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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 โดยมี              
นำยนำค     ปรีวำสนำ เป็นก ำนันต ำบลคนแรก ซึ่งปัจจุบันต ำบลภูดินมีหมู่บ้ำนทั้งหมด 14 หมู่บ้ำน ลักษณะ
ของกำรตั้งบ้ำนเรือนของประชำชนต ำบลภูดิน จะตั้งเรียงรำยตำมถนนเพ่ือควำมสะดวกในกำรไปมำหำสู่กัน
ของคนในหมู่บ้ำน  

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 
        5  ระบบประปำแบบผิวดิน หมู่ที่ 12 บ้ำนเหล่ำหลวงกลำง 
        6) 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 
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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 
      
 
 



-6- 
      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 
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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 ร้านค้า 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  ถนนทำงหลวงหมำยเลข 227 อ 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 หมู่ที่ 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 ำบลล ำปำว อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ ์
  ๕.๗ ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนภูทอง  เชื่อม ต ำบลล ำปำว 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 เขตที่ 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 ์
 



 


