
  

ประกาศเทศบาลต าบลภูดิน 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

……………………………………. 

     ตามที่เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้รับอนุมัติ        
จากนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน ไปแล้วนั้น   

     อาศัยอ านาจตามความ ข้อ 9 ข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลภูดินต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร        
ที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 

         (นายนาค ปรีวาสนา) 
          นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 
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ส่วนที ่๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลต าบลภูดิน 

๑. ด้านกายภาพ 

 ๑.๑ ประวัติความเป็นมา 

ต ำบลภูดินอยู่ในเขตกำรปกครองของอ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๓ 
ธันวำคม ๒๕๒๘ ได้แยกเขตกำรปกครองออกจำกต ำบลล ำปำว และมำก่อตั้งเป็นต ำบลภูดิน โดยมีนำยนำค     
ปรีวำสนำ เป็นก ำนันต ำบลคนแรก ซึ่งปัจจุบันต ำบลภูดินมีหมู่บ้ำนทั้งหมด 14 หมู่บ้ำน ลักษณะของกำรตั้ง
บ้ำนเรือนของประชำชนต ำบลภูดิน จะตั้งเรียงรำยตำมถนนเพ่ือควำมสะดวกในกำรไปมำหำสู่กันของคน         
ในหมู่บ้ำน  

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้ยกฐำนะเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภูดิน และปี พ.ศ.2552           
ได้ยกฐำนะจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภูดิน เป็นเทศบำลต ำบลภูดิน โดยมีผู้บริหำรท้องถิ่นดังนี้ 

1) นำยไพฑูรย์ ทวำศรี ประธำนกรรมกำรบริหำร  ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 
2540 ถึง วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2544 

2) นำยนำค ปรีวำสนำ ประธำนกรรมกำรบริหำร ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 
2544 ถึง วันที่ 30 มิถุนำยน 2548 

3) นำยนำค ปรีวำสนำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลภูดิน ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 
กรกฎำคม 2548 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2552 

4) นำยอุดมชัย ชมเชี่ยวชำญ นำยกเทศมนตรีต ำบลภูดิน ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 
ธันวำคม 2552 ถึงวันที่ 19 ธันวำคม 2556 

5) นำยนำค ปรีวำสนำ นำยกเทศมนตรีต ำบลภูดิน ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 มกรำคม 
2557 ถึงปัจจุบัน 

 
 ๑.๒ ลักษณะภูมิอากาศ 
                สภำพภูมิอำกำศของต ำบลภูดินเป็นแบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย  ๓๒ องศำเซลเซียส        
มี  ๓ ฤดู  ดังนี้ 
      ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่   เดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 
      ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่   เดือนมิถุนำยน – กันยำยน 
      ฤดูหนำว   เริ่มตั้งแต่   ตุลำคม – มกรำคม 

 ๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ 

   พ้ืนที่ต ำบลภูดินส่วนใหญ่เป็นที่รำบสูง  เหมำะแก่กำรท ำกำรเกษตรกรรมมีพ้ืนที่ป่ำไม้เพียง
เล็กน้อยบริเวณทิศตะวันตกคือบ้ำนโนนศำลำ บ้ำนำขำม บ้ำนค ำดอกไม้ และบ้ำนพักสุขใจอำณำเขตติดเขื่อน
ล ำปำว ประชำชนมีอำชีพประมงและเลี้ยงสัตว์น้ ำเลี้ยงปลำในกระชัง นอกจำกนี้ต ำบลยังมีโรงงำนอุตสำหกรรม 
แต่ยังไม่มีปัญหำด้ำนสภำพแวดล้อมเป็นพิษ ต ำบลภูดินจึงมีนโยบำยส่งเสริมกำรรักษำสภำพสิ่งแวดล้อม       
ในต ำบล 
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 ๑.๔ ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินของต ำบลภูดินมีลักษณะเป็นดินทรำย – ดินดำน ไม่อุ้มน้ ำ ดินไม่มีควำมอุดม 
สมบูรณ์ไม่มีสำรอินทรีย์ เป็นดินจืด จะต้องมีกำรปรับปรุงดินให้คืนสภำพควำมสมบูรณ์    ส่วนใหญ่ประชำชน
จะใช้พ้ืนดินในกำรท ำไร่มันส ำปะหลังและไร่อ้อย 

พื้นที่การถือครองที่ดินของแต่ละหมู่บ้าน 

หมู่ที่ บ้ำน 
พ้ืนที่ทั้งหมด

(ไร่) 
พ้ืนที่นำ  

(ไร่) 
พ้ืนที่ไร่ 

(ไร่) 
พ้ืนที่ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 

(ไร่) 
พ้ืนที่อ่ืนๆ

(ไร่) 
๑ สว่ำง ๒,๓๘๒ ๔๗๘ ๘๓๒ ๙๓๐ ๑๔๒ 
๒ ค่ำยลูกเสือ ๑,๑๗๖ ๒๐๕ ๖๓๔ ๒๕๓ ๘๔ 
๓ ถิ่นพัฒนำ ๑,๐๖๗ ๑๓๓ ๖๙๙ ๑๕๕ ๘๐ 
๔ ค ำใหญ่ ๑,๖๖๐ ๒๓๒ ๙๔๐ ๓๓๐ ๑๕๘ 
๕ โนนหัวเขื่อน ๒,๐๐๓ ๓๘๐ ๑,๒๔๕ ๒๓๐ ๑๔๘ 
๖ ค ำดอกไม้ ๔,๑๒๖ ๑๒๘ ๖๑๐ ๓๙๐ ๒,๙๙๘ 
๗ พักสุขใจ ๔,๔๔๙ - ๗๗๓ ๘๐ ๓,๕๙๖ 
๘ เหล่ำหลวง ๒,๑๐๗ ๔๘๕ ๘๙๐ ๕๗๐ ๑๖๒ 
๙ นำขำม ๔,๖๑๔ ๓๔๐ ๙๙๕ ๒๔๕ ๓,๐๓๔ 

๑๐ โคกนำงำม ๑,๘๓๕ ๕๓๐ ๘๓๙ ๓๓๒ ๑๓๔ 
๑๑ เหล่ำหลวงใต้ ๒,๒๕๗ ๑๙๓ ๙๕๑ ๑๔๐ ๙๗๓ 
๑๒ เหล่ำหลวงกลำง ๒,๑๒๓ ๒๓๐ ๔๘๐ ๒๗๐ ๑,๑๔๓ 
๑๓ โนนศำลำ ๓,๗๗๐ ๑๕๐ ๔๔๙ ๒๔๐ ๒,๙๓๑ 
๑๔ ภูทอง ๑,๑๒๓ ๘๕ ๖๔๐ ๓๒๐ ๗๘ 

รวม ๑๔ หมู่บ้ำน ๓๔,๖๙๒ ๓,๕๖๙ ๑๐,๙๗๗ ๔,๔๘๕ ๑๕,๖๖๑ 
 หมำยเหตุ : เป็นพื้นที่เข่ือนล ำปำว ๙,๐๑๙ ไร ่
 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 

        ๑) แหล่งน้ าธรรมชาติ    ล ำห้วยมีจ ำนวน   ๕   สำยดังนี้ 
  ๑. ล ำห้วยค ำญำคู หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
  ๒. ล ำห้วยบง หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
  ๓. ล ำห้วยหนองแดง หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
  ๔. ล ำห้วยค้อ หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน เชื่อม หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ และเชื่อม หมู่ที่ 
๑๓ บ้ำนโนนศำลำ 
  5.ห้วยหินแตก หมู่ที่ 13 บ้ำนโนนศำลำ, หมู่ที่ 11 บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ 

                ๒) แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน       
  ๑. หนองค ำผีหลอก หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
  ๒. หนองโสกกุง หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
  ๓. อ่ำงน้ ำค ำ หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
  ๔. หนองค ำงู หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ 

๕. หนองข้ีเห็น หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ     
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๖. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่ 

  ๗. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน 
  ๘. หนองค ำบำก หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง 
  ๙. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม  
  ๑๐. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
  ๑๑. หนองน้ ำท่ำกกฮัง หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 
  ๑๒. หนองน้ ำกกบำก หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 

                 ๓) การประปา   ระบบประปำต ำบลภูดินสำมำรถแยกประเภทได้ดังนี้ 

   ๑ ระบบประปาแบบบาดาล 
      ๑) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
      ๒) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ 
      ๓) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ 
      ๔) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่   
      ๕) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้ 
      ๖) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ 
          ๗) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง 

    ๘) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม 

    ๙) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 

    ๑๐) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ 
    ๑๑) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 

    ๑๒) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโนนศำลำ 

    ๑๓) ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 
 

  ๓.๒ ระบบประปาแบบผิวดิน 
        ๑) ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
        ๒) ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ 
        ๓) ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม 
        ๔) ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ 
        ๕) ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 
 
๒.ด้านการเมือง การปกครอง 

 ๒.๑ เขตการปกครอง 
ต ำบลภูดินตั้งอยู่บริเวณทำงทิศเหนือของอ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ มีระยะทำงห่ำงจำกตัวอ ำเภอ

เมืองกำฬสินธุ์ประมำณ  ๒๐ กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต ำบลและอ ำเภอใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ          มีอำณำเขตติดต่อกับ    ต ำบลนิคม     อ ำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ 
  ทิศใต้              มีอำณำเขตติดต่อกับ   ต ำบลล ำปำว   อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 
  ทิศตะวันออก   มีอำณำเขตติดต่อกับ    ต ำบลขมิ้น      อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 

 ทิศตะวันตก    มีอำณำเขตติดต่อกับ เขื่อนล ำปำว      อ ำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกำฬสินธุ์ 
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 ๒.๒ เขตการเลือกตั้ง 

  ต ำบลภูดิน แบ่งเขตกำรเลือกตั้ง ออกเป็น ๒ เขต ดังนี้ 

  เขตกำรเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง , หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้ , หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ, 
หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง , หมูท่ี่ ๙ บ้ำนนำขำม , หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง  
  เขตกำรเลือกตั้งที่ ๒ ได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ , หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ ,  
หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่ , หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน , หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม , หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง , 
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโนนศำลำ , หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 
  
๓. ประชากร 

 ๓.๑ จ านวนประชากรในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 

หมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร 

รวม 
ชำย หญิง 

หมู่ที่ ๑ สว่ำง ๒17 226 443 
หมู่ที่ ๒  ค่ำยลูกเสือ 164 159 323 
หมู่ที่ ๓  ถิ่นพัฒนำ 138 119 257 
หมู่ที่ ๔  ค ำใหญ่ 94 97 191 
หมู่ที่ ๕  โนนหัวเขื่อน 334 313 647 
หมู่ที่ ๖  ค ำดอกไม้ 235 229 464 
หมู่ที่ ๗  พักสุขใจ 210 212 422 
หมู่ที่ ๘ เหล่ำหลวง 257 246 503 
หมู่ที่ ๙ นำขำม 381 329 710 
หมู่ที่ ๑๐ โคกนำงำม 231 236 467 
หมู่ที่ ๑๑ เหล่ำหลวงใต้ 198 203 401 
หมู่ที่ ๑๒ เหล่ำหลวงกลำง 171 175 346 
หมู่ที่ ๑๓ โนนศำลำ 195 190 385 
หมู่ที่ ๑๔ ภูทอง 134 156 290 

รวม ๒,๙59 2,890 ๕,849 

 

 

 

 



-5- 

๓.๒ จ านวนครัวเรือนในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 

หมู่บ้ำน รวม 

หมู่ที่ ๑ สว่ำง 126 
หมู่ที่ ๒  ค่ำยลูกเสือ 86 
หมู่ที่ ๓  ถิ่นพัฒนำ 88 
หมู่ที่ ๔  ค ำใหญ่ 46 
หมู่ที่ ๕  โนนหัวเขื่อน 151 
หมู่ที่ ๖  ค ำดอกไม้ 118 
หมู่ที่ ๗  พักสุขใจ 130 
หมู่ที่ ๘ เหล่ำหลวง 131 
หมู่ที่ ๙ นำขำม 201 
หมู่ที่ ๑๐ โคกนำงำม 122 
หมู่ที่ ๑๑ เหล่ำหลวงใต้ 106 
หมู่ที่ ๑๒ เหล่ำหลวงกลำง 142 
หมู่ที่ ๑๓ โนนศำลำ 114 
หมู่ที่ ๑๔ ภูทอง 96 

รวม ๑,๖57 
  
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ ด้านการศึกษา / แหล่งเรียนรู้  
      ๑) สถำนศึกษำ สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ 

ที ่ โรงเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 
อนุบำล ประถมศึกษำ  

1 2 3 
ป.๑ 
(คน) 

ป.๒ 
(คน) 

ป.๓ 
(คน) 

ป.๔ 
(คน) 

ป.๕ 
(คน) 

ป.๖ 
(คน) 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) 

๑ ค่ำยลูกเสือนิคมล ำปำว 0 1 1 3 3 3 2 2 3 18 
๒ โคกนำงำมสำมัคค ี 0 3 0 4 2 7 2 1 2 21 
๓ นำขำมร่วมรำษฏรบ์ ำรุง 0 6 14 5 13 15 14 10 22 99 
๔ บ้ำนสว่ำง 0 4 4 4 6 11 6 3 7 45 
๕ เหล่ำหลวงวิทยำคำร 0 14 7 10 14 13 26 15 14 113 

รวม 0 28 26 26 38 49 50 31 48 296 
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      ๒) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดเทศบำลต ำบลภูดิน 

ที ่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวนเด็กเล็ก 

๑ บ้ำนค่ำยลูกเสือ  26 
๒ บ้ำนสว่ำง 38 
๓ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ 36 

รวม 100 

- 
     ๓) ศูนย์กำรเรียนชุมชน  มี  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่ที่หอประชุมเทศบำลต ำบลภูดิน 

๔.๒ ด้านสาธารณสุข 

ต ำบลภูดินมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนเหล่ำหลวงต ำบลภูดิน   ๑   แห่ง 
                    สุขภำพอนำมัยประชำชนโดยทั่วไปมีสุขภำพและมีควำมเป็นอยู่ปำนกลำง 

๔.๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑) สถำนีต ำรวจ     - ไม่มี   (มีสถำนีต ำรวจที่อยู่ใกล้ คือสถำนีต ำรวจภูธรต ำบลล ำปำว) 
๒) สถำนีดับเพลิง   - ไม่มี  (มีรถดับเพลิงเทศบำลต ำบลภูดิน จ ำนวน ๑ คัน) 

 
๔.๔ หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล 
๑ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพชุมชนเหล่ำหลวง ต ำบลภูดิน 
๒ ศูนย์บริหำรจัดกำรประมงน้ ำจืดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัด 
๓ ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๗ 
๔ สถำนีพัฒนำอำหำรสัตว์จังหวัดกำฬสินธุ์ 
๕ ศูนย์ฝึกอบรมพืชไร่ภูสิงห์ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 
๖ โรงเรียนบ้ำนสว่ำง 
๗ โรงเรียนบ้ำนค่ำยลูกเสือนิคมล ำปำว 
๘ โรงเรียนนำขำมร่วมรำษฏร์บ ำรุง 
๙ โรงเรียนโคกนำงำมสำมัคคี 

๑๐ โรงเรียนเหล่ำหลวงวิทยำคำร 
 
๔.๕ บริษัท/ห้างร้าน  ในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 

ล ำดับที่ บริษัท/ห้ำงร้ำน 
๑ บริษัท จิรัฐพัฒนำกำรเกษตร จ ำกัด 
๒ บริษัท ไทยไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด 
๓ ร้ำนไพศำลยนต์ สำขำต ำบลภูดิน 
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๔.๖ โรงสีข้าว(โรงสีขนาดเล็ก) ในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 

ล ำดับที่ โรงสีข้ำว หมู่ที่ / บ้ำน 
๑ โรงสีข้ำวนำยสมำน ถิ่นวำสนำ หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ 
๒ โรงสีข้ำวนำงพัด อ่ิมพัฒน์ หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่ 
๓ โรงสีข้ำวนำยค ำใส ยำนเพิ่ม หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน 
๔ โรงสีข้ำวนำงสุวิมล บทมำตร หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน 
๕ โรงสีข้ำวนำยไร่ ขันทะจ ำนง หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
๖ โรงสีข้ำวนำงบุญมำ ภูมีเมฆ หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
๗ โรงเรียนนำยไช ยำนจรัส หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ 
๘ โรงสีข้ำวนำยแพง ยำงธสำร หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 
๙ โรงสีข้ำวนำยเดือน ฆำรพันธุ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 

 
๔.๗ รา้นซ่อมรถ ในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 

ล ำดับที่ ร้ำนซ่อมรถยนต์/ร้ำนรถจักรยำนยนต์/ร้ำนเชื่อม หมู่ที่ / บ้ำน 
๑ ร้ำนซ่อมรถยนต์ นำยบุญถม ยลชม หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ 
๒ ร้ำนซ่อมรถยนต์ นำยเยี่ยมยง ภูยำมตูม หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ 
๓ ร้ำนซ่อมรถยนต์นำยชำญชัย นันวิจิตร หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ 
๔ ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์ นำยสมศักดิ์ วันทะไชย หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่ 
๕ ร้ำนเชื่อมวัสดุนำยอวยพร ระดำสำร หมู่ที่ ๘  บ้ำนเหล่ำหลวง 
๖ ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์ นำยยุทธ ภูมิเลิศ หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม 
๗ ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์นำยสมบัติ บทมำตร หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ 

 
๔.๘ ร้านซ่อมรถ ในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน 

ล ำดับที่ ชื่อเจ้ำของร้ำน หมู่ที่ / บ้ำน ร้ำน 
๑ นำงลัดดำวัลย์ สีมำ หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง ขำยของช ำ 
๒ นำงสำววรำภรณ์ ภูแข หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง ขำยน้ ำหอม 
๓ นำงสมควร ค ำศิลำ หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง ขำยอุปกรณ์เครื่องนอน 
๔ นำงกำญจนำ โอเตมำยู หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง ร้ำนเกมส์ 
๕ นำงอมรรัตน์ คำล ำดวล หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ ขำยของช ำ 
๖ นำยทองเลื่อน นันจรัส หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ ขำยของช ำ 
๗ นำงหนูเวียง พรมมำ หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ  ขำยของช ำ 
๘ นำงยุภำพร ลำมพัฒน์ หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ ขำยของช ำ 
๙ นำงเบ็ญ บุดดำนำง หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ ขำยของช ำ 

๑๐ นำยนิรัตน์ ภูแดนแผน หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ ฟำร์มไก่ 
๑๑ นำยสมบัติ แสนชมพู หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ ขำยของช ำ 
๑๒ นำยค ำพันธ์  มูลมำตน์ หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่ ขำยของช ำ 
๑๓ นำงบุญเสริม สมบัติตรำ หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน ขำยของช ำ 
๑๔ นำงสำวสำยไชย สงสุรีย์ หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน ขำยของช ำ 
๑๕ นำงวิรำวรรณ ชื่นบุญเพิ่ม หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน ขำยของช ำ 
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ล ำดับที่ ชื่อเจ้ำของร้ำน หมู่ที่ / บ้ำน ร้ำน 

๑๖ นำยเกรียงไกร ประตังธำนี หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน ขำยของช ำ 
๑๗ นำงสมศรี อิ่มภักดี หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน ขำยของช ำ 
๑๘ นำงเข็มพร ภูละมูล หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้ ขำยของช ำ 
๑๙ นำงสำยยงค์ ศรีค ำมูล หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้ ขำยของช ำ 
๒๐ นำงวีระ ฉำยรัศมี หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้ ขำยของช ำ 
๒๑ นำงส ำรวย ชำติดอน หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้ ขำยของช ำ 
๒๒ นำยเที่ยง พรมค ำมูล หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ ขำยของช ำ 
๒๓ นำงเตือนใจ คันธำรก หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ ขำยของช ำ 
๒๔ นำยไพโรจน์ จินดำศรี หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง ขำยของช ำ 
๒๕ นำยส ำลี นนปะติ หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง ขำยของช ำ 
๒๖ นำงสมยงค์ วิระพันธ์ หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง ขำยของช ำ 
๒๗ นำงวรรณำ ติชำวัณ หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง ขำยของช ำ 
๒๘ นำงปริญญำ วงชำรี หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง ขำยของช ำ 
๒๙ นำยบุญน้อย นำเมืองรักษ์ หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม ขำยของช ำ 
๓๐ นำงสำวประกำย พลเศษ หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม ขำยของช ำ 
๓๑ นำงหนูเกตุ ภูแสนศรี หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม ขำยของช ำ 
๓๒ นำงเต็ม  เสนำกิจ หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม ขำยของช ำ 
๓๓ นำงยุพิน ศรีวิเศษ หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม ขำยของช ำ 
๓๔ นำยจันแดง หำรโสภำ หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม ขำยของช ำ 
๓๕ นำยจ ำรัส แสนสะอำด หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม ขำยของช ำ 
๓๖ นำยสมบัติ บทมำตร หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ ขำยของช ำ 
๓๗ นำงเพชร ภูทองยอด หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ ขำยของช ำ 
๓๘ นำงทองมำ พละดล หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ ขำยของช ำ 
๓๙ นำงสมเพชร พนมเขต หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ ขำยของช ำ 
๔๐ นำยบัวแดง จตุเทน หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ ขำยของช ำ 
๔๑ นำงสมบัติ สำรพัฒน์ หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ ขำยของช ำ 
๔๒ นำยสมศักดิ์ ศำรำรักษ์ หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง ร้ำนเกมส์ 
๔๓ นำงสวรรค์ สิงห์สุวรรณ หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโนนศำลำ ขำยของช ำ 
๔๔ นำยประเสริฐ ยำนสว่ำง หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโนนศำลำ ขำยของช ำ 
๔๕ นำงปรำณี ศรีส ำแดง หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง ขำยของช ำ 
๔๖ นำยบวร ภูยำงตูม หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง ขำยของช ำ 

 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

     ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

  ๑) ทางหลวง   ๑   สำย   คือ   ถนนสำยอ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ – อ ำเภอสหัสขันธ์ 
๒) ถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน   ๔  สำย คือ 

      ๒.๑ ถนน หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ  ถึง  หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง    
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  ๒.๒ ถนน หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง  ถึง  หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ   
  ๒.๓ ถนน หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ   ถึง  หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโนนศำลำ  
  ๒.๔ ถนน หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง  ถึง  หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน  

  ๓) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน  ๒ สำย คือ  
  ๓.๑ ถนน หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่   เชื่อม  หมู่ที่ ๘  บ้ำนเหล่ำหลวง  
  ๓.๒ ถนน หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้  เชื่อม  หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม 

๔) ถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน    ๘   สำย   คือ 

๔.๑ ถนน หมู่ที ่๑ บ้ำนสว่ำง   เชื่อม  หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่  
  ๔.๒ ถนน หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง   เชื่อม  หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม  
  ๔.๓ ถนน หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ  เชื่อม  หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ  
  ๔.๔ ถนน หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่   เชื่อม  หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน 

๔.๕ ถนน หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้   เชื่อม  หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ 
๔.๖ ถนน หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม   เชื่อม  หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 
๔.๗ ถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม  เชื่อม  หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 
๔.๘ ถนน หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหลำ่หลวงใต้  เชื่อม  หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 

  ๕) ถนนเชื่อม ต าบล สู่ ต าบล 

๕.๑ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง   เชื่อม  ต ำบลนิคม อ ำเภอสหัสขันธ์ 
  ๕.๒ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง   เชื่อม  ต ำบลโนนน้ ำเกลี้ยง อ ำเภอสหัสขันธ์ 
  ๕.๓ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน  เชื่อม  ต ำบลหนองสอ อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 
  ๕.๔ ถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม  เชื่อม  ต ำบลโนนน้ ำเกลี้ยง อ ำเภอสหัสขันธ์ 
  ๕.๕ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม  เชื่อม  ต ำบลขมิ้น อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 
  ๕.๖ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ เชื่อม  ต ำบลหนองสอ อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 
  ๕.๗ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง  เชื่อม ต ำบลหนองสอ อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 
  ๕.๘ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง  เชื่อม ต ำบลขมิ้น อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 
  ๕.๙ ถนนลำดยำง หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง  เชื่อม ต ำบลขมิ้น อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ 

  ๖) เส้นทางท่ีใช้เดินทางระหว่างต าบล ไป  อ าเภอ  และจังหวัด 

  ๖.๑ เส้นทำงท่ีใช้เดินทำงระหว่ำงต ำบลภูดินไปอ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์   เดินทำงโดยทำง
รถยนต์โดยสำรประจ ำทำง  มีระยะทำง  ๒๘ กิโลเมตร  

๖.๒ เส้นทำงท่ีใช้เดินทำงระหว่ำงต ำบลภูดินไปอ ำเภอสหัสขันธ์   เดินทำงโดยทำง 
รถยนต์โดยสำรประจ ำทำง  มีระยะทำง  ๙  กิโลเมตร 

๖.๓ เส้นทำงท่ีใช้เดินทำงระหว่ำงต ำบลภูดินไปจังหวัดกำฬสินธุ์   เดินทำงโดยทำงรถยนต์ 
โดยสำรประจ ำทำง  มีระยะทำง  ๒๘  กิโลเมตร 

๕.๒ การไฟฟ้า 
  จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ไฟฟ้ำเข้ำถึง ๑๔  หมู่บ้ำน 
  จ ำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้ำใช้ ๑,๖57  ครัวเรือน 
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 ๕.๓ การประปา 

          ๑)แหล่งน้ าธรรมชาติ    ล ำห้วยมีจ ำนวน   ๕   สำยดังนี้ 
   ๑. ล ำห้วยค ำญำคู หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
   ๒. ล ำห้วยบง หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
   ๓. ล ำห้วยหนองแดง หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
   ๔. ล ำห้วยค้อ หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน เชื่อม หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ และ
เชื่อม หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโนนศำลำ 

                      ๒) แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน       
   ๑. หนองค ำผีหลอก หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
   ๒. หนองโสกกุง หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
   ๓. อ่ำงน้ ำค ำ หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
   ๔. หนองค ำงู หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ 

๕. หนองข้ีเห็น หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ     
๖. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่ 

   ๗. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน 
   ๘. หนองค ำบำก หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง 
   9. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ 8 บ้ำนเหล่ำหลวง 
   10. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม  
   ๑1. หนองน้ ำสำธำรณะ หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
   ๑2. หนองน้ ำท่ำกกฮัง หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 
   ๑3. หนองน้ ำกกบำก หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 
                    ๓) การประปา   ระบบประปำต ำบลภูดินสำมำรถแยกประเภทได้ดังนี้ 
   ระบบประปาแบบบาดาล 
   ๑. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
   ๒. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ 
   ๓. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ 
   ๔. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่   
   ๕. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๖ บ้ำนค ำดอกไม้ 
   ๖. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ 

๗. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง 

๘. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม 

๙. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 

๑๐. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ 
๑๑. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 

๑๒. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๓ บ้ำนโนนศำลำ 

๑๓. ระบบประปำแบบบำดำล หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 
 

   ระบบประปาแบบผิวดิน 
   ๑. ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
   ๒. ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ 
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   ๓. ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม 
   ๔. ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๑ บ้ำนเหล่ำหลวงใต้ 
   ๕. ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 
 
๖.แหล่งท่องเที่ยว 

ต ำบลภูดินเป็นทำงผ่ำนไปสู่สถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญต่ำง ๆ ของจังหวัดกำฬสินธุ์ เช่น
พิพิธภัณฑ์สิรินธร วัดสักกะวันพระนอนสมัยทวำรำวดีแห่งวัดภูค่ำว แหล่งผ้ำไหมแพรวำบ้ำนโพน นอกจำกนี้
เทศบำลต ำบลภูดินมีสวนสำธำรณะไดโนเสำร์ประตูสู่ภูกุ้มข้ำวและยังมีทัศนียภำพริมเขื่อนล ำปำวที่สำมำรถ
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนำคต รวมถึงมีจุดชมวิว ที่วัดสว่ำงอัมพะวัน หมู่ที่ 1 บ้ำนสว่ำง ที่สำมำรถดึงดูด
นักเที่ยวได้เป็นอย่ำงด ี
 
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๗.๑ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
  ต ำบลภูดิน มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอิทธิพลและเกี่ยวข้องต่อกำรประกอบอำชีพของ
เกษตรกร ซึ่งในบำงเดือนที่มีบุญประเพณี เกษตรกรมีกำรหยุดกำรประกอบอำชีพชั่วครำวเพ่ือมำร่วมในบุญ
ประเพณีตำมควำมเชื่อและกำรนับถือ ได้แก่ บุญบั้งไฟ บุญเข้ำพรรษำ บุญข้ำวประดับดิน บุญข้ำวสำก บุญออก
พรรษำ และบุญกฐิน เป็นต้น นอกนี้เกษตรกรยังมีกำรท ำบุญประเพณีทั้ง ๑๒ เดือน ดังต่อไปนี้ 

  เดือนอ้ำย บุญคุณลำนสู่ขวัญข้ำว 
  เดือนยี่  บุญปัดรังควำนหมู่บ้ำน 
  เดือนสำม บุญปั้นข้ำวจี่ 
  เดือนสี่  บุญพระเวส 
  เดือนห้ำ  บุญสงกรำนต์ 
  เดือนหก  บุญบั้งไฟ 
  เดือนเจ็ด บุญเบิกฟ้ำ 
  เดือนแปด บุญเข้ำพรรษำ 
  เดือนเก้ำ บุญข้ำวประดับดิน 
  เดือนสิบ  บุญข้ำวสำก  
  เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษำ 
  เดือนสิบสอง บุญกฐิน  

๗.๒ พิธีกรรม 
  ๑. พิธีบำยศรีสู่ขวัญ สำมำรถท ำได้ทุกเวลำไม่มีข้อก ำหนดหรือข้อห้ำม ควำมส ำคัญ คือ เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นสิริมงคล นิยมจัดกันในโอกำสที่เป็นมงคล เช่น บวชนำค งำนแต่ง เลื่อนยศ กำรบำยศรี
สู่ขวัญท ำขึ้นเพ่ือเรียกขวัญให้กลับมำอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อำยุมั่นขวัญยืนปลอบประโลมจิตใจให้
เข้มแข็งมั่นคงปรำศจำกควำมหวำดกลัว เดินทำงก็ให้ปลอดภัย 
  ๒. พิธีมงคลเกี่ยวกับบ้ำน คนโบรำณถือว่ำ เรือนเป็นที่อยู่อำศัยคนใดจะปลูกบ้ำนต้องหำฤกษ์
เพ่ือให้อยู่ดีมีสุข พิธีกรม ได้แก่ พิธีย้ำยแม่ธรณี พิธียกเสำแฮก พิธียกเสำขวัญ  กำรประกอบพิธีกรรมต่ำงๆ  
ของคนอีสำนต้องท ำให้ถูกต้อง แล้วจะมีควำมสุข ควำมเจริญ พิธีปลูกบ้ำน เริ่มต้นปลูกบ้ำน เมื่อปลูกเสร็จ ยัง
ต้องท ำพิธีขึ้นบ้ำนใหม่ต่อไป 
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๗.๓ ศาสนาและสิ่งยึดเหนี่ยวและข้อห้ามต่างๆ 
  ประชำกรในต ำบลภูดิน นับถือศำสนำพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีวัดพุทธในพ้ืนที่ จ ำนวน    
๑๑ วัด ได้แก่ 

ล ำดับที่ วัด หมู่ที่ / บ้ำน 
๑ วัดสว่ำงอัมพะวัน  หมู่ที่ ๑ บ้ำนสว่ำง 
๒ วัดป่ำทรงธรรม  หมู่ที่ ๒ บ้ำนค่ำยลูกเสือ 
๓ วัดมงคลศรีอภัย หมู่ที่ ๓ บ้ำนถิ่นพัฒนำ 
๔ วัดป่ำค ำญำคู หมู่ที่ ๔ บ้ำนค ำใหญ่ 
๕ วัดพุทธคำมนิคม  หมู่ที่ ๕ บ้ำนโนนหัวเขื่อน 
๖ วัดนทีศิลำวำส  หมู่ที่ ๗ บ้ำนพักสุขใจ 
๗ วัดสิทธิไชยำรำม  หมู่ที่ ๘ บ้ำนเหล่ำหลวง 
๘ วัดสระหินไชยมัด  หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม 
๙ วัดป่ำศรีเครือวัลย์  หมู่ที่ ๙ บ้ำนนำขำม 

๑๐ วัดไชยำรำม หมู่ที่ ๑๐ บ้ำนโคกนำงำม 
๑๑ วัดเทพนิมิต   หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง 

   

นอกจำกวัดและศำสนำแล้วคนในหมู่บ้ำนยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ และปู่ตำปฏิบัติยึดถือ 
หรือละเว้นอย่ำงเคร่งครัด ดอนปู่ตำบำงแห่ง ยังมีข้อห้ำมส ำหรับกิจกรรมที่ไม่เหมำะสม หำกล่วงละเมิด  เชื่อว่ำ
จะถูกลงโทษไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ เป็นไข้ เจ็บแขนขำ ฯลฯ 
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8.โครงสร้างของเทศบาลต าบลภูดิน 
 โครงสร้ำงของเทศบำลต ำบลภูดิน แบ่งเป็น 2 ฝ่ำย คือ 

1. ฝ่ำยสภำเทศบำลต ำบลภูดิน 
2. ฝ่ำยบริหำรเทศบำลต ำบลภูดิน 
1) ฝ่ายสภาเทศบาลต าบลภูดิน 

สภำเทศบำลต ำบลภูดิน ประด้วยสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลภูดิน ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง 
จำกประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น เทศบำลต ำบลภูดิน 
ประด้วยสมำชิกจ ำนวนสิบสองคน แบ่งเขตกำรเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต เขตเลือกตั้งละ 6 คน รวมเป็น       
12 คน และด ำรงอยู่ในต ำแหน่งได้ครำวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
 
 โครงสร้ำงสภำเทศบำลต ำบลภูดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาเทศบาลต าบลภูดิน 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลภดิูน 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลภูดิน 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 2 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 2 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 2 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 2 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 2 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตท่ี 2 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 1 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 1 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 1 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 1 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 1 

สมาชกิสภาเทศบาล เขตที่ 1 
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สภำเทศบำลต ำบลภูดิน มีอ ำนำจหน้ำที่ 

(1) ให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลภูดิน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรบริหำรกิจกำรของ 
เทศบำลต ำบลภูดิน 

(2) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำปี และร่ำงเทศบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม 

(3) ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของนำยกเทศมนตรีต ำบลภูดินให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำยแผนพัฒนำ 
เทศบำลต ำบลภูดิน เทศบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำร 
 

2) นายกเทศมนตรี 
นำยกเทศมนตรีต ำบลภูดิน มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำกประชำชนในเขตเทศบำลต ำบล มี 

วำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ 4 ปี นำยกเทศมนตรีต ำบลภูดิน อำจแต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน 
และอำจแต่งตั้งที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีและเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ได้ไม่เกินสองคน 
 นำยกเทศมนตรี มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ก ำหนดนโยบำยโดยไม่ขัดต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำล 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบำย 

(2) สั่ง อนุญำต และอนุมัติเกี่ยวกับรำชกำรของเทศบำล 
(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนำยกเทศมนตรี ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี และเลขำนุกำร 

นำยกเทศมนตรี 
(4) วำงระเบียบเพื่อให้งำนของเทศบำลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
(5) รักษำกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัติ 
(6) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้และกฎหมำยอ่ืน 

 
โครงสร้ำงผู้บริหำรเทศบำลต ำบลภูดิน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลภดิูน 

เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 

รองนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน รองนายกเทศมนตรีต าบลภูดิน 
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กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลภูดิน 

 
 
 
 
 
 
 

ปลัดเทศบาล 
นักบริหำรงำนท้องถิ่น ระดบักลำง (1) 

กองช่าง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น (1) 

กองคลัง 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

นักบริหำรงำนคลัง ระดับต้น (1) 

กองการศึกษา 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น (1) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ระดับต้น (1) 

ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้ำส ำนักปลัด 

นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น (1) 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
หัวหน้ำฝำ่ยอ ำนวยกำร 

นักบริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น (1) 

ฝ่ำยบริหำรงำนคลัง 
หัวหน้ำฝำ่ยบรหิำรงำนคลัง 

นักบริหำรงำนคลัง ระดับต้น (1) 

ฝ่ำยกำรโยธำ 
หัวหน้ำฝำ่ยกำรโยธำ 

นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น (1) 

ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 
หัวหน้ำฝำ่ยกำรศึกษำ 

นักบริหำรงำนกำรศึกษำ ระดับต้น (1) 

ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข 
หัวหน้ำฝำ่ยบรหิำรงำนสำธำรณสุข 

นักบริหำรงำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ระดับต้น (1) 

- งำนธุรกำร 
- งำนกำรเจ้ำหน้ำที ่
- งำนแผนและนโยบำย 
- งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
- งำนนิติกำร 
- งำนพัฒนำชุมชน 
- งำนสังคมสงเครำะห์ 

- งำนกำรเงินและบัญชี 
- งำนจัดเก็บและพัฒนำรำยได้ 
- งำนแผนและนโยบำย 
- งำนพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
- งำนธุรกำร 
 

- งำนวิศวกรรม 
- งำนงำนสำธำรณูปโภค 
- งำนผลิตและวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ 
 

- งำนกำรศึกษำเด็กปฐมวยั 
- งำนส่งเสริม ประเพณี  
  ศิลปวัฒนธรรม 
- งำนกิจกำรศำสนำ 
 

- งำนสุขำภิบำลและอนำมยั 
- งำนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
- งำนสัตวแพทย ์
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ส่วนที่ 2  

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วิสัยทัศน์  ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารง
อยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1) ความม่ันคง   
1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 

และภายนอกในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุก
มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

1.2 ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราช และอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไก
ที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนา 
ประเทศชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 

1.4 ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ังคงพอเพียงกับการ 
ด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

1.5  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีความม่ันคงของอาหารพลังงานและน้ า 

2) ความม่ังคั่ง 
2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศ 

ในกลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่าง
เท่าเทียมกันมากขึ้น 

2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายใน 
และภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นสุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
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2.3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนานาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุน 

มนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3) ความย่ังยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ 
ของประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
   3.4  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4) กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้สิ้นสุด
ลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้
ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ 

มัง่คั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ  

ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
  1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการ เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเ พียง” โดยประกอบไปด้ วย  ยุทธศาสตร์การ พัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การ พัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเทศบาลต าบลภูดินนั้น 
ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลภูดินมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน          
การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพ
ได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน     
มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ ดังนี้ 

    1.3.1.1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
    ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 
มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิน่ ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค  ที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

    1.3.1.2 แนวคิดและหลักการ 
     1) ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้
เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและ
ภายในประเทศควบคู่กับแนวคิด การพัฒนาแบบองค์รวม ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม     
ยุทธศาตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนายึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และ       
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือสังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
     2) หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ 
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของ
พ้ืนที่ โดยก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน และก าหนดบทบาทและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 



 
-19- 

 
    1.3.1.3 ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
     1) ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับ        
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ  
     2) พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร 
และ        การท่องเที่ยวของภูมิภาค  
     3) พัฒนาพ้ืนที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก -
ตะวันตก  เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจ ระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่ –
สุราษฏร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
     4) พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ 
แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย –อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
     5) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือ
สนับสนุน      การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพ
การขนส่ง    ทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก 
และขอนแก่น 
     6) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่ งแวดล้อม
เมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

   1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวการตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความ
สะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจและติ
ปัญญา รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
    3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพา
ตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
    4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ า
และระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยังยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท า
เกษตรอินทรีย ์
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  1.3.3  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
   1.3.1 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย 
หนองบัวล าภู และเลย เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตรการสิ่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   1.3.2 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย  สกลนคร  นครพนม 
และมุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
   1.3.3 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท าการเกษตรก้านหน้า 
การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   1.3.4 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน พัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม 
และพัฒนาเส้นทาง 
   1.3.5 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประเภท ด้วย อุบลราชธานี         
ศรีสะเกศ ยโสธร และอ านาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและขาดแคลนน้ า การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 

  1.3.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้กรอบการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนโดยมียุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้ 

   วิสัยทัศน์ 
   “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิ
สติกส์ สู่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

   เป้าประสงค์ 
   เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี     
จึงได้ก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้ 

1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
2. เพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
3. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
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ตัวช้ีวัดรวม 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
2. อัตราการขยายตัวรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 
3 ประเด็น ยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพในการผลิตการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   1.เป้าประสงค์ 
    1.1 เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
    1.2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร 

   2. ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร์ 
    2.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึน 
    2.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 
    2.3 ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรอง GAP ที่เพ่ิมข้ึน 

   3. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
    3.2 พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
    3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการ  
ค้าการบริการและโลจิสติกส์ 

   1.เป้าประสงค์ 
    1.1 เพ่ิมมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด 
    1.2 เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

   2. ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร์ 
    2.1 ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและบริการกลุ่มจังหวัด 
    2.2 ร้อยละของผลิตภาพแรงงาน 

   3. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
    3.1 พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ 
    3.2 พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
    3.3 พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
    3.4 พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
   เป้าประสงค์ 
    1.1 เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องเพ่ิมขึ้น 

   ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร์ 
    2.1 รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
    2.2 มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพ่ิมข้ึน 

   กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
    3.1 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    3.2 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
    3.3 ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
    3.4 พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมในภูมิภาค 

1.3.5  แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   วิสัยทัศน์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   “กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปัญญาวิถีไทย น่าอาศัย ท่องเท่ียว และลงทุน” 

   พันธกิจ 
   1. ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร
โดยเน้นการพัฒนาการผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS 
   2. เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย) โดยเน้น
กระบวนการผลิต การแปรรูป และการส่งออก เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
   4. พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
กระบวนการจัดการด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นเมือง น่า
อาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน ตามวาระจังหวัด ในการพัฒนาสู่เมืองแห่ง “สุข สวย รวย ดี” 
   5. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 
   6. สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
   เป้าประสงค์รวม 

(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด GPP เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี 
(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) อย่างน้อย 

ร้อยละ 90 ของจ านวนตัวชี้วดั    

   ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลัก 

แบบครบวงจร 
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(2) ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและ 
แข่งขันได้ 

(3) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
(4) พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
(5) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย  
และพืชเศรษฐกิจแบบครบวงจร 

   เป้าประสงค์ 
   มูลค่าที่เพ่ิมข้ึนของการผลิตอาหารปลอดภัย 

   ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(1) ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (ร้อยละ 60  

ต่อปี) จากจ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรอง 
(2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
(3) ร้อยละของเกษตรผู้ผลิตสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจังหวัด 

กาฬสินธุ์ (KS) เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10 ต่อปี) 

กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนทีเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
(3) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของกลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร 
(4) สงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคการตลาด เพ่ือสร้างความยั่งยืน  

และแข่งขันได้ของสินค้าอาหารปลอดภัย 
(5) พัฒนาคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 
ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 

   เป้าประสงค์ 

   มูลค่าที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

(1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจ าหน่ายผ้าไหมแพรวา (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
(2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจ าหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน (ร้อยละ  

12 ต่อปี) 
กลยุทธ์ 

(1) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและคุณค่า 
ให้แก่ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP 
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(2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับศักยภาพผู้ประการ  

SME และ Startup จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(3) พัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีความ 

เข้มแข็งและมีเอกภาพ เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองทางการตลาด 
(4) เพ่ิมศักยภาพการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนา 

กระบวนการผลิต การแปรรูป การจ าหน่าย ผ้าไหมแพรวา สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้มาตรฐาน
แบบครบวงจร 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่า
ท่องเที่ยวและน่าลงทุน 
   เป้าประสงค์ 
   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

   ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   (1) จ านวนถนนที่เชื่อมโยง การค้า การขนส่ง ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง และ
พัฒนา (5 สาย ต่อปี) 
   (2) ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหลักของประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการและ
การดูแล(ร้อยละ 80 ต่อปี) 
   (3) ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
   (4) ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ชุมชมเข้มแข็ง (ร้อยละ 80) 
   (5) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่า (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
   (6) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการจัดตั้ง จุดรวบรวมขยะอันตราย (ร้อยละ 
100 ต่อปี) 
   (7) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของค่าเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
   (8) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2 ต่อปี) 

   กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการน้ า เพ่ือ 

สนับสนุน การขับเคลื่อนวาระจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
(2) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย การดูแลผู้ด้อยโอกาส ตาม 

กรอบกิจกรรม 3 ดี (คนดี รายได้ดี สุขภาพดี) 
(3) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ การเพ่ิม 

พ้ืนที่สีเขียว และการบูรณาการการจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย 
(4) พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวยุคก่อน 

ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการภาครฐัตามหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค์ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐ 

   ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(1) ร้อยละของข้อร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรมที่ได้รับการแก้ไขเป็นที่ยุติ  

(ร้อยละ 80 ต่อปี) 
(2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
(3) การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการด าเนินงานในรูปแบบ 

ประชารัฐที่เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี 
(4) ร้อยละของคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ร้อยละ 80 ต่อปี 

   กลยุทธ์ 
   (1) เพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐตามหลักธรร
มาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   (2) ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาด้วยกลไกประชารัฐ 
   (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ และการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย 

   เป้าประสงค์ 
   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน 

   ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
(1) สถิติการจับกุมผู้กระท าผิดในคดี 3 กลุ่ม ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 60 ต่อปี) 
(2) อัตราผู้เสียชีวิตต่ออุบัติเหตุจราจรทางบกต่อประชากรแสนคน(ร้อยละ 1 ต่อปี) 
(3) ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ระดับ 4 ) 
(4) ร้อยละของหมู่บ้าน ที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้าน ชุมชนสีขาว (สถาน ก=ปลอด 

ยาเสพติด) (ร้อยละ 50 ต่อปี) 

   กลยุทธ์ 
(1) เสริมสร้างความมั่นคงภายในและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาสังคม 
(3) ยกระดับมาตรการการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  วิสัยทัศน์ 
  “การเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคน และสังคมอย่างยั่นยืน” 

  ยุทธศาสตร์  
  ประกอบด้วย ๗ ด้าน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 

๑. ส่งเสริมการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
๓. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
๔. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณธรรม 
๕. การเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
๖. สนับสนุนบทบาทของสตรีในท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๗. การส่งเสริมการมีอาชีพรายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน 
๘. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
๙. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในการ 

พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
  แนวทางการพัฒนา 

๑) ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย 
๓) การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
๔) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
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๕) การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้เพ่ิมข้ึนตามแนว 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖) ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่คุณภาพ 
๗) การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
๘) ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
๙) ส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ และการเกษตรแบบผสมผสานแบบครบวงจร 
๑๐) ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบ ในการส่งออกสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
๒) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
๓) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอ 

พ้ืนเมือง 
๔) การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๕) ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
๖) ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาค และระหว่างประเทศ 
๗) การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา 
๘) ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๙) ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๑๐) ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 
๑๑) เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรม 

สร้างสรรค ์
๑๒) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
๑๓) ส่งเสริมและเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๑๔) ส่งเสริมพัฒนาท านุบ ารุงศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
๒) เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
๓) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม 
๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
๕) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
๖) ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
๗) การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
๘) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการพัฒนาด้านบริการและการท่องเที่ยว 
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๙) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่นทุกประเภท เช่น การ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศน์ เชิงสุขภาพ ฯ 

๑๑. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ 
๑๒. ส่งเสริมพัฒนาความมั่นคงด้านปัจจัยการผลิต ส่งเสริมความมั่นคงในพ้ืนที่ท ากินและเพ่ิม 

ศักยภาพการเข้าถึงแหล่งทุน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
๒) พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๓) พัฒนาด้านผังเมือง 
๔) พัฒนาระบบการจัดการน้ า 
๕) พัฒนาระบบพลังงาน 
๖) พัฒนาระบบก าจัดขยะ 
๗) พัฒนาระบบสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน 
๒) เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๓) ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบิหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

สนับสนุนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
๕) เสริมสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย กาจัดการระบบก าจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทาง 

อากาศโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖) เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการ 

จัดการน้ าเสียชุมชน 
๗) สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การ 
บริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา 

๑) การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
๒) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๓) สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔) การป้องกันแลปราบปรามการทุจริต 
๕) การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการภาครัฐ 
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๖) ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 
๗) ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘) การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
๙) ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด 
๑๐) การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
๑๑) เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน 
๑๒) ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑๓) ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร 
๑๔) ส่งเสริมเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
3. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลภูดิน 

วิสัยทัศน์ (Vision) ต าบลภูดิน 
ต าบลภูดินน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย  อนามัยถ้วนหน้า ประชาเป็นสุข 

พันธกิจ ( Mission) ต าบลภูดิน 
๑)  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย ทั่วถึง เพียงพอ 
๒) ส่งเสริมพัฒนาการสร้างงาน สร้างรายได้ ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีการศึกษาและมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน 
๔) ส่งเสริมและบ ารุงรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕) ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยืน 
๖) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุลทางธรรมชาติเพ่ือพัฒนา 

เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑)  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วถึง เพียงพอ 
๒)  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๓) ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีความรู้ และชุมชนเข้มแข็ง 
๔) ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดด ารงไว้ 
๕) การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
๖) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน     
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   แนวทางการพัฒนา   
๑)  พัฒนาด้านการคมนาคม 
๒) พัฒนาด้านระบบการจัดการน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
๓) พัฒนาด้านระบบไฟฟ้า 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง     
   ๒) ส่งเสริมทางวิชาการด้านการเกษตรในการประกอบอาชีพ     

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑) การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

๒) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 
๓) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
๔) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน 
๕) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖) การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗) การสังคมสงเคราะห์ 
๘) การส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
๑)  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนา 
๑) พัฒนาบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
๑) อนุรักษ์และฟ้ืนฟู สร้างจิตส านึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง 
๒) พัฒนาสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยว 

 
4.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต   
ของเทศบาลต าบลภูดิน 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
๑.  จุดแข็ง (Strength) 

๑.๑ ด้านเศรษฐกิจ ลักษณะพ้ืนที่ต าบลภูดิน เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีพ้ืนที่กว้าง     
เหมาะแก่การเพาะปลูก พืชไร่ ท านา และท าสวน ประชาชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
หลักและผลผลิตทางเกษตรให้ผลผลิตดี 
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๑.๒ มีตลาดนัด โค-กระบือ และลานค้าชุมชนที่เข็มแข็ง ส่งผลต่อการขยายตัว       

ทางเศรษฐกิจชุมชน 
๑.๓ มีโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญคือมัน

ส าปะหลัง 
๑.๔ มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการประกอบ

อาชีพของประชาชน เช่น การประมง เนื่องจากพ้ืนที่ติดกับอาณาเขตเขื่อนล าปาว มีแหล่งน้ าธรรมชาติ ๑๘ 
แห่ง เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งผลิตทางด้านการเกษตรและการพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวริมเข่ือนล าปาว 

๑.๕ ประชาชนในชุมชน ร้อยละ ๙๙.๙๙ นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์กลางทาง
จิตใจ มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสร้างความสามัคคีของคนในต าบล 

๑.๖ ต าบลภูดินเป็นชุมชนที่ปราศจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ เป็นชุมชนเกษตรกรรม
พ้ืนที่สีเขียว มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัดสะดวก 

๑.๗ เทศบาลต าบลภูดินมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความสามารถ ระเบียบวินัย และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๑.๘ โครงสร้างองค์กรเทศบาลต าบลมีขนาดกะทัดรัด ท าให้การประสานการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
๒. จุดอ่อน (Weakness) 

๒.๑ เครือข่ายประชาคมต่างๆ ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
๒.๒ ขาดงบประมาณในด้านการปรับปรุงแหล่งน้ า และระบบชลประทาน ทั้งนี้เพ่ือ

การเกษตรและอุปโภคบริโภค 
๒.๓ ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการและกิจกรรม   

ของต าบล 
๒.๔ ขาดการวางแผนการบริหารจัดการที่ดีพอ แม้ว่าจะมีความพร้อมทางด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาครัฐยังขาดการร่วมมือในการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
๒.๕ พ้ืนที่บางส่วนของต าบลภูดินที่ติดกับเขื่อนล าปาว ในฤดูฝนบางปีจะถูกน้ าท่วม

ขัง ท าให้ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตรบางส่วนได้รับผลกระทบ  

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

      ๑. โอกาส (Opportunity)  
         ๑.๑ การส่งเสริมจากภาครัฐ การส่งเสริมด้านเงินทุนในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
       ๑.๒ จากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ การจัดเก็บ
ภาษีอากร และก าหนดแผนการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เทศบาลต าบลภูดิน
มีอิสระในการก าหนดนโยบายบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตรงตาม
ปัญหาและความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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       ๑.๓ มีความร่วมมือที่ดีทุกภาคส่วนในชุมชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนในการ
ประสานการพัฒนาท้องถิ่น 
       ๑.๔ ชุมชนมีความเชื่อม่ันและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย และกฎหมาย
รัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     ๒. อุปสรรค (Threat) 
        ๒.๑ เงินอุดหนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
        ๒.๒ ปัญหาภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้งที่ส่งผลต่อการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก
ของประชาชน 
        ๒.๓ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
        ๒.๔ พ้ืนที่บางส่วนยังเป็นของกรมชลประทาน เทศบาลต าบลภูดินไม่มีอิสระ            
ในการพัฒนาได้ตามความต้องการของประชาชน 

๒.๕ หลังฤดูท าการเกษตร ประชาชนจะอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ยังชุมชนเมือง 
เพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัว ท าให้บางครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่น 

๒.๖ การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากประชาชน
ขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 

๒.๗ ประชาชนมีความยากจน มีภาระหนี้สินมาก ขาดความรู้ และทักษะในการ
พัฒนาด้านการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการท าการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของประชาชนในท้องถิ่น 
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2.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 0 0 0 0 31 17,900,819 34 24,660,907 31 28,051,800 96 70,613,526

0 0 0 0 31 17,900,819 34 24,660,907 31 28,051,800 96 70,613,526

2) ด้ำนเศรษฐกิจ
1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 0 0 0 0 6 2,130,000 5 130,000 5 130,000 16 2,390,000

0 0 0 0 6 2,130,000 5 130,000 5 130,000 16 2,390,000

3) ด้ำนคุณภำพชีวติคนและสังคม
3.1 แผนงำนสำธำรณสุข 0 0 0 0 10 598,540 10 598,540 10 598,540 30 1,795,620

3.2 แผนงำนกำรศึกษำ 0 0 0 0 8 3,338,290 8 3,338,290 8 3,338,290 24 10,014,870

3.2 แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรม และ
นันทนำกำร 0 0 0 0 4 280,000 4 280,000 4 280,000 12 840,000

3.3 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 0 0 0 0 22 422,100 22 422,100 22 422,100 66 1,266,300

3.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน 0 0 0 0 9 748,000 9 748,000 9 748,000 27 2,244,000

3.5 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 0 0 0 0 7 74,000 7 74,000 7 74,000 21 222,000

3.6 แผนงำนงบกลำง 0 0 0 0 4 9,834,400 4 9,834,400 4 9,834,400 12 29,503,200

0 0 0 0 64 15,295,330 64 15,295,330 64 15,295,330 192 45,885,990รวม

รวม

รวม 5 ปี

รวม

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลภูดนิ อ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
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แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4) ด้ำนส่งเสริมอนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม 
จำรีตประเพณี และภมูิปญัญำทอ้งถิ่น

4.1 แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและ
นันทนำกำร 0 0 0 0 6 270,000 6 270,000 6 270,000 18 810,000

0 0 0 0 6 270,000 6 270,000 6 270,000 18 810,000

5) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 0 0 0 0 8 8,085,000 6 785,000 5 85,000 19 8,955,000

0 0 0 0 8 8,085,000 6 785,000 5 85,000 19 8,955,000

6) แผนงำนส่งเสริมอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมและพฒันำแหล่งทอ่งเที่ยว

6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 0 0 0 0 5 70,000 5 70,000 5 70,000 15 210,000

6.2 แผนงำนสำธำรณสุข 0 0 0 0 1 15,000 1 15,000 1 15,000 3 45,000

0 0 0 0 6 85,000 6 85,000 6 85,000 18 255,000

0 0 0 0 121 43,766,149 121 41,226,237 117 43,917,130 359 128,909,516

รวม

รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี
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ส่วนที่ 3  

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาระบบ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
กองการศึกษา,กองคลัง,การช่าง 

2 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านที่ 2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
กองการศึกษา,กองคลัง,การช่าง 

3 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนและสังคม 

ด้านที่ 3 สาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด,กองการศึกษา, 
กองคลัง,การช่าง 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
ส านักปลัด,กองคลัง,การช่าง 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
ส านักปลัด,กองคลัง,การช่าง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
กองการศึกษา,กองคลัง,การช่าง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ส านักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
กองการศึกษา,กองคลัง,การช่าง 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
กองการศึกษา,กองคลัง,การช่าง 

แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
กองการศึกษา,กองคลัง,การช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

4 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ด้านที่ 4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
กองคลัง,การช่าง,ส านักปลัด 

5 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

ด้านที่ 5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
กองการศึกษา,กองคลัง,การช่าง 

6 ส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ด้านที่ 6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
กองการศึกษา,กองคลัง,การช่าง 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

,กองการศึกษา,กองคลัง,การช่าง 
ส านักปลัด 
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แบบ ผ02

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
 ถนนสายหมู่ที่ 1 บา้นสว่าง ไป
 หมู่ที่ 7 บา้นพกัสุขใจ

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย ม.1 บา้น
สว่าง ไป ม.7 บ.พกัสุขใจ

2,562,000  ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 1 บา้นสว่าง 
ถนนสายคุ้มค าญาคู

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6369 E 103.5165
 จุดส้ินสุด N 16.0351  E 103.5105

500,000  ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 1 บา้นสว่าง ถนนสายข้าง
บา้นนายประสบศักด์ิ พนัธะศรี

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6369 E 
103.5212จุดส้ินสุด N 16.6378  E 
103.5210

500,000   ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 1 บา้นสว่าง 
ถนนสายคุ้มน้ าค าโชคอ านวย 
ตราข้ามศาลากลางบา้น

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6433 E 
103.5170จุดส้ินสุด N 16.6450  E 
103.5172

500,000      ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

2.บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์  จงัหวัดกาฬสนิธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ถนนลาดยาง / ถนน คสล.)

วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ แบบ ผ02

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 2 บา้นค่ายลูกเสือ ต่อถนน 
คสล.เดิม ถนนหนา้ศาลา
ประชาคมหมู่บา้น

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.39664 E 
103.31707จุดส้ินสุด N 16.37560  E 
103.31704

500,000      ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 2 บา้นค่ายลูกเสือ  (ถนน
สายหนา้โรงเรียนค่ายลูกเสือ
นคิมล าปาว)

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.37806 E 
103.31949จุดส้ินสุด N 16.37711  E 
103.31943

500,000      ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ไหล่ถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 บา้นค่ายลูกเสือ ถนน
สายไปวัดปา่ทรงธรรม

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ยาว 98  เมตร หนา
 0.15 เมตรพกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.37839 
E 103.51943จุดส้ินสุด N 16.37892  E
 103.31945

500,000   ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก มเีส้นทางขน
ถา่ยผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึน้

กองช่าง 

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 3 บา้นถิ่นพฒันา 
ถนนซอยหนา้วัด (ซอย 1)

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 87  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.37006 E 
103.31370จุดส้ินสุด N 16.37003  E 
103.3178

300,000  ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 บา้นถิ่นพฒันา 
ถนนด้านทศิเหนอืของหมู่บา้น 
ต่อจากถนน คสล.เดิม

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180  เมตร 
หนา 0.15 เมตรพกิดัจุดเร่ิมต้น N 
16.37055 E 103.31360 จุดส้ินสุด N 
16.37053  E 103.31469

500,000      ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก มีเส้นทาง
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ถนนลาดยาง / ถนน คสล.)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ แบบ ผ02

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ไหล่ถนน คสล. หมู่ที่ 4 
บา้นค าใหญ่ ถนนสาย หมู่ที่ 4 
บา้นค าใหญ่ ไป 
หมู่ที่ 8 บา้นเหล่าหลวง

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร 
ยาว 838  เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ คสล.ไมน่อ้ยกว่า 419 ตร.ม. 
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6242 E 
103.5076จุดส้ินสุด N 16.6279  E 
103.5078

251,400  ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 5 บา้นโนนหวัเขื่อน ต่อถนน 
คสล.เดิม ไป ต าบลล าปาว

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 100  เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่
 คสล.ไมน่อ้ยกว่า 500 ตร.ม.
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6159 E 103.4989
 จุดส้ินสุด N 16.6513  E 103.4989

300,000  ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

12 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า
ทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาม
ถนนสาย หมู่ที่ 5 บา้นโนนหวั
เขื่อน  ไป หมู่ที่ 11 บา้นเหล่า
หลวงใต้

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ข้างละ 644 เมตร รวมทั้งสองข้าง 1,288 
เมตร พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6225 E 
103.4999 จุดส้ินสุด N 16.6228  E 
103.4938

3,864,000        ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 6 บา้นค าดอกไม ้
ต่อจากถนน คสล.เดิม ไปค าไผ่

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6518 E 
103.4736จุดส้ินสุด N 16.6534  E 
103.4733

500,000  ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ถนนลาดยาง / ถนน คสล.)

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลักวัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ แบบ ผ02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

14 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวทางASPHALTIC 
CONCRETE สายทางแยกทาง
หลวงหมายเลข ๒๒๗ จากบา้น
สว่าง หมู่ที่ ๑ ไป บา้นพกัสุขใจ
 หมู่ที่ ๗ (ช่วงบา้นค าดอกไม ้
หมู่ที่ ๖)

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางแอสต์ฟลัทค์อนกรีต กว้างข้างละ 
0.15 เมตร ทั้งสองข้าง ระยะทางยาว 400 
เมตร  ชนดิ 3 ช่อง 1.50 x1.50 เมตร 
กว้าง 15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6652 E 103.468
จุดส้ินสุด N 16.6546  E 103.467

4,730,000  ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

15 โครงการติดต้ังลูกระนาดบน
ถนนลาดยาง ถนนสายหมู่ที่ 6 
บา้นค าดอกไม ้ไป หมู่ที่ 7 
บา้นพกัสุขใจ

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ติดต้ังยางชะลอความเร็ว ยาว 900 เมตร 
จ านวน 4 จุด

 50,000     ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

16 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
ทิ้งตามถนนลาดยาง
สองข้างทาง หมู่ที่ 6 บา้นค า
ดอกไม้

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

กอ่สร้างรางระบายน้ าทิ้งสาธารณะตามแนว
ถนนลาดยาง ของหมู่บา้น หมู่ที่ 6 บ.ค า
ดอกไม ้ระยะทาง 800 ม.

2,600,000   ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

17 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 บา้นพกัสุขใจ
ถนนสายหนา้บา้นนางอุ่นเรือน 
คันทารส

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 100  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.656 E 103.460 
จุดส้ินสุด N 16.656  E 103.459

300,000   ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ถนนลาดยาง / ถนน คสล.)

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ แบบ ผ02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 7 บา้นพกัสุขใจ ถนนสาย
ด้านทศิใต้ของหมู่บา้น 
(ถนนสายหนา้บา้นนายประจักษ์
 บตุรค าโชติ)

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6693 E 103.4608
 จุดส้ินสุด N 16.6522  E 103.4613

500,000      ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

19 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 7 บา้นพกัสุขใจ 
ถนนสายด้านทศิตะวันตกของ
หมู่บา้น

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6553 E 
103.4595จุดส้ินสุด N 16.6651  E 
103.4579

500,000      ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ตลาดสะพานปลา 
หมู่ที่ 7 บา้นพกัสุขใจ

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสะพานปลา 
หมู่ที่ 7 บา้นพกัสุขใจ
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6594 E 103.4592

500,000   ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

21 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 8 บา้นเหล่าหลวง  
ถนนสายข้างวัดสิทธิไชยาราม 
ด้านทศิตะวันตกของวัด

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 220  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. ไมน่อ้ยกว่า 770 ตร.ม
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6409 E 
103.5122จุดส้ินสุด N 16.6427  E 
103.5124

460,000  ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ถนนลาดยาง / ถนน คสล.)

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

22 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 8 บา้นเหล่าหลวง 
ถนนสายข้างโรงเรียนบา้นสว่าง

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 220  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไมน่อ้ยกว่า 770 ตร.ม.
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6405 E 
103.5130จุดส้ินสุด N 16.6685  E 
103.5144

460,000  ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

23 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 8 บา้นเหล่าหลวง
คุ้มสุขสวัสด์ิ ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนหนา้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชนเหล่าหลวง)

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6489  E 
103.5094 จุดส้ินสุด N 16.6502  E 
103.5093

500,000   ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

24 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า
ทิ้งตามถนน 
หมู่ที่ 8 บา้นเหล่าหลวง ไป หมู่
ที่ 12 บา้นเหล่าหลวงกลาง

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ข้างละ 777 เมตร รวมทั้งสองข้าง 1,554 
เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6409 E 
103.5122จุดส้ินสุด N 16.6413  E 
103.5055

4,662,000        ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ถนนลาดยาง / ถนน คสล.)

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ แบบ ผ02

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 9 บา้นนาขาม 
ต่อถนน คสล.เดิม 
(ถนนสายหลังโรงเรียนนาขาม
ร่วมราษฏร์บ ารุง)

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6491 E 
103.4825จุดส้ินสุด N 16.6481  E 
103.4931

500,000   ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

26 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 9 บา้นนาขาม
ต่อถนน คสล.เดิม (ถนนสายวัด
ปา่ศรีเครือวัลย)์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6430  E 
103.4698 จุดส้ินสุด N 16.6405  E 
103.4704

500,000      ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

27 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 10 บา้นโคกนางาม 
ถนนด้านทศิเหนอืของหมู่บา้น

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.0889 E 
103.5379จุดส้ินสุด N 16.6885  E 
103.5396

500,000   ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

28 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 10 บา้นโคกนางาม ถนน
สายด้านทศิใต้ของหมู่บา้น ต่อ
ถนน คสล.เดิม

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6886 E 
103.5408จุดส้ินสุด N 16.6552  E 
103.5420

500,000      ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ถนนลาดยาง / ถนน คสล.)

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลักวัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ แบบ ผ02

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

29 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต จากถนน
 หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวงใต้ 
ไป หมู่ที่ 13 บา้นโนนศาลา

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร แอสต์ฟลัทติ์กคอนก
รีต หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสต์ฟลัท์
คอนกรีต กว้างข้างละ 0.50 เมตรทั้งสอง
ข้าง ระยะทางยาว 220 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6229 E 
103.4928จุดส้ินสุด N 16.6230  E 
103.4912

500,000  ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

30 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวงใต้ ต่อ
ถนน คสล.เดิม ถนนสายคุ้มมติร
สัมพนัธ์ (ถนนหนา้โรงเรียน
เหล่าหลวงวิทยาคาร)

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
 20 ซม.
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6272 E 103.4914
 จุดส้ินสุด N 16.6289  E 103.4915

500,000  ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

31 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 13 บา้นโนนศาลา ต่อ
ถนน คสล.เดิม ถนนสายคุ้มโนน
บา้นเกา่

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 150  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6238 E 
103.4737จุดส้ินสุด N 16.6238  E 
103.4724

  500,000 ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

32 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 13 บา้นโนนศาลา 
ถนนสายไปล าหว้ยหนิแตก 

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6236 E 103.4819
 จุดส้ินสุด N 16.6252  E 103.4820

  500,000 ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ถนนลาดยาง / ถนน คสล.)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ แบบ ผ02

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

33 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
 แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 13
 บา้นโนนศาลา ต่อจาก
ถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตเดิม

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร แอสต์ฟลัทติ์กคอนก
รีตหนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสต์ฟลัท์
คอนกรีตกว้างข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสอง
ข้าง ระยะทางยาว 220 เมตร 
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6233 E 
103.4866จุดส้ินสุด N 16.6234  E 
103.4844

๕๐๐,๐๐๐ ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

34 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 13 บา้นโนนศาลา 
ต่อถนน คสล.เดิม ถนนสายไป
ล าหว้ยค้อ

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6215 E 103.4871
 จุดส้ินสุด N 16.6199  E 103.4867

500,000 ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

35 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 14 บา้นภทูอง 
ซอย 2 ต่อจากถนน คสล.เดิม

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.37621 E 
103.32178จุดส้ินสุด N 16.3752  E 
103.32176

500,000 ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

36 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 14 บา้นภทูอง 
ถนนสายบา้นนายเรียม 

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.37702 E 
103.32419 จุดส้ินสุด N 16.337610  
E 103.32420

500,000 ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ถนนลาดยาง / ถนน คสล.)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ แบบ ผ02

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

37 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 12 บา้นเหล่าหลวงกลาง 
ถนนสายคุ้มสร้างสุข ไป หมู่ที่ 9
 บา้นนาขาม 
(ถนนสายบา้นสวด อิ่มฤทธิ)์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6448 E 103.4946
 จุดส้ินสุด N 16.6451  E 103.4931

500,000 ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

38 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่
ที่ 12 บา้นเหล่าหลวงกลาง ต่อ
ถนน คสล.เดิม (ถนนข้างบา้น
นายสมยั วิระพนัธ์)

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร
พกิดัจุดเร่ิมต้น N 16.6399 E 103.5048
 จุดส้ินสุด N 16.6379  E 103.5049

500,000 ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

39 โครงการติดต้ังแผงกั้นบริเวณ เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุ ติดต้ังแผงกั้นบริเวณถนน ม.13 บา้นโนน
ศาลา

120,000 ความยาว อบุติัเหตุ กองช่าง 

ถนน หมู่ที่ 13 บา้นโนนศาลา บริเวณถนนสาย หมู่ที่ 13 คุ้มโนนบา้นเกา่ ของแผงกั้น บริเวณถนน
คุ้มโนนบา้นเกา่ บา้นโนนศาลา ม.13 บ.โนนศาลา

คุ้มโนนบา้นเกา่ ลดลง

40 โครงการกอ่สร้าง เพื่อระบายน้ าบริเวณ กอ่สร้างร่องระบายน้ าทิ้งตามถนน 300,000 ความยาว แกป้ญัหาน้ า กองช่าง

ร่องระบายน้ าทิ้งตามถนน ถนนตามหมู่บา้น สองข้างทางของหมู่บา้น หมู่ที่ 10 ร่องระบาย ทว่มขังและไหล่
สองข้างทางของหมู่บา้น หมู่ที่ 10 บา้นโคกนางาม บา้นโคกนางาม น้ า ทว่มบา้นเรือน
หมู่ที่ 10 บา้นโคกนางาม ตามรูปแบบ ประชาชน

รายการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ถนนลาดยาง / ถนน คสล.)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ แบบ ผ02

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

41 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ถนนสาย
ทางบา้นเหล่าหลวงกลาง หมู่ที่ 
12 ไป บา้นโนนหวัเขื่อน หมู่ที่ 5

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ช่วงที1่ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร แอสต์ฟลัท์
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง
แอสต์ฟลัทค์อนกรีต กว้างข้างละ 0.50 ม. 
ทั้งสองข้าง ระยะทางยาว 250 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น E 16.6444 N 103.5004 
จุดส้ินสุด E 16.6348 N 103.5000

450,000 ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

ช่วงที2่ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร แอสต์ฟลัท์
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง
แอสต์ฟลัทค์อนกรีต กว้างข้างละ 0.50 ม. 
ทั้งสองข้าง ระยะทางยาว 40 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น E 16.6325 N 103.4999 
จุดส้ินสุด E 16.6323 N 103.4999

100,000

ช่วงที3่ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร แอสต์ฟลัท์
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง
แอสต์ฟลัทค์อนกรีต กว้างข้างละ 0.50 ม. 
ทั้งสองข้าง ระยะทางยาว 140 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น E 16.6307 N 103.4998
จุดส้ินสุด E 16.6296 N 103.4997

250,000

ช่วงที4่ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร แอสต์ฟลัท์
ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง
แอสต์ฟลัทค์อนกรีต กว้างข้างละ 0.50 ม. 
ทั้งสองข้าง ระยะทางยาว 55 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น E 16.6278 N 103.4996
จุดส้ินสุด E 16.6274 N 103.4996

100,000

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ถนนลาดยาง / ถนน คสล.)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



48 แบบ ผ02

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ถนนลูกรัง)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
1 โครงการกอ่สร่างสร้างถนน

ลูกรังบดอดัแนน่ หมู่ที่ 1 
บา้นสว่าง ( ถนนสายล็อค 40 
ไป ต้าบลโนนน้้าเกล้ียง)

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 
ยาว 5000 เมตร ลงลูกรังหนาเฉล่ีย      
0.20 เมตร

7,350,000  ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1 บา้นสว่าง 
ถนนสายวัดสว่างอมัพะวัน ไป 
หมู่ที่ 10 บา้นโคกนางาม

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร พร้อมปรับเกล่ียเรียบ

32,000       ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สาธารณะ หมู่ที่ 1 บา้นสว่าง ที่
ช้ารุดเสียหายตามถนนทกุสาย
ภายในหมู่บา้น

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะ              
ม.1 บ.สว่าง

200,000     ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

4 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบด
อดัแนน่ หมู่ที่ 3 บา้นถิ่นพฒันา
 จากถนนหมู่บา้นไปทุ่งนา นาย
สายัณน ์โสภาอนิทร์

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 900 เมตร หนา 0.20 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N 16.37198 E 103.31716
พกิดัส้ินสุด N16.37063E 103.32123

500,000     ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

    1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์  จงัหวัดกาฬสนิธุ์

ที่ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ (บาท)
วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ แบบ ผ02

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ถนนลูกรัง)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
5 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง

แบบบดอดัแนน่ หมู่ที่ 5 บา้น
โนนหวัเขื่อน ถนนสายหลัง
โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
เกา่ ไป หมู่ที่ 12 บา้นเหล่า
หลวงกลาง

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 750 เมตร ลงลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม.
 พกิดัเร่ิมต้น N 16.690287E 
103.631028
พกิดัส้ินสุด N16.718376E 
103.598707

411,150     ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบดอดัแนน่ 
ถนนสายหมู่ที่ 6 บา้นค้าดอกไม้
 ไป หมู่ที่ 7 บา้นพกัสุขใจ

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 583 เมตร ถมดินหนาเฉล่ีย 0.50 
เมตร พร้อมบดอดัแนน่ พกิดัเร่ิมต้น N 
16.6512 E 103.4689
พกิดัส้ินสุด N16.6549 E 103.4672

200,000     ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

7 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบด
อดัแนน่ หมู่ที่ 6 บา้นค้าดอกไม้
ถนนสายวงกลมศาลปู่เซียงโสม

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

กอ่สร้างถนนลูกรังบดอดัแนน่ ม.6            
บ.ค้าดอกไม ้ถนนสายวงกลมศาลปู่เซียงโสม

500,000     ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบดอดัแนน่ หมู่ที่ 6 
บา้นค้าดอกไม ้ถนนสายบา้น
นายรูด้ี

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 510 เมตร ถมดินหนาเฉล่ีย 0.50 
เมตร พร้อมบดอดัแนน่ พกิดัเร่ิมต้น N 
16.6512 E 103.4689
พกิดัส้ินสุด N16.6498 E 103.4644

200,000     ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ02

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ถนนลูกรัง)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังบดอดัแนน่ หมู่ที่ 10 บา้น
โคกนางาม ไปถนนสาย หมู่ที่ 1
 บา้นสว่าง 
(ถนนสายข้างวัดสว่างอมัพะวัน)

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,400 ม. ถมดิน
หนาเฉล่ีย 0.20 ม. พร้อมบดอดัแนน่ จุด
พกิดัเร่ิมต้น N16.6564 E103.5383     
 พกิดัส้ินสุด N16.6396 E103.5275

500,000     ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบดอดัแนน่ หมู่ที่ 10 บา้น
โคกนางาม  ตามถนนสายหมู่ที่ 
10 บา้นโคกนางาม 
ไป หมู่ที่ 14 บา้นภทูอง

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,850 เมตร หนา 0.20 เมตร พกิดั
เร่ิมต้น N 16.6530 E 103.5447
พกิดัส้ินสุด N16.6301 E 103.5435

500,000     ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

11 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบด
อดัแนน่ หมู่ที่ 10 
บา้นโคกนางาม จากถนนฝาย
น้้าล้น ไปถนนหนา้มงคลฟาร์ม 
หมู่ที่ 1 บา้นสว่าง

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ลงลูกรังหนาเฉล่ีย      
0.20 ม.

1,732,000  ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบด
อดัแนน่ หมู่ที่ 13 บา้นโนน
ศาลา จากถนน คสล.เดิม 
ไปคุ้มโนนบา้นเกา่

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,033 เมตร ถมดินหนาเฉล่ีย 0.20 
เมตร พร้อมบดอดัแนน่ พกิดัเร่ิมต้น N 
16.6238 E 103.4724
พกิดัส้ินสุด N16.6239 E 103.4625

400,000 ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



51
แบบ ผ02

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ถนนลูกรัง)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังบดอดัแนน่ หมู่ที่ 14 
บา้นภทูอง ถนนสายด้านทศิ
ตะวันตกของวงกลมศาลา
ประชาคมหมู่บา้น ไป หมู่ที่ 10
 บา้นโคกนางาม

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอดัแนน่ 
หมู่ที่ 14 บา้นภทูอง ถนนสายด้านทศิ
ตะวันตกของวงกลมศาลาประชาคมหมู่บา้น 
ไป หมู่ที่ 10 บา้นโคกนางาม

500,000 ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

14 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบด
อดัแนน่ หมู่ที่ 14 
บา้นภทูอง ถนนซอย 4  ถนน
สายข้างบา้น
นายส้าเภา กมลคร

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

กอ่สร้างถนนลูกรังบดอดัแนน่ หมู่ที่ 14 
บา้นภทูอง ถนนซอย 4  ถนนสายข้างบา้น
นายส้าเภา กมลคร

500,000 ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบดอดัแนน่ 
หมู่ที่ 14 บา้นภทูอง ถนนแยก
ค้างู ไป ซอย 2 ต่อไป ซอย3 
(ถนนสายหนา้วัดเทพนมิติ)

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอดัแนน่ 
หมู่ที่ 14 บา้นภทูอง ถนนแยกค้างู ไป ซอย 
2 ต่อไป ซอย3 (ถนนสายหนา้วัดเทพนมิติ)

500,000 ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบด
อดัแนน่ ม.14 บ.ภทูอง ถนน
ซอย3 หนา้ศาลาประชาคม
หมู่บา้น (ยกระดับถนน)

เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 
และมเีส้นทางขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น

ปรับปรุงถนนลูกรังบดอดัแนน่ ม.14 บ.ภู
ทอง ถนนซอย3 หนา้ศาลาประชาคมหมู่บา้น
 (ยกระดับถนน)

950,000 ระยะทาง
ถนนตาม
รูปแบบ
รายการ

ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก มี
เส้นทางขนถ่าย
ผลผลิตทาง
การเกษตรดีขึ้น

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



52 แบบ ผ02

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ระบบประปา)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
1 โครงการกอ่สร้างระบบประปา

หมู่บา้น หมู่ที่ 2 บา้นค่ายลูกเสือ
 (คุ้มรุ่งสุริยาสามคัคี)

ผลิตประปาเพื่อการอปุโภค
บริโภคใหเ้พยีงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บา้น

รกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 2 บา้น
ค่ายลูกเสือ (คุ้มรุ่งสุริยาสามคัคี) พกิดั
โครงการ N=16.37803  E=103.31944

500,000    มปีริมาณ
น้้าประปาเพื่อ
การอปุโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้้า
เพื่อการอปุโภค
บริโภคตลอดทั้งปี

กองช่าง 

2 โครงการกอ่สร้างระบบประปา
หมู่บา้นแบบบาดาลขนาดเล็ก 
หมู่ที่ 3 บา้นถิ่นพฒันา

ผลิตประปาเพื่อการอปุโภค
บริโภคใหเ้พยีงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บา้น

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดเล็ก หมู่ที่ 3 บา้นถิ่นพฒันา พกิดั
โครงการ  N=16.37163  E=103.31366

500,000    มปีริมาณ
น้้าประปาเพื่อ
การอปุโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้้า
เพื่อการอปุโภค
บริโภคตลอดทั้งปี

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหอถังสูงของกรม
อนามยั หมู่ที่ 4 บา้นค้าใหญ่ 
(เจาะบอ่บาดาลเพิ่มข้างหอถัง
กรมอนามยั)

ผลิตประปาเพื่อการอปุโภค
บริโภคใหเ้พยีงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บา้น

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูงของ
กรมอนามยั หมู่ที่ 4 บา้นค้าใหญ่ 
(เจาะบอ่บาดาลเพิ่มข้างหอถังกรมอนามยั)
พกิดัโครงการ N=16.6231               
E=103.5075

500,000     มปีริมาณ
น้้าประปาเพื่อ
การอปุโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้้า
เพื่อการอปุโภค
บริโภคตลอดทั้งปี

กองช่าง 

4 โครงการกอ่สร้างระบบประปา
หมู่บา้นแบบบาดาลขนาดเล็ก 
หมู่ที่ 5 บา้นโนนหวัเขื่อน 
บริเวณคุ้มนอ้ยสามคัคี

ผลิตประปาเพื่อการอปุโภค
บริโภคใหเ้พยีงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บา้น

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบบาดาล
ขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บา้นโนนหวัเขื่อน 
บริเวณคุ้มนอ้ยสามคัคี พกิดัโครงการ       
N=16.6182  E=103.4993

500,000    มปีริมาณ
น้้าประปาเพื่อ
การอปุโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้้า
เพื่อการอปุโภค
บริโภคตลอดทั้งปี

กองช่าง 

    1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์  จงัหวัดกาฬสนิธุ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์
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แบบ ผ02

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ระบบประปา)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบกรองประปาหมู่บา้นแบบ
ผิวดิน หมู่ที่ 5 บา้นโนนหวัเขื่อน
(ระบบประปาบริเวณอา่งเกบ็
น้้าหว้ยค้อ)

ผลิตประปาเพื่อการอปุโภค
บริโภคใหเ้พยีงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บา้น

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองประปาหมู่บา้น
แบบผิวดิน หมู่ที่ 5 บา้นโนนหวัเขื่อน(ระบบ
ประปาบริเวณอา่งเกบ็น้้าหว้ยค้อ) พกิดั
โครงการ N=16.6211                     
E=103.4994

500,000     มปีริมาณ
น้้าประปาเพื่อ
การอปุโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้้า
เพื่อการอปุโภค
บริโภคตลอดทั้งปี

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบกรองประปาหมู่บา้นเดิม 
หมู่ที่ 6 บา้นค้าดอกไม ้ บริเวณ
คุ้มแสนส้าราญ

ผลิตประปาเพื่อการอปุโภค
บริโภคใหเ้พยีงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บา้น

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองประปาหมู่บา้น
เดิม หมู่ที่ 6 บา้นค้าดอกไม ้ บริเวณคุ้มแสน
ส้าราญ พกิดัโครงการ N=16.6485         
E=103.4733

500,000    มปีริมาณ
น้้าประปาเพื่อ
การอปุโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้้า
เพื่อการอปุโภค
บริโภคตลอดทั้งปี

กองช่าง 

7 โครงการกอ่สร้างระบบประปา
หมู่บา้นแบบหอถังสูง
ขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บา้นค้า
ดอกไม ้( บริเวณข้างบา้นนาย
เดิน บทมาตร)

ผลิตประปาเพื่อการอปุโภค
บริโภคใหเ้พยีงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บา้น

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบหอถังสูง
ขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บา้นค้าดอกไม ้( บริเวณ
ข้างบา้นนายเดิน บทมาตร) พกิดัโครงการ  
N=16.6473  E=103.4742

500,000     มปีริมาณ
น้้าประปาเพื่อ
การอปุโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้้า
เพื่อการอปุโภค
บริโภคตลอดทั้งปี

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ แบบ ผ02

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ระบบประปา)

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 

8 โครงการกอ่สร้างระบบประปา
หมู่บา้นแบบผิวดินขนาดเล็ก 
หมู่ที่ 7 บา้นพกัสุขใจ 
บริเวณคุ้มประชาวารินทร์ 

ผลิตประปาเพื่อการอปุโภค
บริโภคใหเ้พยีงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บา้น

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นแบบผิวดิน
ขนาดเล็ก หมู่ที่ 7 บา้นพกัสุขใจ 
บริเวณคุ้มประชาวารินทร์ พกิดัโครงการ    
N=16.6567 E=103.4597

500,000    มปีริมาณ
น้้าประปาเพื่อ
การอปุโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้้า
เพื่อการอปุโภค
บริโภคตลอดทั้งปี

กองช่าง 

9 โครงการกอ่สร้างระบบประปา
แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 
บา้นนาขาม บริเวณคุ้มวรแสง
นคร (คุ้มทา่เรือ)

ผลิตประปาเพื่อการอปุโภค
บริโภคใหเ้พยีงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บา้น

กอ่สร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก 
หมู่ที่ 9 บา้นนาขาม บริเวณคุ้มวรแสงนคร 
(คุ้มทา่เรือ) พกิดัโครงการ N=16.6425     
  E=103.4756

500,000    มปีริมาณ
น้้าประปาเพื่อ
การอปุโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้้า
เพื่อการอปุโภค
บริโภคตลอดทั้งปี

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรง
สูบน้้าโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 
หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวงใต้

ผลิตประปาเพื่อการอปุโภค
บริโภคใหเ้พยีงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บา้น

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงสูบน้้าโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด้าริ 
หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวงใต้

4,000,000  มปีริมาณ
น้้าประปาเพื่อ
การอปุโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้้า
เพื่อการอปุโภค
บริโภคตลอดทั้งปี

กองช่าง 

11 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล
พร้อมวางทอ่ระบบประปา 
หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวงใต้ 
(บริเวณที่ส่วนบคุคลของร้าน
เบยีบเภสัช)

ผลิตประปาเพื่อการอปุโภค
บริโภคใหเ้พยีงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บา้น

ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมวางทอ่ระบบประปา 
หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวงใต้ 
(บริเวณที่ส่วนบคุคลของร้านเบยีบเภสัช)

200,000    มปีริมาณ
น้้าประปาเพื่อ
การอปุโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้้า
เพื่อการอปุโภค
บริโภคตลอดทั้งปี

กองช่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

    1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ แบบ ผ02

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ระบบประปา)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
12 โครงการกอ่สร้างระบบประปา

หมู่บา้นขนาดเล็ก 
หมู่ที่ 14 บา้นภทูอง จุดบริเวณ
ข้างบา้น
นายบญุมา กมลคร

ผลิตประปาเพื่อการอปุโภค
บริโภคใหเ้พยีงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บา้น

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นขนาดเล็ก 
หมู่ที่ 14 บา้นภทูอง จุดบริเวณข้างบา้น
นายบญุมา กมลคร พกิดัเร่ิมต้น               
 N 16.37743 E 103.32412

   500,000 มปีริมาณ
น้้าประปาเพื่อ
การอปุโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้้า
เพื่อการอปุโภค
บริโภคตลอดทั้งปี

กองช่าง 

13 โครงการกอ่สร้างระบบประปา
หมู่บา้นขนาดเล็ก 
หมู่ที1่4 บา้นภทูอง บริเวณ
ศาลาประชาคมหมู่บา้น 
ข้างบา้นนายหนไูกร นลิผาย

ผลิตประปาเพื่อการอปุโภค
บริโภคใหเ้พยีงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บา้น

กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้นขนาดเล็ก 
หมู่ที1่4 บา้นภทูอง บริเวณศาลาประชาคม
หมู่บา้น ข้างบา้นนายหนไูกร นลิผาย พกิดั   
     N 16.37821 E 103.32693

    500,000 มปีริมาณ
น้้าประปาเพื่อ
การอปุโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้้า
เพื่อการอปุโภค
บริโภคตลอดทั้งปี

กองช่าง 

14 โครงการกอ่สร้างระบบประปา
หอถังสูงขนาดเล็ก หมู่ที่ 12 
บา้นเหล่าหลวงกลาง บริเวณคุ้ม
สร้างสุข

ผลิตประปาเพื่อการอปุโภค
บริโภคใหเ้พยีงพอต่อความ
ต้องการของหมู่บา้น

กอ่สร้างระบบประปาหอถังสูงขนาดเล็ก หมู่
ที่ 12 บา้นเหล่าหลวงกลาง บริเวณคุ้มสร้าง
สุขพกิดั N 16.6752 , E 103.4897

500,000 มปีริมาณ
น้้าประปาเพื่อ
การอปุโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น

ประชาชนมนี้้า
เพื่อการอปุโภค
บริโภคตลอดทั้งปี

กองช่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



56 แบบ ผ02

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ขุดลอก)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
1 โครงการขุดลอกหนองน้้า

สาธารณะ หมู่ที่ 1 บา้นสว่าง 
(หนองน้้าบริเวณจุดชมวิว)

พื่อใหป้ระชาชนมนี้้าใช้เพื่อ
การอปุโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

ขุดลอกหนองน้้าสาธารณะ ม.1 บ.สว่าง

500,000   

ปริมาณดินขุด่
ตามรูปแบบ
รายการ

ประชาชนมนี้้าใช้
เพื่อการอปุโภค 
บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง 

2 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้นหว้ย
ค้าญาคู หมู่ที่ 1 บา้นสว่าง 
บริเวณด้านทศิตะวันออกของ
สะพาน

พื่อใหป้ระชาชนมนี้้าใช้เพื่อ
การอปุโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กอ่สร้างฝายน้้าล้นหว้ยค้าญาคู

300,000   

ปริมาณดินขุด่
ตามรูปแบบ
รายการ

ประชาชนมนี้้าใช้
เพื่อการอปุโภค 
บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกอา่งเกบ็น้้า
หนองค้างูและเสริมคันดิน 
หมู่ที่ 3 บา้นถิ่นพฒันา

พื่อใหป้ระชาชนมนี้้าใช้เพื่อ
การอปุโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

ขุดลอกอา่งเกบ็น้้าหนองค้างูและเสริมคัน
ดิน ม.3 บ.ถิ่นพฒันา พกิดัN16.37163 
 E103.31819 500,000   

ปริมาณดินขุด่
ตามรูปแบบ
รายการ

ประชาชนมนี้้าใช้
เพื่อการอปุโภค 
บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะอา่งเกบ็น้้าหว้ย
ค้อ หมู่ที่ 5 บา้นโนนหวัเขื่อน 
(กอ่สร้างบนัไดลงอา่งเกบ็น้้า
หว้ยค้อ)

พื่อใหป้ระชาชนมนี้้าใช้เพื่อ
การอปุโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงสวนสาธารณะอา่งเกบ็น้้าหว้ยค้อ
 ม.5 บ.โนนหวัเขื่อน พกิดั N16.6226  
E103.4996

2,000,000  

ปริมาณดินขุด่
ตามรูปแบบ
รายการ

ประชาชนมนี้้าใช้
เพื่อการอปุโภค 
บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง 

    1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลภูดิน อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ์  จงัหวัดกาฬสนิธุ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ แบบ ผ02

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ขุดลอก)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
5 โครงการเปล่ียนแปลงระบบ

ฝายน้้าล้นเปน็วางทอ่ระบายน้้า
 อา่งเกบ็น้้าหว้ยค้อ 
หมู่ที่ 5 บา้นโนนหวัเขื่อน

พื่อใหป้ระชาชนมนี้้าใช้เพื่อ
การอปุโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

เปล่ียนแปลงฝายน้้าล้นเปน็วางระบบทอ่
ระบายน้้า อา่งเกบ็น้้าหว้ยค้อ พกิดั
N16.6221  E103.4973 500,000   

ปริมาณดินขุด่
ตามรูปแบบ
รายการ

ประชาชนมนี้้าใช้
เพื่อการอปุโภค 
บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง 

6 โครงการถมหนองน้้าสาธารณะ
 หมู่ที่ 8 บา้นเหล่าหลวง 
(หนองน้้าสาธารณะข้าง
เทศบาลต้าบลภดิูน)

พื่อใหป้ระชาชนมนี้้าใช้เพื่อ
การอปุโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

ถมหนองน้้าสาธารณะ ม.8 บ.เหล่าหลวง
 พกิดั N16.6402  E103.5088

500,000   

ปริมาณดินขุด่
ตามรูปแบบ
รายการ

ประชาชนมนี้้าใช้
เพื่อการอปุโภค 
บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้้า หมู่ที่ 10 
บา้นโคกนางาม เชื่อมบา้นโคก
ศาลา ต้าบลโนนน้้าเกล้ียง

พื่อใหป้ระชาชนมนี้้าใช้เพื่อ
การอปุโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

ปรัปบรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้้า ม.10      
  บ.โคกนางาม

2,000,000  

ปริมาณดินขุด่
ตามรูปแบบ
รายการ

ประชาชนมนี้้าใช้
เพื่อการอปุโภค 
บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง 

8 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้้า 
บริเวณล้าหว้ยหนองแดง 
หมู่ที่ 10 บา้นโคกนางาม

พื่อใหป้ระชาชนมนี้้าใช้เพื่อ
การอปุโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

กอ่สร้างฝายชะลอน้้าล้าหว้ยหนองแดง

500,000   

ปริมาณดินขุด่
ตามรูปแบบ
รายการ

ประชาชนมนี้้าใช้
เพื่อการอปุโภค 
บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกล้าหว้ยค้อ หมู่ที่
 11 บา้นเหล่าหลวงใต้

พื่อใหป้ระชาชนมนี้้าใช้เพื่อ
การอปุโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

ขุดลอกล้าหว้ยค้อ พกิดั N16.6184  
E103.4910

500,000   

ปริมาณดินขุด่
ตามรูปแบบ
รายการ

ประชาชนมนี้้าใช้
เพื่อการอปุโภค 
บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พฒันาศักยภาพจังหวัด ใหเ้ปน็เมอืงนา่อาศัย นา่ทอ่งเที่ยว และนา่ลงทนุ แบบ ผ02

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (ขุดลอก)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย

น้้าล้นบริเวณล้าหว้ยค้อ หมู่ที่ 
13 บา้นโนนศาลา

พื่อใหป้ระชาชนมนี้้าใช้เพื่อ
การอปุโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

ปรัปบรุงซ่อมแซมฝายน้้าล้น บริเวณล้า
หว้ยค้อ ม.13  บ.โคกนางาม

   500,000 ปริมาณดินขุด่
ตามรูปแบบ
รายการ

ประชาชนมนี้้าใช้
เพื่อการอปุโภค 
บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงฝายกกบาก 
หมู่ที่ 14 บา้นภทูอง (ยกระดับ
บริเวณหนา้ฝาย)

พื่อใหป้ระชาชนมนี้้าใช้เพื่อ
การอปุโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรอย่างเพยีงพอ

ปรับปรุงฝายกกบาก ม.14 บ.ภทูอง 
พกิดัN16.38193  E103.32314

   500,000 ปริมาณดินขุด่
ตามรูปแบบ
รายการ

ประชาชนมนี้้าใช้
เพื่อการอปุโภค 
บริโภค อย่าง
เพยีงพอ

กองช่าง 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



59 แบบ ผ02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ
1 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ แผนกแรงสูงภายนอก (50%) 298,350  ระยะทางไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง 

ไฟฟ้าแรงสูงติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างเพียงพอ  -ปักเสา คอร.ขนาด 12 ม. จ านวน 17 ต้น (พร้อมอปุกรณ์ประกอบ) ใช้อยา่งเพียงพอ

และขยายไฟฟ้าแรงต่ า   -พาดสายอลูมเินียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ตร.มม.

บริเวณบ้านสว่าง หมู่ที่ 1   จ านวน 2 สาย ระยะทาง 1,660 ม.

 -ติดต้ังชุดดร๊อฟเอาท์ จ านวน 2 ต้น

แผนกหมอ้แปลงภายนอก

 -ติดต้ังหมอ้แปลงระบบ 1 เฟส 22000-400/230 โวลท์

 ขนาด 30 เควีเอ จ านวน 1 เคร่ือง

แผนกแรงต่ าภายนอก

 -ร้ือถอนเสา คอร.ขนาด 8 ม. จ านวน 4 ต้น  (ส่งคืนคลัง)

 -ร้ือถอนโคมไฟถนน จ านวน 4 ชุด (ติดต้ังคืน)

 -ร้ือถอนมเิตอร์ จ านวน 7 เคร่ือง(ติดต้ังคืน)

 -ปักเสา คอร.ขนาด 8 ม. จ านวน 2 ต้น  พร้อมอปุกรณ์ประกอบ)
 -พาดสายอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. จ านวน 2 สาย

  ระยะทาง 120 ม.

 -เทโคนเสา คอร.ขนาด8 ม. จ านวน 1 ต้น

 -ติดต้ังล่อฟ้าแรงต่ า จ านวน 2 ชุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลภดูนิ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ
2 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ แผนกแรงต่ าภายนอก 109,661  ระยะทางไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง 

ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ อย่างเพียงพอ  -ปักเสา คอร.ขนาด 8 ม. จ านวน 9 ต้น (พร้อมอปุกรณ์ประกอบหวัเสา) ใช้อยา่งเพียงพอ

บ้านถิ่นพัฒนา หมู่ที่ 3  -พาดเสาอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.จ านวน 2 สาย

 ระยะทาง 230 ม.

 -ติดต้ังชุดสายต่อลงดิน จ านวน 1 ชุด

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

 -พาดสายอลูมเีนียมหุม้ฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.จ านวน 1 สาย

ระยะทาง 40 ม.

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนน 2x36วัตต์ จ านวน 3 ชุด

3 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ แผนกแรงต่ าภายนอก 261,940 ระยะทางไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง 
ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ อย่างเพียงพอ  -พาดเสาอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.จ านวน 2 สาย ใช้อยา่งเพียงพอ

บ้านค าใหญ่ หมู่ที่ 4  ระยะทาง 811 ม.

 -ติดต้ังชุดล่อฟ้า จ านวน 4 ชุด

 -ติดต้ังชุดสายต่อลงดิน จ านวน 2 ชุด

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

 -พาดสายอลูมเีนียมหุม้ฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.จ านวน 1 สาย

ระยะทาง 811 ม.

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนน 2x36วัตต์ จ านวน 11 ชุด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

4 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ 30,025 ระยะทางไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง 
ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ อย่างเพียงพอ  -พาดสายอลูมเีนียมหุม้ฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.จ านวน 1 สาย ใช้อยา่งเพียงพอ

บ้านโนนหัวเขื่อน หมู่ที่ 5  ระยะทาง 240 เมตร

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนน 2x36 วัตต์ จ านวน 6 ชุด

 -ติดต้ังชุดล่อฟฟ้า จ านวน 1 ชุด

5 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ แผนกแรงต่ าภายนอก 45,034 ระยะทางไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง 

ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ อย่างเพียงพอ  -ปกัเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จ านวน 4 ต้น(พร้อมอุปกรณ์ประกอบหวัเสา) ใช้อยา่งเพียงพอ

บ้านค าดอกไม้ หมู่ที่ 6  -พาดสายอลูมเีนียมหุม้ฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.จ านวน 2 สาย

 ระยะทาง 160  เมตร

 - ติดต้ังชุดยดึโยง จ านวน 1 ชุด

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

 -พาดสายอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด 25 ตร.ม.จ านวน 1 สาย 

 ระยะทาง 160 เมตร

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนน 2x36 วัตต์ จ านวน  1 ชุด

6 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ แผนกแรงต่ าภายนอก 63,705 ระยะทางไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง 
ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ อย่างเพียงพอ  -ปกัเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จ านวน 2 ต้น(พร้อมอุปกรณ์ประกอบหวัเสา) ใช้อยา่งเพียงพอ

บ้านพักสุขใจ หมู่ที่ 7  -พาดสายอลูมีเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.จ านวน 2 สายระยะทาง 47

 -พาดสายอลูมีเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.จ านวน 1 สายระยะทาง 47

 -ติดต้ังชุดล่อฟ้า จ านวน 1 ชุด ,  -ติดต้ังชุดยึดโยง จ านวน 1 ชุด

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

 -พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.จ านวน 1 สาย

 ระยะทาง 377 เมตร . -ติดต้ังชุดโคมไฟถนน 2x36 วตัต์ จ านวน 9 ชุด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน แบบ ผ02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

7 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ แผนกแรงต่ าภายนอก 124,963 ระยะทางไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ อย่างเพียงพอ  -ปกัเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จ านวน 11 ต้น(พร้อมอุปกรณ์ประกอบหวัเสา) ใช้อยา่งเพียงพอ

บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 8  -พาดสายอลูมเีนียมหุม้ฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.จ านวน 2 สาย

  ระยะทาง 760 เมตร

 -ติดต้ังชุดล่อฟ้า จ านวน 1 ชุด

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

 -พาดสายอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.จ านวน 2 สาย

 ระยะทาง 380 เมตร

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนน 2x36 วัตต์ จ านวน 5 ชุด

 -ติดต้ังชุดล่อฟ้า จ านวน 1 ชุด

8 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ แผนกแรงต่ าภายนอก 112,409 ระยะทางไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ อย่างเพียงพอ  -ปกัเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จ านวน 9 ต้น(พร้อมอุปกรณ์ประกอบหวัเสา) ใช้อยา่งเพียงพอ

บ้านนาขาม หมู่ที่ 9  -พาดสายอลูมเีนียมหุม้ฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.จ านวน 2 สาย

  ระยะทาง 340 เมตร

 -ติดต้ังชุดล่อฟ้า จ านวน 2 ชุด

 -ติดต้ังชุดต่อลงดิน จ านวน 1 ชุด

 -ติดต้ังชุดยดึโยง จ านวน 3 ชุด

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

 -พาดสายอลูมเินียมหุม้ฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.จ านวน 2 สาย

 ระยะทาง 340 เมตร

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนน 2x36 วัตต์ จ านวน 4 ชุด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน แบบ ผ02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

9 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ แผนกแรงต่ าภายนอก 133,643 ระยะทางไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ อย่างเพียงพอ  -ปกัเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จ านวน 10 ต้น (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหวัเสา) ใช้อยา่งเพียงพอ

บ้านนาขาม หมู่ที่ 9  -พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.ม.จ านวน 2 สาย ระยะทาง370ม.

 -พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.ม.จ านวน 1 สาย ระยะทาง52ม.

 -ติดต้ังชุดล่อฟ้า จ านวน 2 ชุด , -ติดต้ังชุดยึดโยง จ านวน 3 ชุด

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

 -พาดเสาอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.ม.จ านวน 1สาย ระยะทาง 370 ม.

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนน 2x36 วตัต์ จ านวน 7 ชุด

10 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ แผนกแรงสูงภายนอก 672,330 ระยะทางไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ไฟฟ้าแรงสูงติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างเพียงพอ  -ปกัเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จ านวน 17 ต้น (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหวัเสา) ใช้อยา่งเพียงพอ

แรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ  -พาดสายอลูมิเนยีมแกนเหล็ก ขนาด 50 ตร.มม.จ านวน 2 สาย

บ้านโคกนางาม หมู่ที่ 10  ระยะทาง 1,020 เมตร

 -ติดต้ังชุดดร๊อฟเอาท ์จ านวน 2 ต้น

แผนกหม้อแปลงภายนอก

 -ติดต้ังหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22,000-400/230โวลท ์ขนาด 30 เควเีอ

 จ านวน 1 เคร่ือง

แผนกแรงต่ าภายนอก

 -ติดต้ังแร็ค 2 DE.สาย 50-70 จ านวน 1 ชุด , -ติดต้ังล่อฟ้าแรงต่ า จ านวน 1 ชุด

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

 -พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.จ านวน1 สาย ระยะทาง1,360ม.

 -ติดต้ังชุดโฟโต้สวทิช์ ขนาด 30 แอมป ์จ านวน 1 ชุด

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนน 2x36 วตัต์ จ านวน 3 ชุด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน แบบ ผ02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

11 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ แผนกแรงต่ าภายนอก 215,634 ระยะทางไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ อย่างเพียงพอ  -ปกัเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จ านวน 18 ต้น (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหวัเสา) ใช้อยา่งเพียงพอ

บ้านโคกนางาม หมู่ที่ 10  -พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.จ านวน 2 สาย ระยะทาง

 650 เมตร 

 -ติดต้ังชุดล่อฟ้า จ านวน 2 ชุด

 -ติดต้ังชุดสายต่อลงดิน จ านวน 2 ขุด

 -ติดต้ังยึดโยง จ านวน 6 ชุด

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

 -พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.จ านวน 1 สาย ระยะทาง370ม.

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนน 2 x36 วตัต์ จ านวน 6 ชุด

12 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ 151,631 ระยะทางไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ อย่างเพียงพอ  -พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.จ านวน 1 สาย ใช้อยา่งเพียงพอ

บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 13  ระยะทาง 1,505 เมตร

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนน 2 x36 วตัต์ จ านวน 24 ชุด

 -ติดต้ังชุดล่อฟ้า จ านวน 4 ชุด

13 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ .แผนกไฟฟ้าสาธารณะ 21,791 ระยะทางไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ อย่างเพียงพอ  -พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.จ านวน 1 สาย ใช้อยา่งเพียงพอ

บ้านภูทอง หมู่ที่ 14  ระยะทาง 365 เมตร

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนน 2 x36 วตัต์ จ านวน 2 ชุด

 -ติดต้ังชุดล่อฟ้า จ านวน 1 ชุด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน แบบ ผ02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ไฟฟ้า)
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) จะได้รับ

14 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่าย เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ แผนกแรงต่ าภายนอก 37,860 ระยะทางไฟฟ้ายาว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ อย่างเพียงพอ  -ปกัเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จ านวน 2 ต้น (พร้อมอุปกรณ์ประกอบหวัเสา) ใช้อยา่งเพียงพอ

บ้านภูทอง หมู่ที่ 14  -พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.จ านวน 2 สาย ระยะทาง80ม.

 -ติดต้ังชุดล่อฟ้า จ านวน 2 ชุด

 -ติดต้ังชุดสายต่อลงดิน จ านวน 1 ชุด

 -ติดต้ังยึดโยง จ านวน 1 ชุด

แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

 -พาดสายอลูมิเนยีมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม.จ านวน 1 สาย ระยะทาง175ม.

 -ติดต้ังชุดโคมไฟถนน 2x36 วตัต์ จ านวน 2 ชุด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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13.โครงการติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 8 บา้นเหล่าหลวง ตามถนนสายหลักและถนนตามซอยต่างๆภายในหมู่บา้น
14.โครงการติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะบริเวณทางแยกทางโค้ง และจุดเส่ียงอันตราย หมู่ที่ 8 บา้นเหล่าหลวง

23.โครงการติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 12 บา้นเหล่าหลวงกลาง จุดบา้นนายชูชาติ ภแูล่นกี่ /จุดทางโค้งหมู่บา้น / จุดบา้นนางค าสี ฆารพนัธ/์ จุดทางแยกข้าง สสว.7 ถนนสายบา้นนางพมิพ ์วะติปะโส

9.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 9 บา้นนาขาม ถนนสายหน้าวดัสระหนิไชยมัด
10.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ ตามถนนลาดยางสาย หมู่ที่ 7 บา้นพกัสุขใจ ไป หมู่ที่ 6 บา้นค าดอกไม้
11.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 8 บา้นเหล่าหลวง ไป หมู่ที่ 4 บา้นค าใหญ่
12.โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 8 บา้นเหล่าหลวงตามถนนสายคุ้มใต้พฒันา (ถนนสายหมู่ที่ 8 บา้นเหล่าหลวง ไป หมู่ที่ 4 บา้นค าใหญ)่

15.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 9 บ.นาขาม ตามถนนสายวดัปา่ศรีเครือวลัย์ , ถนนสายคุ้มเวยีงชมพ ูและ ถนนสายทางเข้าประมงฯ
16.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 10 บา้นโคกนางาม ไปหมู่ที่ 1 บา้นสวา่ง
17.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวงใต้ ตามถนนสายคุ้มมิตรสัมพนัธ ์(ถนนหน้าโรงเรียนเหล่าหลวงวทิยาคาร)
18.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวงใต้ ตามถนนสายคุ้มใหม่พฒันา
19.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 12 บา้นเหล่าหลวงกลาง ไปหว้ยถ้ าเสือ
20.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 12 บา้นเหล่าหลวงกลาง บริเวณถนนสายคุ้มค าเลา
21.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 12 บา้นเหล่าหลวงกลาง ถนนสายข้างบา้นนายสมัย วริะพนัธ์
22.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ  หมู่ที่ 12 บา้นเหล่าหลวงกลาง  ถนนสายทางเข้าสถานีพชือาหารสัตว์

3.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 3 บา้นถิ่นพฒันา ไป หนองค างู

5.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 4 บา้นใหญ่ ตามถนนสายหมู่บา้นไปวดัปา่ค าญาคู
6.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 4 บา้นค าใหญ่ ตามถนนสายหมู่ที่ 4 บา้นค าใหญ่ ไป หมู่ที่ 8 บา้นเหล่าหลวง
7.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 5 บา้นโนนหวัเขื่อน ตามถนนสายคุ้มน้ าทพิย์ , คุ้มน้อยสามัคคีและ ถนนสาย หมู่ที่ 5  บา้นโนนหวัเขื่อน ไป หมู่ที่ 12 บา้นเหล่าหลวงกลาง
8.โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 6 บา้นค าดอกไม้ บริเวณทางโค้งศาลปู่เซียงโสม

4.โครงการติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 3 บา้นถิ่นพฒันา คุ้มน้ าทรัพย์

โครงการขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลภดูิน
1.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะหมู่ที่ ๑ บา้นสวา่ง จากคุ้มภดิูน ไปวดัสวา่งอัมพะวนั
2.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 2 บา้นค่ายลูกเสือ (ตามถนนสายวดัปา่ทรงธรรม)
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28.โครงการติดต้ังไฟสัญญาณจราจรหรือท าเคร่ืองหมายจราจร หมู่ที่ 1 บา้นสวา่ง บริเวณจุดเส่ียง ทางโค้งและจุดอันตราย
29.โครงการติดต้ังไฟสัญญาณจราจรหรือท าเคร่ืองหมายจราจรตามจุดเส่ียงและจุดอันตรายตามถนน ม.9 บา้นนาขาม
30.โครงการติดต้ังโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวงใต้ ตามถนนทกุสายภายในหมู่บา้น

26.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 14 บา้นภทูอง คุ้มกลางถนนสายบา้นนายเรียม
27.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 14 บา้นภทูอง คุ้มวงัน้ าเย็น

โครงการขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลภดูิน

24.โครงการขยายเขตโคมไฟฟา้สาธารณะ หมู่ที่ 13 บา้นโนนศาลา ถนนสายคุ้มโนนบา้นเก่า
25.โครงการขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟา้ หมู่ที่ 13 บา้นโนนศาลา ถนนสายไปล าหว้ยหนิแตก
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เปา้หมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 

1 โครงการฝึกอาชีพของศูนย์
ส่งเสริมอาชีพและพฒันารายได้

เพื่อใหป้ระชาชน
ทกุกลุ่มอาชีพมรีายได้และ
พฒันาฝีมอืด้านอาชีพต่างๆ
ใหก้บัประชาชน

จัดฝึกอบรมอาชีพใหก้บัประชาชน 
ต าบลภดิูน
ทกุกลุ่มอาชีพ

      50,000     50,000     50,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมอีาชีพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมอีาชีพ
และรายได้
แบบยั่งยืน

ส านกัปลัด

2 โครงการปรับปรุงลานค้าชุมชน
และตลาดนดัโคกระบอืต าบลภู
ดิน

เพื่อปรับปรุงลานค้าชุมชน
และพฒันาพฒันาตลอดนดัโค
กระบอืต าบลภดิูน

ปรับปรุงลานค้าชุมชนและพฒันา
ตลาดนดัโคกระบอื

   2,000,000 ต าบลภดิูนมลีาน
ค้าชุมชนและ
ตลาดนดัโค
กระบอื

ลานค้าชุมชนมี
การพฒันาที่ดีขึ้น
และตลาดนดัโค
กระบอืมกีาร
พฒันาที่ดีขึ้น

ส านกัปลัด

3 สนบัสนนุสมทบกองทนุ
สวัสดิการชุมชนต าบลภดิูน(วัน
ละบาท)

เพื่อสนบัสนนุสมทบกองทนุ
สวัสดิการ
ของชุมชน

สมทบกองทนุสวัสดิการชุมชนต าบล
ภดิูน จ านวน ๑ กลุ่ม

     30,000    30,000    30,000 ประชาชนต าบล
ภดิูนได้รับ
สวัสดิการเพิ่มขึ้น

ประชาชนรู้จักการ
ออมวันละบาท

ส านกัปลัด

4 โครงการศูนย์ส่งเสริมและ
ผลิตภณัฑ์ข้าวชุมชนต าบลภดิูน

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้และ
เทคนคิในการผลิตข้าว

ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชน ม.๘ ,๑๐
 , ๑๒

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้
และเทคนิคในการ
ผลิตข้าวเพิม่ขึ้น

ประชาชนมี
ความรู้และเทคนคิ
ในการผลิตข้าว

ส านกัปลัด

5 โครงการปรับปรุงดินด้วย
อินทรีย์วัตถุและโครงการผลิตปุ๋ย
หมักชีวภาพและสารสกัดชีวภาพ
ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยางพารา)

เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้ด้าน
การผลิต ปุ๋ยหมกัชีวภาพและ
สารสกดัชีวภาพเพื่อใช้ในสวน
ยางพารา

ส่งเสริมการใหค้วามรู้ด้านการ
ปรับปรุงดิน 
ม.๑-๑๔ 
จ านวน ๑ รุ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนต าบลภู
ดินมีความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตปุย๋หมัก
ชีวภาพและสาร
สกัดชีวภาพเพิม่ขึ้น

ประชาชนมคีวามรู้
ด้านอนิทรีย์

ส านกัปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาคน สังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพฒันาเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ที่ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ (บาท)

วัตถุประสงค์

ยทุธศาสตร์ที่ 2  การสง่เสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
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ยทุธศาสตร์ที่ 2  การสง่เสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 

6 โครงการบม่เพาะความรู้ชุมชน
และส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีง

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัหลักเศรษฐกจิ
พอเพยีงใหแ้กป่ระชาชน
ชาวต าบลภดิูน

อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการด าเนนิ
ชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง
ใหแ้กป่ระชาชน
ชาวต าบลภดิูน จ านวน ๑ รุ่น

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมคีวาม
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น
ตามหลัก
เศรษฐกจิพอ

ประชาชนชาว
ต าบลภดิูนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนนิชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกจิพอเพยีง

ส านกัปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพฒันาคน สังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพฒันาเศรษฐกจิและการทอ่งเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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เปา้หมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 

1 โครงการปอ้งกนัและควบคุม
โรคติดต่อ
- ไข้เลือดออก 
- โรคพษิสุนขับา้

เพื่อแกไ้ขปญัหาแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ ไข้เลือดออก 
โรคพษิสุนขับา้

จัดซ้ือวัสดุ เวชภณัฑ์ยา ฯลฯ เพื่อ
ปอ้งกนัการแพร่ระบาด ม.๑-ม.๑๔
(งบประมาณ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย)์

   30,000    30,000    30,000 ต าบลภูดิน ไม่มี
ปัญหาการแพร่
ระบาด
ของโรคติดต่อ
ไข้เลือดออกและ
โรคพิษสุนัขบ้า

สามารถแกไ้ข
ปญัหาการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการรณรงค์ร้านอาหาร
สะอาดอาหารปลอดภยั

เพื่อสร้างจิตส านกึรักษา
ความสะอาดและจัด
ระเบยีบผู้ประกอบการ 
ร้านอาหาร

จัดกจิกรรมรณรงค์และ
จัดระเบยีบผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหาร

   15,000    15,000    15,000 ร้านอาหารในเขต
พื้นที่ต าบล
ภูดินสะอาดถูกหลัก
อนามัยเพิ่มขึ้น

ผู้ประกอบการ
ร้านค้า ร้านอาหาร
ร่วมรณรงค์รักษา
ความสะอาด

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

3 สนบัสนนุกองทนุหลักประกนั
สุขภาพระดับทอ้งถิ่นเทศบาล
ต าบลภดิูน

เพื่อสนบัสนนุกองทนุระบบ
ประกนัสุขภาพ
ระดับทอ้งถิ่น

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลภูดิน 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

110,000 110,000 110,000 ประชาชนต าบล
ภดิูนได้รับการ
บริการเกี่ยวกบั
หลักประกนั

ให้บริการระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น แก่
ประชาชน

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพฒันาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การพฒันาคน สังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาคนและสังคมที่มคุีณภาพ

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



71 แบบ ผ02

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 

4 โครงการจัดประชุมเชิง
ปฏบิติัการจัดท าแผนการจัดการ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อใหป้ระชาชนมจีิตส านกึ
อนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ 
ใหแ้กชุ่มชนต าบลภดิูน 
ม.๑-ม.๑๔ จ านวน ๑ คร้ัง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
ดูแลส่ิงแวดล้อม
ในชุมชนเพิ่มขึ้น

เกิดแนวทางการ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมในเขต
เทศบาลต าบลภูดิน
ในการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

5 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหาการต้ังครรภใ์นกลุ่มวัยรุ่น

เพื่อปอ้งกนัและแกป้ญัหา
การต้ังครรภใ์นกลุ่มวัยรุ่น

จัดอบรมใหค้วามรู้แกเ่ด็กและ
เยาวชน จ านวน ๑ รุ่น

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ปัญหาการต้ังครรภ์
ของกลุ่มวัยรุ่นลดลง

เยาวชนของต าบล
ภูดิน 
มีความรู้เพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับการต้ังครรภ์

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

6 โครงการหมู่บา้น
ปลอดขยะ

เพื่อน าขยะกลับมาใช้
ประโยชนแ์ละลดปริมาณ
ขยะในหมู่บา้น

๑๔ หมู่บา้น ในต าบล
ภดิูน มศูีนย์เรียนรู้
การจัดการขยะ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้นและ
ขยะ
ในต าบลภูดิน

ปริมาณขยะลดลง
ชุมชนสะอาด และ
ประชาชนเห็นคุณค่า
ของขยะ

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

7 โครงการเยาวชนเทศบาลต าบล
ภดิูน ปลอดภยั
หา่งไกลเอดส์

เพื่อใหเ้ยาวชนตระหนกัถึง
ปญัหาโรคเอดส์

จัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน ๑ คร้ัง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เยาวชนต าบลภูดิน
ปลอดภัยห่างไกล
เอดส์มากขึ้น

เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล
ภูดินมีความรู้และลด
ปัญหาสังคมในเยาวชน

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

8 โครงการเครือข่าย
การมส่ีวนร่วม 
การจัดการต าบลสุขภาวะ
สู่ชุมชนทอ้งถิ่นเข้มแข็ง

เพื่อพฒันาชุมชนและ
ทอ้งถิ่นใหเ้ข้มแข็งนา่อยู่
สามารถพึ่งพอตนเองได้
อย่างยั่งยืน

ออกประชาคมหมู่บา้นเพื่อจัดเกบ็
ข้อมลูเกี่ยวกบัสุขภาวะของ
ประชาชนต าบลภดิูนทั้ง ๑๔ 
หมู่บา้น

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนต าบลภู
ดินมีสุขภาวะที่ดี
และพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน

ประชาชนต าบลภูดิน
มีความเข้มแข็งน่าอยู่
และพึ่งพาตนเองได้

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การพฒันาคน สังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาคนและสังคมที่มคุีณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพฒันาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



72
แบบ ผ02

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 

9 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อคัรราชกมุารี

เพื่อปอ้งกนัและควบคุมโรค
พษิสุนขับา้ในเขตพื้นที่
ต าบลภดิูน

 ด าเนนิการจัดซ้ือวัคซีนและ
อปุกรณ์เพื่อใช้ในการฉีดสุนขั
ในเขตพื้นที่ต าบลภดิูน 

๔๘,๕๔๐ ๔๘,๕๔๐ ๔๘,๕๔๐ สามารถปอ้งกนั
และควบคุมโรค
พษิสุนขับา้ในเขต
พื้นที่ต าบลภดิูน ได้
 ๑๐๐%

ต าบลภดิูนปลอดภยั
จากโรคพษิสุนขับา้

กองสา
ธารณุสขและ
ส่ิงแวดล้อม

10 โครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ - หมู่ที๑่๔

เพื่อส่งเสริม ปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคในชุมชนให้
ประชาชนในพื้นต าบลภดิูน
มสุีขภาพจิตและสุขภาพ
กายที่ดีขึ้น

จัดงบประมาณอดุหนนุส าหรับ
การด าเนนิงานตามแนวโครงการ
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 
หมู่บา้นละ ๒๐,๐๐๐บาท 
จ านวน ๑๔ หมู่บา้น 

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ประชาชน
ร้อยละ ๖๐ 
มสุีขภาพจิต และ
สุขภาพกาย ที่ดีขึ้น

ประชาชน
ต าบลภดิูน
มสุีขภาพจิต และ
สุขภาพกาย
ที่ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
ทต.ภูดิน

วัตถุประสงค์

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

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



73 แบบ ผ02

แผนงาน การศึกษา
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
1 สนบัสนนุค่าอาหารกลางวัน

ส าหรับเด็กเล็กกอ่นวัยเรียน
เพื่อใหเ้ด็กเล็กได้บริโภค
อาหารครบทั้ง ๕ หมู่

จ้างเหมาบริการท าอาหารกลางวัน
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ภดิูน จ านวน ๓ ศูนย์ (จ านวนเด็ก
 ๑๓๓ คนๆละ ๒๐ บาท จ านวน 
๒45 วัน)

๗๔๔,๘๐๐ ๗๔๔,๘๐๐ เด็กเล็กมสุีขภาพ
ร่างกายสมบรูณ์
แข็งแรง และได้
บริโภคอาหาร
ครบทั้ง ๕ หมู่ 
เพิ่มขึ้น

 เด็กเล็กได้รับประทาน
อาหารกลางวนัทุกวนั
-เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงตามวยั
-เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารที่มีคุณค่า
ทางอาหารสะอาดถูก
หลักอนามัย

กองการศึกษา

2 โครงการ
วันเด็กประจ าปี

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กได้
ร่วมกจิกรรมที่สร้างสรรค์

จัดกจิกรรม
งานวันเด็กแหง่ชาติ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กมีความกล้า
แสดงออกและ
เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

เด็กได้ร่วมกจิกรรม
ที่สร้างสรรค์

กองการศึกษา

3 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนประถมศึกษา ๕ 
โรงเรียน ในเขต
ต าบลภดิูน

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนมอีาหาร
กลางวันรับประทานทกุวัน
และมสุีขภาพ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นกัเรียน อนบุาลและประถมศึกษา
 ๕ โรงเรียนในเขตต าบล

๑,๔๗๖,๐๐๐ ๑,๔๗๖,๐๐๐ ๑,๔๗๖,๐๐๐ นกัเรียนได้บริโภค
อาหารกลางวัน
ครบทกุคน

 เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันทุกวัน –เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงตามวัย –เด็ก
นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่

กองการศึกษา

4 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี
เด็กเล็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
 ต าบลภดิูน

เพื่อตรวจสุขภาพประจ าปี
ใหแ้กเ่ด็กเล็กต าบลภดิูน

ตรวจสุขภาพใหแ้ก่
เด็กเล็กต าบลภดิูนอย่างนอ้ยปลีะ 
๒ คร้ัง

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ เด็กเล็กต าบลภดิูน
มสุีขภาพแข็งแรง
ทกุคน

เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง  มีพัฒนาการ
เหมาะสม  ตามวัย

กองการศึกษา

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



74
แบบ ผ02

แผนงาน การศึกษา
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
5 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)

 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลภดิูน

เพื่อให้เด็กเล็กมีอาหารเสริม
(นม) รับประทาน
ทุกวัน และ 
มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง
ตามวัย

จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลภูดิน
จ านวน ๓ ศูนย์(จ านวน ๑๓๓ คนๆ
ละ ๗ บาท จ านวน ๒6๐ วัน )

๒๖๐,๖๘๐ ๒๖๐,๖๘๐ ๒๖๐,๖๘๐ เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลภูดิน 
ได้รับอาหารเสริม
(นม)อย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพตาม
หลักโภชนาการ

กองการศึกษา

6 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)
โรงเรียนประถมศึกษา 
๕ โรงเรียน

เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนมอีาหาร
เสริม(นม) รับประทานทกุ
วัน และมสุีขภาพร่างกาย
สมบรูณ์แข็งแรงตามวัย

จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม(นม)แกเ่ด็ก
นกัเรียนอนบุาลและระดับ
ประถมศึกษา ๕ โรงเรียนในเขต
ต าบล    ภดิูน(จ านวน ๓๖๙ คนๆ
ละ ๗ บาท จ านวน ๒๖๐ วัน )

๖๗๑,๕๘๐ ๖๗๑,๕๘๐ ๖๗๑,๕๘๐ เด็กเล็กมสุีขภาพ
ร่างกายสมบรูณ์
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

นักเรียนระดับอนุบาล
 และระดับประถม
ศึกษาจ านวน ๕ 
โรงเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลภูดิน มีอาหาร
เสริมนมด่ืมกินอย่าง
เพียงพอและมี
คุณภาพตามหลัก
โภชนาการ

กองการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การพฒันาคน สังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตคนและสงัคม
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาคนและสังคมที่มคุีณภาพ



75
แบบ ผ02

แผนงาน การศึกษา
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
7 โครงการปรับปรุงศูนย์พฒันา

เด็กเล็กต าบลภดิูน
เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลภู
ดินทั้ง ๓ ศูนย์

ปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก
ต าบลภดิูนทั้ง ๓ ศูนย์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต าบล 
ภดิูนมคีวาม
ปลอดภยัและได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต าบลภดิูนทั้ง ๓ 
ศูนย์ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา 

8 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(เงิน
อดุหนนุส าหรับสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.)

เพื่ออดุหนนุส าหรับ
สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พฒันา
เด็กเล็ก (ศพด.)

จัดงบประมาณอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)
 ๑.ค่าหนังสือเรียน
 ๒.ค่าอุปกรณ์การเรียน
 ๓.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  
 ๔.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๘๐,๒๓๐ ๘๐,๒๓๐ ๘๐,๒๓๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลภูดิน
ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา

เด็กเล็กจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลภูดินมี
หนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน และ
เคร่ืองแบบนักเรียน 
ครบทุกคน

กองการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ (บาท)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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



76
แบบ ผ02

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
1 โครงการแข่งขันกฬีา

ระดับต าบล
เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม
สมคัรสมานสามคัคี

จัดงบประมาณ                      
สนบัสนนุการจัดงาน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
ของต าบลภูดิน 
ปลอดภัยห่างไกล
จากยาเสพติดเพิ่มขึ้น

ประชาชนมคีวาม
สมคัรสมานสามคัคี

กองการศึกษา

2 โครงการจัดซ้ืออปุกรณ์กฬีา
ประจ าหมู่บา้นและศูนย์กฬีา
ประจ าต าบลดินภดิูน

เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีา

จัดซ้ืออปุกรณ์กฬีาที่ได้มาตรฐาน 
ม.๑-๑๔ และศูนย์กฬีาต าบลภดิูน
 ๑ แหง่

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กลุ่มเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปหัน
มาเล่นกีฬาและ
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดมากขึ้น

ประชาชนมอีปุกรณ์
กฬีาที่ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

3 โครงการอดุหนนุงานแข่งขัน
กฬีาองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นอ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์
สัมพนัธ์

เพื่อร่วมงานแข่งขันกฬีา
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
อ าเภอเมอืงกาฬสินธุสั์มพนัธ์

สนบัสนนุงานแข่งขันกฬีาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอเมอืง
กาฬสินธุสั์มพนัธ์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ บุคลากรของ
เทศบาลต าบลภูดิน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา ในระดับ อปท.
 เพิ่มขึ้น

เชื่อมความสัมพันธ์
สมัครสมานสามัคคี
ของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์

กองการศึกษา

4 โครงการลานกฬีาหมู่บา้นต าบล
ภดิูน

เพื่อใหป้ระชาชนมสีถานที่
เล่นกฬีา

จัดสร้างลานกฬีาหมู่บา้น ณ ศาลา
กลางบา้น และ
ที่สาธารณะหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๔ 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ กลุ่มเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป มี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลจากยาเสพ
ติดมากขึ้น

ประชาชนมสีถานที่
เล่นกฬีา
 ออกก าลังกาย

กองช่าง

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



77 แบบ ผ02

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
1 โครงการประชาสัมพนัธ์

ใหค้วามรู้เกี่ยวกบัภาษทีอ้งถิ่น
และออกใหบ้ริการ
จัดเกบ็ภาษเีคล่ือนที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเกบ็รายได้

๑.เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการเดินทาง
แกป่ระชาชน
ผู้เสียภาษทีอ้งถิ่น
๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเกบ็ภาษี
ของเทศบาลต าบลภดิูนใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดท าโครงการประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกบัภาษทีอ้งถิ่น        
แกป่ระชาชนและออกใหบ้ริการ
จัดเกบ็ภาษเีคล่ือนที่ในเขตพื้นที่
ต าบลภดิูน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.ประชาชนร้อยละ
 ๗๐ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่น
๒.การจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลภูดินมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๑.ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เสียภาษีท้องถิ่น
๒.การจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น  ของเทศบาล
ต าบลภูดิน 
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น

กองลัง

2 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ
ด าเนนิงานตามโครงการ
ปลูกต้นไมใ้นพื้นที่สาธารณะ

 1.เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ
การด าเนนิงานตาม
โครงการปลูกต้นไมใ้นพื้นที่
สาธารณะ
2.เพื่อสร้างพื้นที่ปา่ใหก้บั
ชุมชนทอ้งถิ่น                 
   3.เพื่อสร้างจิตส านกึใน
การอนรัุกษป์า่ในชุมชน
ทอ้งถิ่น

จัดกจิกรรม
ปลูกต้นไม ้ในพื้นที่สาธารณะ
โดยร่วมกบัประชาชน และ
หนว่ยงานราชการ
ในเขตพื้นที่
ต าบลภดิูน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ พื้นที่ป่า
ในต าบลภูดิน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐

๑.พื้นที่ป่าในต าบล
ภูดินเพิ่มขึ้น
๒.เพิ่มที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่า
๓.ประชาชนต าบลภู
ดินช่วยกันรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ รู้จัก
การใช้ทรัพยากรป่าไม้
ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด และตระหนักถึง
ผลเสียของการที่ป่า
ไม้ถูกท าลายลง
อย่างมากในปัจจุบัน

ส านกัปลัด

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



78 แบบ ผ02

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
3 โครงการฝึกอบรม

เชิงปฏบิติัการ 
การใช้งานในระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์
การบนัทกึบญัชีและการจัดท า
รายงานการเงิน
ในระบบบญัชีคอมพวิเตอร์ 
(e-LAAS)

เพื่อฝึกอบรม เพิ่มความรู้
ใหแ้กพ่นกังานเจ้าหนา้ทา
ผู้ปฏบิติังาน ในการจัดท า
บญัชีและจัดท ารายงาน
การเงินในระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์

จัดอบรมใหค้วามรู้แกพ่นกังาน
เจ้าหนา้ที่และผู้ปฏบิติังาน
เกี่ยวกบัการใช้งานในระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์ การบนัทกึบญัชีและ
การจัดท ารายงานการเงินในระบบ
บญัชีคอมพวิเตอร์(e-LAAS) 
จ านวน ๑ คร้ัง

๓๖,๑๐๐ ๓๖,๑๐๐ ๓๖,๑๐๐ ผู้เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ ๗๐ 
มีความรู้
ความเข้าใจ 
ในการจัดท าบัญชี
และจัดท ารายงาน
การเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ 
(e-LAAS) มากขึ้น

บุคลากรของเทศบาล
ต าบลภูดิน ผู้มีหน้าที่
ในการจัดท าบัญชี
และจัดท ารายงาน
การเงินในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์
(e-LAAS) 
มีประสิทธิภาพและ
เข้าใจในการท างาน
มากขึ้น

กองคลัง

4 โครงการฝึกอบรมจัดต้ัง
อาสาสมคัรปอ้งกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน

เพื่อฝึกอบรมประชาชนใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
ภยัต่างๆและเปน็ก าลัง
ส าคัญ ที่สามารถเรียก
ระดมก าลังเมื่อเกดิ
เหตุการณ์ขึ้นเพื่อปฏบิติั
ภารกจิร่วมกบัทางราชการ
ในการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยั

จัดฝึกอบรมจัดต้ังอาสาสมคัร
ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
เทศบาลต าบลภดิูน จ านวน ๓๐ 
คน 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ผู้เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ ๗๐ 
มีความรู้
ความเข้าใจ 
เพิ่มขึ้นและสามารถ
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ทต.ภูดิน 
สามารถเรียนรู้และ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติภารกิจ
ให้บรรลุเป้าหมายและ
เกิดความมั่นใจในการ
ช่วยเหลือกู้ภัยอย่าง
ถูกต้อง

ส านกัปลัด

ยทุธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตคนและสงัคม

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การพฒันาคน สังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาคนและสังคมที่มคุีณภาพ



79 แบบ ผ02

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง

ผู้บริหารทอ้งถิ่นและสมาชิก
สภาทอ้งถิ่น 
เทศบาลต าบลภดิูน

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกต้ังส าหรับ
ผู้บริหารทอ้งถิ่นและสมาชิก
สภาทอ้งถิ่น

จัดงบประมาณเพื่อด าเนนิการ
จัดการเลือกต้ังผู้บริหารทอ้งถิ่น
และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น เทศบาล
ต าบลภดิูน
ตามที่กฎหมายก าหนด

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เทศบาล
ต าบลภูดิน 
ด าเนินการเลือกต้ัง
ได้ตามกรอบ
ระยะเวลา
ที่กฎหมายระเบียบ
และหนังสือส่ังการ
ก าหนด

เทศบาลต าบล
ภูดิน สามารถ
ด าเนินการจัดการ
เลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
ได้ตามกฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือ
ส่ังการก าหนด

ส านกัปลัด

6 โครงการจัดเวทปีระชาคม
ทอ้งถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น

เพื่อสร้างการมส่ีวนร่วม
ใหป้ระชาชนแสดงความ
คิดเหน็ในการพฒันาทอ้งถิ่น

จัดเวทปีระชุมประชาคมหมู่บา้นใน
เขตพื้นที่ต าบลภดิูน เพื่อจัดท า
แผนพฒันาเทศบาลต าบลภดิูน
สามปี

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ต าบลภดิูนมี
แผนพฒันา
ทอ้งถิ่นที่ได้จาก
ประชาคม
หมู่บา้นเพิ่มขึ้น

เทศบาลต าบลภูดินมี
โครงการกิจกรรมที่
ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี จากปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน

ส านกัปลัด

7 โครงการวนัทอ้งถิ่นไทย เพื่อร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ ๕ และเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความรักความ
สามัคคีความสัมพันธ์อันดีและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดกิจกรรมในวนัทอ้งถิ่นไทย
เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธคุิณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั

5,000 5,000 5,000 ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และ
ประชาชนทั่วไป 
ส านึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ

ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และ
ประชาชนทั่วไป 
ส านึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ

ส านักปลัด

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



80 แบบ ผ02

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
8 โครงการอบรมใหค้วามรู้

กฎหมายแกป่ระชาชน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัหลัก
กฎหมายที่เปน็หลักปฏบิติั
ราชการที่ดีใหแ้กป่ระชาชน

จัดอบรมใหค้วามรู้แกผู้่น าหมู่บา้น
และประชาชน จ านวน ๑ รุ่น

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผู้น าหมู่บา้นและ
ประชาชนมคีวามรู้
ด้านกฎหมาย
เพิ่มขึ้น

ผู้น าหมู่บา้นและ
ประชาชนมคีวามรู้
ความเข้าใจด้าน
กฎหมายมากขึ้น

ส านกัปลัด

9 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน

เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลแผนที่
และทะเบยีนทรัพย์สินที่
พร้อมน าไปพฒันางาน
จัดเก็บรายได้และต าบล
ภดิูน     มีแผนที่แสดง
ขอบเขตชัดเจนยิ่งขึ้น

จัดท าโครงการปรับปรุงแผนที่
และทะเบยีนทรัพย์สิน

20,000 20,000 20,000 เทศบาลต าบล ภูดิน
 ด าเนินการจัดท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด  ๗๙.๗๘  
ตารางกิโลเมตร

ท าให้ทราบขอบเขต
การปกครองของ
หน่วยงานในระดับ
แปลงที่ดินและท าให้
ทราบทรัพย์สินที่อยู่
ภายในขอบเขต
ปกครองของหน่วยงาน

กองคลัง

10 โครงการ
เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ 
สิงหามหาราชินี 
(วนัแม่แหง่ชาติ)

เพื่อใหค้รอบครัว
ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์

จัดงบประมาณจัดงานและ
กิจกรรมต่างๆ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนได้ร่วม
ถวายราช
สักการะและ
ส านึกในพระ
มหากรุณาธคุิณ
เพิ่มขึ้น

ครอบครัว
ร่วมกิจกรรม
ที่สร้างสรรค์

ส านักปลัด

11 โครงการจัดกจิกรรมวันที่ ๕ 
ธันวาคม

เพื่อใหค้รอบครัว
ร่วมกจิกรรมที่สร้างสรรค์

จัดงบประมาณจัดงานและ
กจิกรรมต่างๆ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนได้ร่วม
ถวายราชสักการะ
และส านกึในพระ
มหากรุณาธิคุณ
เพิ่มขึ้น

ครอบครัว
ร่วมกจิกรรม
ที่สร้างสรรค์

ส านกัปลัด

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาคนและสังคมที่มคุีณภาพ
ยทุธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตคนและสงัคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การพฒันาคน สังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม



81
แบบ ผ02

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
12 โครงการกจิกรรมปกปอ้ง

สถาบนัส าคัญของชาติ
เพื่อใหเ้กดิความรัก สมคัร
สมาน สามคัคี ในความเปน็
ชนชาติไทยที่มสีถาบนั
พระมหากษตัริย์เปน็ศูนย์
รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและ
คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

จัดอบรมใหค้วามรู้แกผู้่น าหมู่บา้น
 และประชาชนทั่วไปใหเ้กดิความ
รัก สามคัคี และปกปอ้งสถาบนั
ส าคัญของชาติ จ านวน ๑ รุ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพืน้ที่ต าบลภูดินมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราช
กรณียก์ิจและส านึก
ในพระมหากรุณาธคุิณ
 แห่งพระบาทสมเด็จ 
 พระเจา้อยูห่ัวฯ 
สมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์อันหา
ที่สุดมิได้

ประชาชนที่อาศัยอยูใ่น
พืน้ที่ต าบล  ภูดินมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชกรณีย์
กิจ  และส านึกในพระ
มหากรุณาธคุิณ แห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวฯ สมเด็จพระ
นางเจา้
พระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุ
วงศ์ทุกพระองค์อันหา
ที่สุดมิได้

ส านกัปลัด

13 โครงการต้นกล้าดี 
มคุีณธรรม จริยธรรม นอ้มน า
เศรษฐกจิพอเพยีง หลีกเล่ียง
การทจุริต

เพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวิต
และความรู้เพื่อเปน็การ
สร้างภมูคุ้ิมกนัภยัสังคม
ใหก้บัเด็กและเยาวชน

จัดอบรมใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน
และประชาชนทั่วไป จ านวน ๑ รุ่น
 ใหม้คุีณธรรม จริยธรรม นอ้มน า
เศรษฐกจิพอเพยีง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป   
มคุีณธรรม 
จริยธรรม เพิ่มขึ้น

เด็กเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มี
คุณธรรม จริยธรรม

ส านกัปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาคนและสังคมที่มคุีณภาพ
ยทุธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตคนและสงัคม

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การพฒันาคน สังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม



82
แบบ ผ02

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
14 โครงการค่ายคุณธรรม

เยาวชนต าบลภดิูน
จัดกจิกรรมปลูกจิตส านกึ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เยาวชน
ต าบลภดิูน

เพื่อปลูกจิตส านกึด้านคุณธรรม
และจริยธรรมเยาวชนต าบลภดิูน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เยาวชนต าบลภดิูน
มคุีณธรรมมากขึ้น

เยาวชนมจีิต
จิตส านกึด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมเยาวชน

ส านกัปลัด

15 โครงการประกวด
ค าขวัญต่อต้าน
การทจุริต

๑) เพื่อสร้างจิตส านึก
ด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้
เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับ
พฤติกรรมการทุจริต
คอร์รัปชัน
๒)เพื่อสร้างเสริมค่านิยม
ที่ถูกต้องให้กับเด็กและ
เยาวชนให้เกิดจิตส านึก
ที่ยึดมั่นในการท าความดี

เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน
เกิดความตระหนัก 
ต่ืนตัวและ
เห็นความส าคัญ หันมาสนใจเกี่ยวกับ
ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เด็กและเยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ๖๐ เข้าใจ
ปญัหา การทจุริต
คอรัปชั่น

๑)เด็กและเยาวชน
มีคุณธรรม จริยธรรม 
ไม่ยอมรับพฤติกรรม
การทุจริตคอร์รัปชั่น
๒)เด็กและเยาวชน
มีค่านิยมที่ถูกต้อง
๓)เด็กและเยาวชนได้
ฝึกฝนทักษะ
ในการเขียนค าขวัญ
อย่างสร้างสรรค์

ส านกัปลัด

ยทุธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตคนและสงัคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การพฒันาคน สังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาคนและสังคมที่มคุีณภาพ

โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์



83
แบบ ผ02

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
16 โครงการประกาศเจตจ านง

ต่อต้านการทจุริต
ของผู้บริหารเทศบาล
ต าบลภดิูน

๑)เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้
ประกาศแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น
๒)เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ได้แสดงเจตจ านงในการ
ป้องกันการทุจริต 

มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร ๑ ฉบับ และ
มีการประกาศสาธารณะชนต่อ
สาธารณะอย่างน้อย ๑ คร้ัง และ
จัดท าคู่มือการป้องกันการทุจริต 
ให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น คนละ ๑ เล่ม

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ คณะผู้บริหาร
ทอ้งถิ่นได้แสดง
เจตจ านงต่อต้าน
การทจุริต

ผู้บริหารท้องถิ่นได้
ประกาศเจตจ านง
การต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารอย่าง
น้อย ๑ ฉบับ

ส านกัปลัด

17 โครงการส ารวจความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการของเทศบาล
ต าบล
ภดิูน

เพื่อประเมินระดับ
ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลภูดิน

จัดท าแบบส ารวจ
เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลภูดินและผู้มา
ติดต่อราชการจากทุกหน่วยงาน
ทุกส่วนราชการ
จ านวน ๑ คร้ังต่อปี

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ
๕๐
ได้แสดงความ
คิดเหน็ความพงึ
พอใจ 

๑.ประชาชนในพืน้ที่
และผู้มาติดต่อราชการ
จากทุกหน่วยงาน ทุก
ส่วนราชการได้รับ
บริการที่สะดวกรวดเร็ว
๒.การปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าที่เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพ สามารถ
ตอบสนองภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนด้วย
จ านวนบุคลากรที่จ ากัด

ส านกัปลัด

18 โครงการเทศบาลต าบลภดิูน
เคล่ือนที่

๑)เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทาง
มารับบริการ
๒)เพื่อรับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่

ออกให้บริการแก่ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลภูดิน

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชนต าบลภู
ดิน ร้อยละ ๖๐ 
เข้าถึงการใหบ้ริการ
ของเทศบาล

ประชาชนต าบลภูดิน 
ได้รับบริการ 
ที่สะดวก รวดเร็ว 
มากยิง่ขึ้น

ส านกัปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การพฒันาคน สังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาคนและสังคมที่มคุีณภาพ
ยทุธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตคนและสงัคม
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แบบ ผ02

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
19 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการ

ด าเนนิงานและ
บริหารจัดการ
ระบบแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบแพทย์ฉุกเฉิน

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการ
เกี่ยวกับระบบแพทย์ฉุกเฉิน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ 
ของผู้ปว่ยฉุกเฉิน
ได้รับการบริการ
ที่ดีขึ้น กอ่นถึง
สถานพยาบาล

ประชาชน
ต าบลภูดินได้รับการ
บริการ
ด้านการแพทยฉ์ุกเฉิน
ทั่วถึงมากยิง่ขึ้น

ส านกัปลัด

20 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุ
โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชื
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกมุารี

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

จัดท าโครงการส่งเสริม สนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ 
ของทรัพยากร
ธรรมชาติ
ในเขตพื้นที่ต าบล
ภดิูนได้รับการ
อนรัุกษ์

ทรัพยากร
ธรรมชาติเกี่ยวกับ
พันธกุรรมพืชในเขต
ต าบลภูดินได้รับการ
อนุรักษ์และส่งเสริม

ส านกัปลัด

21 โครงการรักน้ า รักปา่ รักษา
แผ่นดิน

เพื่อสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลภู
ดินในการรักษาส่ิงแวดล้อม 
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อสนับสนุนการจัดท าโครงการรัก
น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ 
ของทรัพยากร
ธรรมชาติ
ในเขตพื้นที่
ต าบลภดิูนได้รับ
การอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติใน
เขตพืน้ที่ต าบลภูดิน
ได้รับการอนุรักษ์และ
คงอยูต่ลอดไป

ส านกัปลัด

22 โครงการบริหารงานศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอเมอืงกาฬสินธุ์

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือแกไ้ข
ปญัหาความต้องการของ
ประชาชนในด้านต่างๆ

 -เพือ่สนับสนุนโครงการบริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. อ.เมืองกาฬสินธุ์

10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
แกไ้ขปญัหาตาม
ความต้องการต่างๆ

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือได้
อย่างรวดเร็วขึ้น

ส านกัปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาคนและสังคมที่มคุีณภาพ
ยทุธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตคนและสงัคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การพฒันาคน สังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม
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แบบ ผ02

แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ในชมุชน
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
1 อดุหนนุโครงการศูนย์สมชัชา

ต่อต้านยาเสพติด วัดพทุธคาม
นคิมหมู่ที่ ๕ 
บา้นโนนหวัเขื่อน  

เพื่อใหค้วามรู้ความเข้าใจใน
การปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติดและการ
บ าบดั
ผู้ติดยาเสพติด

จัดงบประมาณอดุหนนุศูนย์
สมชัชาต่อต้านยาเสพติด วัดพทุธ
คามนคิม

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการบ าบัด
ฟื้นฟูในศูนย์สมัชชา
ต่อต้าน
ยาเสพติด วัดพุทธ
คามฯ ได้รับ
การบ าบัดฟื้นฟู

สามารถ
ลดปัญหา
ยาเสพติดได้

ส านกัปลัด

2 โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจร
ปดิ (CCTV ) เพื่อปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหายาเสพติดในเขต
พื้นที่ต าบลภดิูน

แกป้ญัหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในหมู่บา้น 
และสร้างความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนต าบลภดิูน

ติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิ(CCTV) 
เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพติดในเขตพื้นที่ต าบลภดิูน 
หมู่ที่ ๑ หมู่ที๑่๔

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปัญหายาเสพติด, 
พื้นที่เส่ียง, 
แหล่งอบายมุข
ในเขตพื้นที่
ต าบลภูดินลดลง

พื้นที่เส่ียงในหมู่บ้าน
มีจ านวนลดลงลด 
และการแพร่ระบาด  
  ของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชนลดลง

ส านกัปลัด

3 อดุหนนุโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมการปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติดของ
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
ต าบลภดิูน

เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
มคุีณธรรมจริยธรรมพร้อม
ทั้งมคีวามรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัยาเสพติดและภยั
ของยาเสพติด
มากยิ่งขึ้น

จัดงบประมาณอุดหนุนสถานี
ต ารวจภูธรล าปาว
เพื่อจัดท าโครงการโดยกลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชน
ต าบลภูดิน ๑๐๐-๐๕๐ คน ที่เข้าร่วม
โครงการ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและวัยรุ่น
ในต าบลภูดิน 
ร้อยละ ๘๐ 
เข้าร่วมโครงการฯ 

ปัญหาของยาเสพติด
ในเขตพื้นที่ต าบลภูดิน
ลดน้อยลง

ส านกัปลัด

4 โครงการเชิดชูเกยีรติเกษตร
ดีเด่นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

เพื่อเชิดชูเกยีรติเกษตรกร
ดีเด่นตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง ใหเ้ปน็ตัวอย่าง
และถ่ายทอดใหแ้ก่
เกษตรกรในเขตพื้นที่ต าบล
ภดิูน

คัดเลือกเกษตรกรในเขตต าบลภูดิน 
พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ต าบลภูดินมี
เกษตรกรดีเด่นตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพิ่มขึ้นทุกปี

เกษตรกรดีเด่นตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงสามารถ
เป็นตัวอยา่งและถา่ยทอด
องค์ความรู้ใหแ้กเ่กษตรกร
และประชาชนทัว่ไปได้

ส านกัปลัด

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



86
แบบ ผ02

แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ในชมุชน
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
5 โครงการปอ้งกนัและลดความ

รุนแรงต่อเด็ก สตรีและบคุคล
ในครอบครัว

เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหา ให้บุคคลในครอบครัว
และประชาชนรับรู้ถึงโทษ
ทัณฑ์และความคุ้มครองทาง
กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแก่ผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงใน ครอบครัว 
พ.ศ.๒๕๕๐

จัดกจิกรรมอบรมความรู้ใหแ้ก่
ผู้บริหารทอ้งถิ่นและพนกังาน
ทอ้งถิ่นในเร่ือง พระราชบญัญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท าความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปญัหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี
 และบคุคลใน
ครอบครัวลดลง

ชุมชนและประชาชนมี
ความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของปัญหา
ความรุนแรง ที่ เกิดขึ้น
ในชุมชน รู้ถึงโทษทัณฑ์
และความคุ้มครองทาง
กฎหมาย และร่วมกัน
เป็นเครือข่ายเฝ้าระวงั
ปัญหา

ส านกัปลัด

6 โครงการฝึกอบรมและเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน

เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการเรียนรู้  
เพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน

จัดอบรมใหค้วามรู้แกผู้่น าหมู่บา้น
และประชาชนเพื่อกา้วเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จ านวน ๑ รุ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนและผู้น า
หมู่บ้านมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนเพิ่มขึ้น

ประชาชน และกลุ่ม
ผู้น าหมู่บ้าน  มีความรู้
ความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้เพือ่
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ส านกัปลัด

7 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพติด

๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด
๒. เพื่อเป็นการป้องกันการ
แพร่กระจายของยาเสพติด
ในชุมชน 
๓.เพื่อสนับสนุนการป้องกันยา
เสพติดตามนโยบายของรัฐบาล

จัดส่งกลุ่มเปา้หมาย
เข้ารับการบ าบดัฟื้นฟู
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและฝึกอบรม
อาชีพ
ณ ศูนย์ขวัญแผ่นดิน 
(ค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม) 
อ.เมอืงกาฬสินธุ ์ก าหนด

65,000 65,000 65,000 ปญัหายาเสพติด
ในต าบลภดิูนลดลง
ร้อยละ 70

๑)ประชาชนใน
ต าบลภดิูนเข้าใจ
เกี่ยวกบัภยัของยา
เสพติดมากขึ้น
๒)ประชาชนต าบล
ภดิูนรู้และตระหนกั
ถึงพษิภยัของยา
เสพติดใหโ้ทษ

ส านกัปลัด

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ02

แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ในชมุชน
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
8 โครงการวัยใส 

วัยสะอาด 
ปราศจาก
ยาเสพติด

๑)เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่ต าบลภดิูน 
มภีมูคุ้ิมกนัยาเสพติดและได้
รับรู้รับทราบถึงปญัหาและ
พษิภยัของยาเสพติด
๒)เพื่อใหม้เีครือข่ายเด็กและ
เยาวชนในการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาเสพติด

จัดอบรมใหค้วามรู้แกเ่ด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นที่ต าบลภดิูน ใน
หวัข้อ ความหมาย,โทษ,สาเหตุ
ผลกระทบ,การปอ้งกนั,การแพร่
ระบาด ของยาเสพติดใหโ้ทษ 
จ านวน ๑ รุ่น

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน
ที่เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ ๖๐  
มคีวามรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบั
ปญัหายาเสพติด

๑.เด็กและเยาวชน
ต าบลภดิูนหา่งไกล
จาก
ยาเสพติดใหโ้ทษ
๒.เด็กและเยาวชน
ต าบลภดิูนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส านกัปลัด

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบกล้องวงจรปดิ (CCTV) 
ของเทศบาล
ต าบลภดิูน

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบกล้องวงจรปดิ 
(CCTV) ของเทศบาลต าบล
ภดิูนที่ได้รับความเสียหาย
ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

ด าเนนิการปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง
วงจรปดิ ของเทศบาลต าบลภดิูน 
ที่ช ารุดเสียหาย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กล้องวงจรปดิ
ของเทศบาล
ต าบลภดิูน 
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลภดิูนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

ส านกัปลัด

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



88
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1การพฒันาคน สังคม เศรษฐกจิ และส่ิงแวดล้อม แบบ ผ02

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2,561     2,562     2,563     2,564     2,565      (KPI) 
1 โครงการปอ้งกนัและลด

อบุติัเหตุทางถนน
เพื่อปอ้งกนัและลด
อบุติัเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ

จัดเวรยามในการดูแลความสงบ
เรียบร้อยภายใน ต าบลภดิูน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุบัติเหตุเกี่ยวกับ
การคมนาคมขนส่ง
ในช่วงเทศกาลใน
เขตพื้นที่ต าบลภูดิน
ลดน้อยลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

ส านกัปลัด

2 โครงการปรับปรุงศูนย์ปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยัต าบลภู
ดิน

เพื่อใหบ้ริการประชาชน
ด้านการปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

จัดงบประมาณด้านงานปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภยัเพื่อ
ปรับปรุงศูนย์ฯ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ศูนย์ปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยัต าบลภดิูน 
ได้รับการปรับปรุง

ใหบ้ริการประชาชน
ด้านการปอ้งกนั
และบรรเทาสา
ธารณภยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านกัปลัด

3 โครงการรวมใจสมานฉันท์ เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์เกดิความรัก 
ความสามคัคีของคน     
ในชุมชน โดยค านงึถึงชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย์
เหนอืส่ิงอื่นใด

จัดอบรมใหค้วามรู้   แก ่นกัเรียน 
นกัศึกษา ผู้น าหมู่บา้น ประชาชน 
และหนว่ยงานราชการ 
จ านวน ๑ รุ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นกัเรียนนกัศึกษา  
ประชาชน ผู้น า
หมู่บา้นและ
หนว่ยงานต่างๆ   
ในเขตพื้นที่ต าบล
ภดิูนมคีวามรัก
ความสามคัคี

เกดิความรัก ความ
สามคัคี และ
สมานฉันท ์ภายใน
ต าบลภดิูน

ส านกัปลัด

4 โครงการส่งเสริม กจิกรรม 
อปพร.ต าบลภดิูน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 
อปพร.ต าบลภดิูนและเพื่อ
เสริมสร้างสนบัสนนุให้
คณะกรรมการประสานงาน
 อปพร.มคีวามเข้มแข็งและ
มบีทบาท เพิ่มมากขึ้น

จัดอบรม อปพร.ต าบลภดิูน 
จ านวน ๑ รุ่น

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อปพร.ต าบล
ภดิูนมคีวาม
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

เกดิเครือข่ายความ
ร่วมมอืในการ
ปอ้งกนัและบรรเทา
สาธารณภยัที่ยั่งยืน

ส านกัปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาคนและสังคมที่มคุีณภาพ
ยทุธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตคนและสงัคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



89
แบบ ผ02

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
5 โครงการปอ้งกนัและบรรเทา

ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ที่เกดิจากสาธารณภยั

เพื่อปอ้งกนัและบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ที่เกดิจากสาธารณภยัใน
เขตพื้นที่ต าบลภดิูน

จัดท าโครงการปอ้งกนัและบรรเทา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ที่เกดิจากสาธารณภยั
ในเขตพื้นที่ต าบลภดิูน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบ
จากสาธารณภยัใน
เขตพื้นที่
ต าบลภดิูนได้รับ
การบรรเทาความ
เดือดร้อนเพิ่มขึ้น

ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภยัใน
เขตพื้นที่ต าบลภดิูน
ได้รับการบรรเทา
ความร้อนจาก
เทศบาลต าบลภดิูน

ส านกัปลัด

6 โครงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อจัดการปญัหา
ไฟปา่และ
หมอกควัน

เพื่อปอ้งกนัและเตรียม
ความพร้อมปญัหาที่เกดิจาก
ไฟปา่และหมอกควัน ใน
เขตพื้นที่ต าบลภดิูน

จัดท าโครงการ
เพื่อแกป้ญัหาไฟปา่และหมอกควัน
ในต าบลภดิูน

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ปญัหาไฟปา่และ
หมอกควันในเขต
พื้นที่ต าบลภดิูน
ลดลง

ประชาชนต าบลภูดิน
ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับ
ไฟป่าและหมอกควัน
ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่

ส านกัปลัด

7 โครงการซ้อมแผนปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อใหผู้้เข้ารับ
การอบรมมคีวามรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัแผนปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารภยั

ด าเนินการฝึกซ้อม
แผนสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้
ในอาคารส านักงานหรือสถานศึกษา 
เพือ่ให้ทราบถึง
การรับมือและเผชิญเหตุ
ที่เกิดขึ้น การอพยพ 
การคัดแยกผู้บาดเจบ็ 
จากเหตุเพลิงไหม้ ผู้บาดเจบ็เล็กน้อย 
บาดเจบ็ปานกลาง และบาดเจบ็รุนแรง 

๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ผู้เข้ารับ
การอบรม
ร้อยละ ๗๐ 
มคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบั
แผนปอ้งกนัและ
บรรเทา
สาธารณภยั

๑.ผู้เขา้ร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
ทีไ่ด้รับ ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
ช่วยเหลือ
ผู้อืน่ได้ 
๒.หมูบ่้าน/ สถานศึกษา/ 
ภาคเอกชน 
มศัีกยภาพในการเตรียม
รับมอื
กบัเหตุอคัคีภยั ขณะเกดิ
เหตุและหลังเกดิเหตุได้
อยา่งมปีระสิทธิภาพ

ส านกัปลัด

งบประมาณ (บาท)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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แผนงาน งบกลาง
เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 
1 โครงการสร้างหลักประกนัด้าน

รายได้แกผู้่สูงอายุ
เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60ปี  
 บูริบูรณ์ขึ้นไปและมี
คุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบและได้ขึ้นทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ 
อปท.แล้ว

จ่ายเบี้ยยังชีพใหก้บัผู้สูงอายุใน
เขตพื้นที่ต าบลภดิูน

๖,๒๘๔,๔๐๐ ๖,๒๘๔,๔๐๐ ๖,๒๘๔,๔๐๐ ผู้สูงอายุมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุมชีีวิตความ
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ส านกัปลัด

2 โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมใหแ้กผู้่พกิารและ
ทพุพลภาพ

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ
เบี้ยความพิการให้แก่คน
พิการที่มีสิทธิตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและที่ได้แสดงความ
จ านงค์โดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ

จ่ายเบี้ยยังชีพใหก้บัผู้พกิารในเขต
พื้นที่ต าบลภดิูน

๓,๕๐๔,๐๐๐ ๓,๕๐๔,๐๐๐ ๓,๕๐๔,๐๐๐ ผู้พกิารมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้พกิารมชีีวิตความ
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ส านกัปลัด

3 โครงการสงเคราะหผู้์ปว่ยเอดส์  
 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์

เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท า
การวินิจฉัยแล้วและมีความ
เป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง
ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่
สามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองได้

จ่ายเบี้ยยังชีพใหก้บัผู้ปว่ยเอดส์ใน
เขตพื้นที่ต าบลภดิูน ที่แพทย์ได้รับ
รองและท าการวินจิฉัยแล้ว

๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ผู้ปว่ยเอดส์
มคุีณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ผู้ปว่ยเอดส์ 
ใหม้ชีีวิตความ
เปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ส านกัปลัด

4 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยั
พบิติั

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจาก
ภยัธรรมชาติ

จัดงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากภยัธรรมชาติ หมู่ที่ ๑- 
หมู่ที่ ๑๔

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนที่
ประสบภยัพบิติั
ได้รับการช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากภยั
ธรรมชาติ ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ส านกัปลัด

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพฒันาการทอ่งเที่ยววิถีไทยอสีาน แบบ ผ02

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 

1 โครงการประเพณี
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

เพื่ออนรัุกษ ์วัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

จัดงบประมาณสนบัสนนุการจัดงาน
ม.๑ – ม.๑๔

   50,000    50,000    50,000 ประชาชนได้ร่วม
ส่งเสริมประเพณี
ดีงามเพิ่มขึ้น

ประชาชนอนรัุกษ ์
วัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

2 โครงการอนรัุกษ์
การขับร้องสรภญัญะ

เพื่ออนรัุกษ ์ วัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

จัดงบประมาณสนบัสนนุการจัดงาน
ม.๑ – ม.๑๔

   20,000    20,000    20,000  ประชาชนได้
ร่วมส่งเสริม
ประเพณีดีงาม
เพิ่มขึ้น

ประชาชนอนรัุกษ ์
วัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

3 โครงการประเพณี
ลอยกระทง

เพื่ออนรัุกษ ์วัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

จัดงบประมาณสนบัสนนุการจัดงาน
 ม.๑ – ม.๑๔

  100,000   100,000   100,000 ประชาชนได้ร่วม
ส่งเสริมประเพณี
ดีงามเพิ่มขึ้น

ประชาชนอนรัุกษ ์
วัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

4 โครงการอนรัุกษ์
มรดกไทย

เพื่ออนรัุกษ ์ วัฒนธรรม
ประเพณีทอ้งถิ่น

จัดงบประมาณสนบัสนนุการจัดงาน    50,000    50,000    50,000 ประชาชนได้ร่วม
ส่งเสริมประเพณี
ดีงามเพิ่มขึ้น

ประชาชน
อนุรักษ ์
วฒันธรรม
ประเพณี

กองการศึกษา

ยทุธศาสตร์ที่ 4 สง่เสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพฒันาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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ยทุธศาสตร์ที่ 4 สง่เสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 

5 โครงการประเพณีเข้าพรรษา เพื่อเปน็การส่งเสริมสืบ
สานและอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมของทอ้งถิ่นที่มี
มาแต่โบราณใหย้ังคงอยู่กับ
คนไทยตลอดไป

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการประเพณีเข้าพรรษา โดย
จัดกจิกรรมถวายต้นเทยีน ผ้าอาบ
น้ าฝน สังฆทาน พร้อมทั้ง
จัดนทิรรศการใหค้วามรู้แกเ่ด็กและ
เยาวชนและประชาชน เกี่ยวกบั
ประวัติความเปน็มาของประเพณี
เข้าพรรษา

   20,000    20,000    20,000 ประชาชนได้ร่วม
ส่งเสริมประเพณี
ดีงามเพิ่มขึ้น

ประชาชนรู้จัก
อนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรม
ของทอ้งถิ่น

กองการศึกษา

6 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา

เพื่อใหเ้ยาวชนมีส่ิง
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ใช้เวลาวา่งเปน็ประโยชน์

จัดงบประมาณสนบัสนนุการจัดงาน
โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเด็กประถมศึกษา
ต าบลภดิูน

   30,000    30,000    30,000 เด็กและยุวชน
ต าบลภดิูนมี
คุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น

เด็กและยุวชน
ต าบลภดิูน
มีคุณธรรม
จริยธรรมมาก
ยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพฒันาการทอ่งเที่ยววิถีไทยอสีาน
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  การพฒันาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

วัตถุประสงค์

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงภายในและพฒันาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกจิการบา้นเมอืงที่ดี แบบ ผ02

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 

1 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี
เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต าบลภดิูน

เพื่อใหเ้ด็กเล็กมสุีขภาพกาย
และจิตที่เหมาะสมตามวัย

จัดงบประมาณในการตรวจ
สุขภาพประจ าป ีส าหรับเด็ก ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลภดิูน

       5,000        5,000        5,000 ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลภูดิน มี
สุขภาพกายและ
จิตที่เหมาะสมใน
การดูแลเด็กเล็ก

ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
มสุีขภาพกาย 
และจิต ที่เหมาะ
ส าหรับการดูแล
และพฒันาเด็กเล็ก

กองการศึกษา
และกอง

สาธารณสุขฯ 

2 โครงการวันเทศบาล เพื่อใหค้ณะผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น ข้าราชการ
 เจ้าหนา้ที่ เทศบาลต าบลภดิูน
 ได้ร่วมกนัจัดกจิกรรมและ
บ าเพญ็ประโยชนใ์นวัน
เทศบาล วันที่ 24 เมษายน 
ของทกุปี

จัดกจิกรรมเนื่องในวันเทศบาล 
วันที่ 24 เมษายน ของทกุป ี
(จัดท าโครงการโดยไมใ่ช้
งบประมาณ)

             -                -                -   คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ 
เจา้หน้าที่ของ
เทศบาลต าบลภูดิน 
ได้ร่วมกันจดั
กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพือ่สังคม

คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ เจา้หน้าที่
ของเทศบาลต าบลภู
ดิน ได้ร่วมกันจดั
กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพือ่สังคม

ส านกัปลัด

3 โครงการเสียงไร้สาย
ต าบลภดิูน

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบ
และเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของ
เทศบาลต าบลภดิูนอย่างทั่วถึง

ขยายจุดลูกข่ายเสียงไร้สาย ต าบล
ภดิูน ม.๑-๑๔

    700,000     700,000 เสียงไร้สายของ
เทศบาลต าบลภู
ดินเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้
รับทราบข่าวสาร

ส านกัปลัด

4 โครงการกอ่สร้างส านกังาน
เทศบาลต าบลภดิูน และหอ้ง
ประชุมส านกังาน

เพื่อใหอ้ านวยความสะดวกใน
การบริการประชาชน

กอ่สร้างส านกังานเทศบาลต าบลภู
ดินและ
หอ้งประชุมส านกังาน

 7,000,000 ส านักงานเทศบาล
ต าบลภูดินและ
หอประชุมได้รับ
การปรับปรุงและ
พัฒนาเพิม่ขึ้น

ประชาชนได้รับ
การบริการด้วย
ความรวดเร็วและ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

วัตถุประสงค์

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายใน และพฒันาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที่ 5 สง่เสริมพัฒนาด้านการบริหารจดัการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงภายในและพฒันาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกจิการบา้นเมอืงที่ดี แบบ ผ02

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 

5 โครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
และส่ือประชาสัมพนัธ์ เทศบาล
ต าบลภดิูน

เพื่อให้ประชาชนและ 
ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานของ
รัฐมีช่องทางการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทุก
พื้นที่ในต าบล

ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารและ
ส่ือประชาสัมพนัธ์ของเทศบาล
ต าบลภดิูน

     10,000      10,000      10,000 ศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของ
เทศบาลต าบล
ภดิูน ได้รับการ
ปรับปรุงเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีช่องทาง
ในการแสดงความ
คิดเห็นทุกส่วน
ราชการหน่วยงาน
ของรัฐมีช่องทางการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงาน

ส านกัปลัด

6 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนกังานเทศบาล ลูกจ้างประจ า
 และพนกังานจ้าง
เทศบาลต าบลภดิูน 

เพื่อเสริมความรู้  ความเข้าใจ 
และประสิทธิภาพการท างาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลภูดิน

จัดงบประมาณเพื่อพฒันา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนกังานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง 
เทศบาล
ต าบลภดิูน

     30,000      30,000      30,000 บคุลากรของ
เทศบาลต าบลภู
ดิน ประสิทธิภาพ
ในการปฏบิติังาน
  ที่เพิ่มขึ้น

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
เทศบาล พนกังาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
และพนกังานจ้าง 
เทศบาลต าบลภดิูน

ส านกัปลัด

7 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กต าบลภดิูน

เพื่อใหค้รูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
มคุีณธรรม จริยธรรมในการ
เปน็ผู้ดูแลเด็กที่ดี

จับงบประมาณในการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมส าหรับ
ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

     10,000      10,000      10,000 ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก  มคุีณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มขึ้น

ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม 
เหมาะส าหรับการ
ดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านกังานเทศบาลต าบล
ภดิูน และหอ้งประชุมส านกังาน

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านกังานและหอ้งประชุม
ส านกังานเทศบาลต าบลภดิูน

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานและ
หอ้งประชุมส านักงานเทศบาลต าบลภดิูน 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานและหอ้ง
ประชุมส านักงานเทศบาลต าบลภดิูน

   300,000 ส านักงานเทศบาล
ต าบลภูดินและ
หอประชุม 
ได้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับ
การบริการที่
รวดเร็วและ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายใน และพฒันาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยทุธศาสตร์ที่ 5 สง่เสริมพัฒนาด้านการบริหารจดัการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
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แบบ ผ02

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 

9 โครงการกอ่สร้าง
ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพกิารและผู้สูงอายุ

เพื่อเปน็การอ านวย
ความสะดวกและใหบ้ริการ
ผู้พกิารและผู้สูงอายุ

กอ่สร้างทางลาด และ    ที่จอดรถ
 ส าหรับผู้สูงอายุและคนพกิาร

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้พกิารและ
ผู้สูงอายุได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น

ประชาชนผู้พกิาร
และผู้สูงอายุได้รับ
การบริการอย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

งบประมาณ (บาท)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การรักษาความมั่นคงภายในและพฒันาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกจิการบา้นเมอืงที่ดี
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายใน และพฒันาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี
ยทุธศาสตร์ที่ 5 สง่เสริมพัฒนาด้านการบริหารจดัการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พฒันาคน สังคม  เศรษฐกจิและส่ิงแวดล้อม แบบ ผ02

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565
 (KPI) 

1 โครงการอนรัุกษท์รัพยากร
สัตว์น้้าและ
การประชาสัมพนัธ์
บริเวณเขื่อนล้าปาว

เพื่อใหป้ระชาชน
มจีิตส้านกึ อนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมสร้างจิตส้านกึ
ใหชุ้มชนต้าบลภดิูนบริเวณ
ริมเขื่อนล้าปาว ได้แก ่
หมู่ที่ ๖,๗,๙,๑๑, ๑๒ , ๑๓ รักและ
หว่งแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในต้าบลภดิูน

     20,000      20,000      20,000 สัตว์น้้าเขื่อน
ล้าปาว
มจี้านวนเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
จิตส้านกึ   
อนรัุกษท์รัพยากร
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการชุมชนสะอาด
หนา้บา้นนา่มอง 
ต้าบลภดิูน 

เพื่อใหป้ระชาชน
มส่ีวนร่วมในการรักษา
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

จัดท้าโครงการ
ใหป้ระชาชนทั้ง ๑๔ หมู่บา้น มส่ีวน
ร่วมในการพฒันาหมู่บา้นของตนเอง
ใหส้ะอาดนา่มอง

     15,000      15,000      15,000 ชุมชนในต้าบล
ภดิูน มคีวาม
สะอาดนา่มอง
มากขึ้น

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต้าบลภดิูน 
มจีิตส้านกึในการ
รักษาความสะอาด
ในหมู่บา้น
ของตนเอง

กอง
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน ์
บริเวณหนองน้้าสาธารณะ ม.๕ 
บ.โนนหวัเขื่อน

เพื่อปรับปรุงภมูทิศัน์
บริเวณหนองน้้า
สาธารณะใหส้วยงาม
และสะอาด 
เปน็ที่พกัผ่อนของ

ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณหนองน้้า
สาธารณะ ม.๕

     10,000      10,000      10,000 หนองน้้า
สาธารณะ ม.๕ 
มภีมูทิศันท์ี่
สวยงามมากขึ้น

ประชาชนมหีนอง
น้้าสาธารณะที่
สะอาด สวยงาม

กองช่าง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 6 สง่เสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักวัตถุประสงค์
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แบบ ผ02

เปา้หมาย  ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565  (KPI) 

4 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ
ไดโนเสาร์ประตูสู่ภกูุ้มข้าว
ต้าบลภดิูน

ประชาชน มสีถานที่
พกัผ่อนหย่อนใจและ
พฒันาเปน็แหล่ง
ทอ่งเที่ยวต่อไป

เพื่อปรับปรุงสวน
สาธารณะไดโนเสาร์ประตูสู่ภกูุ้มข้าว
ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยว

     20,000      20,000      20,000 ต้าบลภดิูน
มสีถานที่
ทอ่งเที่ยวเพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
สถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจและ
แหล่งทอ่งเที่ยว

ส้านักปลัด

5 โครงการทอ้งถิ่นไทย 
รวมใจภกัด์ิ รักพื้นที่สีเขียว

เพื่อใหป้ระชาชน
มีจิตส้านึก อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จัดโครงการเพื่อปลูกจิตส้านกึให้
ประชาชนต้าบลภดิูน ๑๔ หมู่บา้น 
รู้จักอนรัุกทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในต้าบลภดิูน

       5,000        5,000        5,000 ต้าบลภดิูน
มพีื้นที่สีเขียว
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมี
จิตส้านกึ   
อนรัุกษท์รัพยากร
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส้านักปลัด

แผนงานสาธารณสุข
6 โครงการอบรมเฝ้าระวงั

คุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณ
เขื่อนล้าปาว

เพื่อใหป้ระชาชน
มีจิตส้านึก อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมเชิงปฏบิติัการ 
จ้านวน ๑ คร้ัง

     15,000      15,000      15,000 เขื่อนล้าปาว
มคุีณภาพของ
ส่ิงแวดล้อมดีขึ้น

เกดิแนวทาง
การพฒันา
ด้านสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม
ในเขตต้าบลภดิูน
ในการมส่ีวนร่วม
ของทกุภาคส่วน

กอง
สาธารณสุข
ฯ

วัตถุประสงค์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พฒันาคน สังคม  เศรษฐกจิและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที่ 6 สง่เสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว



ส่วนที ่4 
การติดตามและประเมินผล 

 
    การติดตามและประเมินผลเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นตัวบ่งชี้ผลการพัฒนาที่ผ่านมาในห้วงระยะเวลาการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการติดตาม
ประเมินผลในระหว่างด าเนินงาน/ กิจกรรม /โครงการเสร็จสิ้น ซึ่งการติดตามผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ต าบลภูดิน มีองค์กรและคณะท างานในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลภูดิน  ดังนี้ 

  4.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

          เทศบาลต าบลภูดิน แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลภูดิน ซึ่งแต่งตั้งโดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

๑) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
๓) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล   

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และ
ประกาศผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  4.๒ ระเบียบวิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

          เทศบาลต าบลภูดินก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยการก าหนด
รูปแบบที่จะใช้ติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้
ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
หรือไม่ทั้งนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบ ใช้ระหว่างการด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่
ประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดจริงเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและ 
ประเมินโครงการโดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ คณะกรรมการประเมินผลโครงการใน
ภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการการติดตาม และ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วถึง    
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาศัยปัจจัย      
ชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานกิจกรรมโครงการดังนี้ 

๑) หลักความโปร่งใส 
๒) หลักการมีส่วนร่วม  
๓) หลักความคุ้มค่าและการประหยัด  
๔) หลักประสิทธิผลในการด าเนินการ 
๕) ปัจจัย / เกณฑ์ท่ีใช้วัดความส าเร็จอื่นๆ 

 
 

 


