
แบบบาดาลขนาดเล็ก 
หมู่ท่ี ๑๐ บ้านโคกนางงาม 
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 

- - - - 423,๐๐๐ มีปริมาณ
น้ าประปา
เพื่อการ
อุปโภค
บริโภค
เพิ่มข้ึน 

ประชาชน 
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ตลอดท้ังปี 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านหอถังสูง  
แบบบาดาลขนาดเล็ก  
หมู่ท่ี ๑๒  
บ้านเหล่าหลวงกลาง  
(คุ้มค าเลา)  
หมู่ท่ี ๑๒  
บ้านเหล่าหลวงกลาง  
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 

ผลิตประปาเพื่อการ
อุปโภคบริโภคให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บ้าน 

ปริมาณงาน  
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านหอถังสูง  
แบบบาดาลขนาดเล็ก 
หมู่ท่ี ๑2  
บ้านเหล่าหลวงกลาง 
(คุ้มค าเลา)  
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 
 

- - - - 472,๐๐๐ มีปริมาณ
น้ าประปา
เพื่อการ
อุปโภค
บริโภค
เพิ่มข้ึน 

ประชาชน 
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
ตลอดท้ังปี 

กองช่าง 

 

แบบ ผ 02 



-20- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเท่ียว และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (การก่อสร้างระบบประปา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

33 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านหอถังสูง  
แบบบาดาลขนาดเล็ก  
หมู่ท่ี ๑๒ บ้านเหล่าหลวง
กลาง (คุ้มน้ าทิพย์)  
หมู่ท่ี ๑๒ บ้านเหล่าหลวง 
ต าบลภูดิน  
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ผลิตประปาเพื่อการ
อุปโภคบริโภคให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บ้าน 

ปริมาณงาน  
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านหอถังสูง  
แบบบาดาลขนาดเล็ก 
หมู่ท่ี ๑๒ บ้านเหล่าหลวง
กลาง (คุ้มน้ าทิพย์)  
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลภูดินก าหนด 
 

- - -  - 
 

494,๐๐๐ มีปริมาณ
น้ าประปา
เพื่อการ
อุปโภค
บริโภค
เพิ่มข้ึน 

ประชาชน 
มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค
บริโภค 
ตลอดท้ังปี 

กองช่าง 

      รวมปี 2561                     จ านวนรวม                0      โครงการ 0      
      รวมปี 2562                     จ านวนรวม                0      โครงการ 0 
      รวมปี 2563                     จ านวนรวม                0      โครงการ 0 
      รวมปี 2564                     จ านวนรวม                0      โครงการ 0 
      รวมปี 2565                     จ านวนรวม                33  โครงการ 14,876,000 
 
 

 
 

แบบ ผ 02 



-21- 
ส่วนที่ 4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) คร้ังที่ 8/๒๕๖5  
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) (เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง) ครั้งท่ี 8/๒๕๖5 

(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ 
โครงการอุดหนุนหมู่บ้าน การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าปี 
วัตถุประสงค์ 
เพื่ออุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี  
จ านวน 4 โซน ๆ ละ 10,000 บาท 
งบประมาณ : ต้ังไว้ในปี ๒๕๖5    
จ านวนงบประมาณ : จ านวน  40,000 บาท 
ตัวชี้วัด(KPI)  
ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 4 โซน ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 -เกิดกระบวนการของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ี
ต าบลภูดิน 
-การจัดงานมีขบวนแห่ประเพณีบุญ 
บั้งไฟที่สวยงาม 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองการศึกษา 

โครงการ 
โครงการอุดหนุนหมู่บ้าน การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประจ าปี 
วัตถุประสงค์ 
เพื่ออุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจ าปี  
จ านวน 4 โซน ๆ ละ 30,000 บาท 
งบประมาณ : ต้ังไว้ในปี ๒๕๖5    
จ านวนงบประมาณ : จ านวน  120,000 บาท 
ตัวชี้วัด(KPI)  
ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 4 โซน ได้รับการอุดหนุน
งบประมาณ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 -เกิดกระบวนการของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในเขตพื้นท่ี 
ต าบลภูดิน 
-การจัดงานมีขบวนแห่ประเพณีบุญ 
บั้งไฟที่สวยงาม 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองการศึกษา 

เปล่ียนแปลง
งบประมาณ 
ท่ีด าเนินการ  
จากเดิม 
40,000 บาท 
เปล่ียนแปลงใหม่ 
เป็น 120,000 
บาท 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 4 ส่งเสริม
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 
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ส่วนที่ 5 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 8/2565 

เทศบาลต าบลภดูนิ อ าเภอเมืองกาฬสนิธุ์  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดต้ัง) ขนาด 13,000 บีทียู 
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

- - - - 23,500 ส านักปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดต้ัง) ขนาด 18,000 บีทียู 
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

- - - - 27,200 ส านักปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดต้ัง) ขนาด 24,000 บีทียู 
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 

- - - - 32,200 ส านักปลัด 

 

แบบ ผ 03 


