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ส่วนที่ 1 

บทนำ 
1.1 บทนำ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2548  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และข้อ 27  

แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง  

รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณนั้น  

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ปีงบประมาณนั้น  

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน  

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  

3. เพื่อเป็นการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบ

นี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการ 

     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  
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  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 3 การเสนอร่างแผนการดำเนินงาน  

           คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น นำร ่างแผนการดำเน ินงาน เสนอต่อ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

 ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

        คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

  ขั้นตอนที่ 5 การเสนอร่างแผนการดำเนินงาน  

        คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

 ขั้นตอนที่ 6 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 

             ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับ 

แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

แผนผังขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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รวบรวมข้อมูลแผนงาน/

โครงการ 

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

แผนของ อปท. 

แผนหน่วยงานอ่ืนๆ 

5. คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 

4. คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 

6. ผู้บริหารท้องถิ่น  

 

3. คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

2. คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

แผนจากหน่วยราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหากิจ 



 
 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน  

        1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

   2. การจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและ

ประเมินผลมีความสะดวก  

     3. การดำเนินงานและการบริหารงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและ  

ประสิทธิผล  

     4. การบูรณาการและการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

     5. ผลการปฏิบัติงานสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป 
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ส่วนที่ 2 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลกุดสิม 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
27 

 
65.85 

 
23,978,000 

 
45.85 

กองช่าง 

แผนงานเคหะและชุมชน 14 34.14 4,961,400 8.81 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 41 43.15 28,978,000 54.66 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

   
 
9 

 
 

10.71 

 
 

191,000 

 
 

0.36 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 9 10.71 191,000 0.36 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   

 
4 

 
4.76 

 
110,000 

 
0.21 

สำนักปลัด/กอง
คลัง 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 4 4.76 110,000 0.21 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 

 
10 

 
11.90 

 
1,049,400 

 
2.00 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 10 11.90 1,049,400 2.00 
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 ยุทธศาสตร์/แผนงาน  จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 
 
5 

 
 

5.95 

 
 

200,000 

 
 

0.38 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 5 5.95 200,000 0.38 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน  

 
 
2 

 
 

2.38 

 
 

600,000 

 
 

1.15 

กองช่าง/ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 2 2.38 600,000 1.15 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา 
แผนงานการศึกษา   

 
8 

 
9.52 

 
4,723,190 

 
9.03 

กองการศึกษา 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 7 8 9.52 4,723,190 9.03 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

 
 

11 

 
 

13.10 

 
 

1,640,000 

 
 

3.13 

กองการศึกษา 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 8 11 13.10 1,640,000 3.13 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 สวัสดิการชุมชน 
แผนงานงบกลาง   

 
5 

 
5.95 

 
18,765,800 

 
35.88 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 9 5 5.95 18,765,800 35.88 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารงานทั่วไป - - - - - 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 10  - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 95 100 56,257,390 100  



 
 

 

บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลกุดสิม 
ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
ข้างร้านปลาน้ำ
โขงหมู่ที่ 2 
ตำบลคุ้มเก่า 
   

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
283 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
849 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง  

481,000 หมู่ที่ 2 
ตำบลคุ้ม

เก่า 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายภู
ผาด่าง หมู่ที่ 4,7 
ตำบลกุดปลา
ค้าว 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
127 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
508 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง  

300,000 หมู่ที่ 4,7 
ตำบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             
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แบบ ผด. 02 



 
 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
พ.ศ. 2564 

 
พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
เรียบห้วยกุดคล้า 
 หมู่ที่ 1 ตำบล
คุ้มเก่า 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
88 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
440 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรัง และ
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 
ป้าย 

257,000 หมู่ที่ 1 
ตำบลคุ้ม

เก่า 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
เรียบห้วยน้อย 
หมู่ที่ 8 ตำบลกุด
สิมคุ้มใหม่ 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
600 ตารางเมตร พร้อม
ไหล่ทางลูกรัง และ
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 
ป้าย 

340,000 หมู่ที่ 8 
ตำบลกุดสิม

คุ้มใหม่ 

กองช่าง             
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. 
รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด คสล. และ
ก่อสร้างบ่อพัก
น้ำ คสล. พร้อม
ฝาปิดตะแกรง
เหล็ก ซอยเข็ม
ราช  
หมู่ที่ 15 ตำบล
คุ้มเก่า  

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
12 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 36 ตาราง
เมตร และช่วงที่ 1 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยู ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 38 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร พร้อมฝาปิด 
คสล. และก่อสร้างบ่อพัก
น้ำ คสล.จำนวน 2 บ่อ 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู 
พร้อมฝาปิด คสล.  
ขนาดปากรางกว้าง 0.20 
เมตร ยาว 60 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตรและ
ก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.
จำนวน 2 บ่อ พร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก 

325,000 หมู่ที่ 15 
ตำบลคุ้ม

เก่า 

กองช่าง             
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและก่อสร้าง
รางระบายน้ำ คสล. 
รูปตัวยู พร้อมฝาปิด 
คสล. และก่อสร้าง
บ่อพักน้ำ คสล. 
พร้อมฝาปิดตะแกรง
เหล็ก สายข้าง
สำนักงานการไฟฟ้า
เขาวง หมู่ที่ 2 
ตำบลคุ้มเก่า 

กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.80 
เมตร ยาว 40 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 72 
ตารางเมตร และก่อสร้าง
รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู 
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 115 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.70 เมตร พร้อมฝาปิด 
คสล. และก่อสร้างบ่อพัก
น้ำ คสล.จำนวน 1 บ่อ 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
และติดตัง้ป้ายโครงการ 1 
ป้าย 

575,000 หมู่ที่ 2 
ตำบลคุ้มเก่า 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและปรับปรุง
บ่อพักน้ำ คสล. 
สายเรียบห้วยน้อย 
(ข้างบ้านผูใ้หญไ่พย
รัตน์) หมู่ที่ 1 ตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่ 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 22 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
66 ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรัง และต่อเติมบ่อ
พักน้ำ คสล. 

40,000 หมู่ที่ 1 
ตำบลกุดสิม

คุ้มใหม ่

กองช่าง             
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการ
ก่อสร้างถนน
ยกคันดิน สาย
หน้าบ้าน
อาจารย์เอนก 
หมู่ที่ 8 ตำบล
คุ้มเก่า 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร 
หรือปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 216 ลูกบาศก์เมตร 
งานดินลูกรัง ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกรดให้
เรียบร้อยตลอดสาย 

52,000 หมู่ที่ 8 
ตำบลคุ้ม

เก่า 

กองช่าง             

9 โครงการ
ก่อสร้างถนน
ยกคันดินพร้อม
เสริมผิวจราจร
ลูกรังสามแยก
ดอนกลอย (นา
นายล้าน) หมู่ที่ 
5 ตำบลกุดปลา
ค้าว 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
หรือปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 480 ลูกบาศก์เมตร 
งานดินลูกรัง ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 320 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกรดให้
เรียบร้อยตลอดสาย 

150,000 หมู่ที่ 5 
ตำบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังและ
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
สายเรียบห้วยป่า
ลวกตอนบน หมู่ที่ 
7 ตำบลกุดปลาค้าว 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 730 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
หรือปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 876 ลูกบาศก์เมตร 
งานดินลูกรัง ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 730 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 584 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกรดให้
เรียบร้อยตลอดสายและ
วางท่อระบายน้ำ คสล. 
(อัดแรง) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 
เมตร จำนวน 8 ท่อนและ
ท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว 
จำนวน 9 ท่อน และ
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 
1.50 x 1.50 เมตร ชนิด
ช่องทางเดียว ยาว 5 เมตร 

304,000 หมู่ที่ 7 ตำบล
กุดปลาค้าว 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม สาย
เรียบห้วยบง หมู่
ที่ 8 ตำบลคุ้มเก่า 

ขนาด 1.20 x 0.90 
เมตร ชนิดช่องทาง
เดียว ยาว 5 เมตร และ
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 
ป้ายก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานท่อเหลี่ยม 
(ชนิดช่องทางเดียว) 

60,000 หมู่ที่ 8 
ตำบลคุ้ม

เก่า 

กองช่าง             

12 โครงการ
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคุ้ม
โพธิ์ชัย หมู่ที่ 6 
ตำบลกุดปลา
ค้าว 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
60 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
240.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
และติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย 

150,000 หมู่ที่ 6 
ตำบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
เรียบห้วยป่าลวก 
หมู่ที่ 7 ตำบลกุด
ปลาค้าว  

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
283.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
849.00 ตารางเมตร  

500,000 
(งบกรม

ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น 
เศรษฐกิจ) 

หมู่ที่ 7 
ตำบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
ยันตะบุษย์ (หน้า
บ้านนายธงชัยฯ) 
หมู่ที่ 2  ตำบล
กุดปลาค้าว  

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
211.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
844.00 ตารางเมตร 

500,000 
(งบกรม

ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น  
เศรษฐกิจ) 

หมู่ที่ 2  
ตำบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
รอบบ้านทุ่งกระ
เดา  หมู่ที่ 5  
ตำบลกุดปลา
ค้าว   

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว211  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  844 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรัง
กลบขอบ  

 500,000  
(งบกรม

ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น 
เศรษฐกิจ) 

หมู่ที่ 5  
ตำบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
เรียบห้วยกุดคล้า 
หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้ม
เก่า  

กว้าง  3.00  เมตร  
ยาว292  เมตร  หนา  
0.15  เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
876 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังกลบขอบ   

 500,000  
(งบกรม

ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น
เศรษฐกิจ) 

หมู่ที่ 1 
ตำบลคุ้ม

เก่า 

กองช่าง             

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
นายพื้น หมู่ที ่6   
ตำบลกุดปลา
ค้าว  

กว้าง  4  เมตร  ยาว  
211  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
844 เมตร พร้อมลง
ลูกรังกลบขอบ  

 500,000  
(งบกรม

ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น
เศรษฐกิจ) 

หมู่ที่ 6 
ตำบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             

18 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย
คุ้มกาญจนา-
บ้านทุ่งกระเดา  
หมู่ที่  2   
ตำบลกุดปลา
ค้าว  

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  211  เมตร  หนา  
0.15  เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
844  ตารางเมตร  
พร้อมลงลูกรังกลบขอบ   

 500,000  
(งบกรม

ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น
เศรษฐกิจ) 

หมู่ที่  2  
ตำบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคุ้มโนน
ชาด   
หมู่ที่  8  
ตำบลคุ้มเก่า  

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  134  เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  536  ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรัง
กลบขอบ  

317,000 
(งบกรม
ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น 
เศรษฐกิจ) 

หมู่ที่  8 
ตำบลคุ้มเก่า 

กองช่าง             

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายอ่าง
กระต่าย หมู่ที่  5 
ตำบลกุดปลาค้าว 

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  211  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  844  
ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังกลบขอบ   

500,000 
(งบกรม
ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น 
เศรษฐกิจ) 
 

ที่ 5 ตำบล
กุดปลาค้าว 

กองช่าง             

21 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้างวัด
ทรงศิลา  หมู่ที่ 7 
ตำบลกุดปลาค้าว 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  211  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  844  
ตารางเมตร  พร้อมลง
ลูกรังกลบขอบ   

 500,000 
(งบกรม
ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น 
เศรษฐกิจ) 
 

 

หมู่ที่ 7 
ตำบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนา
หนองแต้ หมู่ที ่
1,14 ตำบลคุ้มเก่า  

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  211  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  844  
ตารางเมตร  พร้อม
ลงลูกรังกลบขอบ  

 500,000  
(งบกรม

ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น 
เศรษฐกิจ) 

 

หมู่ที่ 1,14 
ตำบลคุ้ม

เก่า 

กองช่าง             

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคุ้ม
กาญจนาไปกุด
ปลาค้าว  หมู่ที ่2 
ตำบลกุดปลาค้าว 

กว้าง  5.00  เมตร 
ยาว  776  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,880  
ตารางเมตร   

 1,941,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)  

หมู่ที่ 2 
ตำบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโปร่ง
ธาตุ  
หมู่ที่ 5 ตำบล    
กุดปลาค้าว 

กว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  800  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  4,000  
ตารางเมตร   

 2,000,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)   

หมู่ที่ 5 
ตำบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             

-16- 

 



 
 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตำบล   กุดสิม 

ลานกีฬา หญ้าเทียม
แบบมีหลังคาคลุม 

2,786,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เหลือจ่าย) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 

            

26 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างร้านปลาน้ำ
โขง หมู่ที่ 2 ตำบล
คุ้มเก่า 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
284 เมตร หนา 
 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
852 ตารางเมตร 

500,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เหลือจ่าย) 

หมู่ที่ 2 
ตำบลคุ้มเก่า 

กองช่าง             

27 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
เส้นทางคมนาคม 
สายกุดปลาค้าวไป
ทุ่งกระเดา  
หมู่ที่ 2,5 ตำบล 
กุดปลาค้าว โดยการ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบประกอบในชุด
เดียวกัน (All In 
Street Llght) 
จำนวน 120 ต้น  

เพิ่มประสิทธิภาพ
เส้นทางคมนาคม สาย
กุดปลาค้าวไปทุง่กระ
เดา หมู่ที่ 2,5 ตำบล
กุดปลาค้าว โดยการ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ 
แบบประกอบในชุด
เดียวกัน (All In 
Street Llght) 
จำนวน 120 ต้น 

8,400,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เหลือจ่าย) 

หมู่ที่ 2,5 
ตำบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             

-17- 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน   

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาคในการ
ขยายเขตประปา 
ขยายท่อเมน 

ขยายเขตประปา ขยาย
ท่อเมนภายในเขต
เทศบาลตำบลกุดสิม 

500,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กองช่าง         
 

    

2 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (ขยาย
เขตระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า) 

ขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า และ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

500,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กองช่าง         
 
 

    

3 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
(บำรุงรักษา  
ค่าธรรมเนียม) 

อุดหนุนให้แก่ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
การบำรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ต่างๆ 

30,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กองช่าง         
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ คสล. 
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก สาย
ประชาอุทิศ (บ้าน
สูขเกษมไปบ้านซ้ง) 
หมู่ 2 ตำบลกุด
ปลาค้าว 

ขนาดปากรางกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 137 
เมตร ลึก เฉลี่ย 0.50 
เมตร ก่อสร้างบ่อพักน้ำ 
คสล. จำนวน 2 บ่อ 
พร้อมฝาปิดตะแกง
เหล็ก 

523,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ คสล. 
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก สาย
บ้านนายทอน - 
บ้านนายดึก หมู่ 4 
ตำบลกุดปลาค้าว 

ขนาดปากรางกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 121 
เมตร ลึก เฉลี่ย 0.50 
เมตร ก่อสร้างบ่อพักน้ำ 
คสล. จำนวน 4 บ่อ 
พร้อมฝาปิดตะแกง
เหล็ก 

500,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. รูป
ตัวยู พร้อมฝาปิด 
คสล. ซอยลีลาวดี 
หมู่ 10 ตำบลกุดสิม
คุ้มใหม่ 

ขนาดปากกว้าง 0.20 
เมตร ยาว 65 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร 

110,000 เทศบาล
ต าบลกดุสิม 

กองชา่ง             
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ คสล. 
รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด คสล. และบ่อ
พักน้ำ คสล. พร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
สายมเหศักดิ์ (หน้า
บ้านนางใครคำ รุ่ง
แพน) หมู่ 4 ตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่ 

ขนาดปากกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 60 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

214,000 เทศบาล
ต าบลกดุสิม 

กองชา่ง             

8 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ คสล. 
รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด คสล. และบ่อ
พักน้ำ คสล. พร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
สายม่ิงเมือง 3 
(บริเวณสามแยก
หอประปา) หมู่ 8 
ตำบลคุ้มเก่า 

ขนาดปากกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 147 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
บ่อพักน้ำ 3 บ่อ 

576,000 เทศบาล
ต าบลกดุสิม 

กองชา่ง             

-20- 



 
 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ คสล. 
รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด คสล. และ
ก่อสร้างบ่อพักน้ำ 
คสล. พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก สาย
บ้านนายทอน- 
บ้านนายดึก หมู่ 4 
ตำบลกุดปลาค้าว 

ขนาดปากกว้าง  0.40 
เมตร ยาว  121  เมตร 
ลึกเฉลี่ย  0.50 เมตร  
 

500,000 เทศบาล
ต าบลกดุสิม 

กองชา่ง             

10 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ คสล. 
รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด คสล. และบ่อ
พักน้ำ คสล. พร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
สายนิมิตใหม่ (หน้า
บ้านนางดวงมณี 
โครตมนต์) หมู่ 1 
ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 

ขนาดปากกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 47 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50เมตร และ
บ่อพักน้ำ คสล 1 บ่อ 

184,000 เทศบาล
ต าบลกดุสิม 

กองชา่ง             
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ คสล. 
รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด คสล. และบ่อ
พักน้ำ คสล. พร้อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
สายแหลมทอง 
(หน้าบ้านยายริ
สวน) หมู่ 8 ตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่ 

ขนาดปากกว้าง 0.40 
เมตร ยาว 203 เมตร 
ลึกเฉลี่ 0.50 เมตร 
และบ่อพักน้ำ คสล. 3 
บ่อ 

850,000 เทศบาล
ต าบลกดุสิม 

กองชา่ง             

12 โครงการปรับปรุง
ฝาปิดรางระบาดน้ำ 
คสล. สายเข็มราช 
หมู่ 15,17 ตำบล
คุ้มเก่า 

ฝาปิดรางระบายน้ำ 
ยาว 200 เมตร ขนาด 
0.57X0.50 เมตร หรือ
ฝาปิด คสล. ไม่น้อย
กว่า 400 ฝา 

100,000 เทศบาล
ต าบลกดุสิม 

กองชา่ง             
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการปรับปรุง
ฝาปิดรางระบายน้ำ 
คสล. สายม่ิงเมือง 
3 (บริเวณป้อม
ตำรวจ) หมู่ 16 
ตำบลคุ้มเก่า 

ฝาปิดรางระบายน้ำ 
ยาว 80 เมตร ขนาด 
0.57X0.50 เมตร หรือ
ฝาปิด คสล. ไม่น้อย
กว่า 160 ฝา 

115,200 เทศบาล
ต าบลกดุสิม 

กองชา่ง             

 14 โครงการปรับปรุง
ฝาปิดรางระบายน้ำ 
คสล. สายศรีสวัสดิ์ 
หมู่ 10 ตำบลกุด
สิมคุ้มใหม่ 

ฝาปิดรางระบายน้ำ 
ยาว 180 เมตร ขนาด 
0.57X0.50 เมตร หรือ
ฝาปิด คสล. ไม่น้อย
กว่า 360 ฝา 

259,200 เทศบาล
ต าบลกดุสิม 

กองชา่ง             

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดทำภาชนะ
จากวัสดุธรรมชาติ
เพื่อแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

อบรมการทำภาชนะ
จากวัสดุธรรมชาติ 

40,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการฝึกอบรมการ
ทำพรมเช็ดเท้า 

อบรมการทำพรม
เช็ดเท้า 

20,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการฝึกอบรมทำ
น้ำยาอเนกประสงค์ 

อบรมทำน้ำยา
อเนกประสงค์ 

20,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการฝึกอบรมเย็บ
ปักด้วยมือ 

อบรมเย็บปักด้วยมือ 20,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการ
ทำอาหารสัตว์ให้กับ
ประชาชน 

อบรมและศึกษาดู
งานการทำอาหาร
สัตว์ให้กับประชาชน 

20,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

7 โครงการฝึกอบรม
อาชีพทำขนมให้กับ
กลุ่มสตรี 

อบรมอาชีพทำขนม
ให้กับกลุ่มสตรี 

26,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

8 โครงการสร้างจิต
อาสาเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สร้างจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาชุมชนและ
สังคม 

15,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

        
 

    

9 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ 

อบรมพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ 

10,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการอบรมให้

ความรู้ด้านกฎหมายแก่
บุคลากรและประชาชน 

อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่บุคลากรและ
ประชาชน 

10,000 ห้องประชุม
สภาเทศบาล 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

     
 

       

2 โครงการประชุม
ประชาคมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชุมประชาคมการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

30,000 วัดในเขต
เทศบาล 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

    
 

        

3 โครงการออกให้บริการ
ชำระภาษีนอก
สำนักงาน 

ให้บริการชำระภาษีนอก
สำนักงาน 

20,000 เขตเทศบาล
กุดสิม 

กองคลัง             

4 อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้มเก่า ตาม
โครงการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอเขา
วง 

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้มเก่า 

50,000 เขตเทศบาล
กุดสิม 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข   
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสำรวจข้อมูล
สัตว์และขึน้ทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศ.ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี 

สำรวจข้อมลูสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนขับ้า 

10,800 เขตเทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

     
 
 
 
 
 
 

       

2 อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองจังหวัด
กาฬสนิธุ์ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตาม
แผนยุทธการฟ้าแดดสง
ยาง 

เป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ
ปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามแผนยุทธการฟ้า
แดดสงยาง 

40,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการจัดทำน้ำ
หมักชีวภาพ 

อบรมการจัดทำน้ำหมัก
ชีวภาพให้ประชาชน 

60,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

   
 

         

4 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลตำบลกดุสิม 

รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

60,000 เขตเทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

5 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคอุบัติใหม่
ในเขตเทศบาลตำบล
กุดสิม 

รณรงค์ป้องกันโรคอุบัติ
ใหม่ในเขตเทศบาล
ตำบลกุดสิม 

100,000 เขตเทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี 

ฉีดวัคซีนให้สุนัขในเขต
เทศบาล 

53,600 เขตเทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            



 
 

 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน(ศสมช.)ประจำ
หมู่บ้านภายในเขต
เทศบาลตำบลกดุสิม 
จำนวน 25 ศูนย์ๆ 
5,000 บาท เพื่อดำเนิน
กิจกรรมด้านการ
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน 

125,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

       
 
 
 
 

     

8 อุดหนุนงบประมาณ
สำหรับการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ภายในเขตเทศบาล
ตำบลกุดสิม จำนวน 
25 หมู่บ้านๆ 20,000 
บาท เพื่อดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

500,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
จำหน่ายสินค้าใน
ตลาดสดเทศบาล
ตำบลกุดสิม 

อบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
จำหน่ายสินค้าใน
ตลาดสดเทศบาล
ตำบลกุดสิม  

70,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

       
 
 

     

10 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการฆ่า
สัตว์และจำหน่าย
เนื้อสัตว์ 

อบรมผู้ประกอบการ
ฆ่าสัตว์และจำหน่าย
เนื้อสัตว์  

30,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

      
 

      

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

อบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

10,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

100,000 เขตเทศบาล
ตำบลกุดสิม 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

            

3 โครงการฝึกซ้อม
แผนการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ฝึกอบรมซ้อม
แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

20,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

      
 
 

      

4 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติเทศบาล
ตำบลกุดสิม 

ฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ 

50,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

     
 

 
 
 

      

5 โครงการรักษา
ความปลอดภัยด้าน
การจราจรในช่วง
เทศกาลสำคัญ 

รักษาความปลอดภัย
ด้านการจราจรในช่วง
เทศกาลสงกรานต์
และวันปีใหม่ 

20,000 เขตเทศบาล
ตำบลกุดสิม 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน  

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณเกาะ
กลางถนนหน้า
เทศบาลตำบลกดุสิม
ถึงตำบลกดุปลาค้าว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเกาะกลางถนน
หน้าเทศบาลตำบลกดุ
สิมถึงตำบลกดุปลาค้าว
โดยการปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ 

500,000 เกาะกลาง
ถนนหน้า 
ทต.กดุสิมถึง
ตำบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             

2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายแบบ
บูรณาการ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการขยะ
มูลฝอย 

100,000 เขตเทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา 

แผนงานการศึกษา   
ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการ

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

1) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 
136 คน ในอัตราม้ือละ 21 
บาท/คน จำนวน 245 วัน  
2) ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) สำหรับเด็ก อายุ 2-5 
ปี จำนวน 136 คน ในอัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี  
3) ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็ก
อายุ 3-5 ปี จำนวน 99 คน ใน
อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
4) ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ
เด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 99 คน 
ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี 5) 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ
เด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 99 คน 
ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี 6) 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี จำนวน 
99 คน ในอัตราคนละ 430 
บาท/ปี 

1,042,790 เทศบาลตำบล
กุดสิม 

กองการศึกษา             
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ 
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 บริเวณใต้อ่าง

เก็บน้ำห้วย
สายนาเวียง 

กองการศึกษา             

3 เงินอุดหนุนพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนา
ผู้ประกอบการวิชาชีพครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลกุดสิม โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
และเกี่ยวข้องในการไป
ราชการ 

20,000 เขตเทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กองการศึกษา      
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการจัดกิจกรรม
ต่างๆ สำหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลกุดสิม 

1) โครงการส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม ่
2) โครงการมอบวุฒิบัตร 
3) โครงการเวียนเทียน
วันวิสาขบชูา 
4) โครงการวันสงกรานต์ 
5) โครงการปราชญ์
ชาวบ้านวิถีผู้ไท 
6) โครงการประชุม
ผู้ปกครอง  
7) โครงการไหว้ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
8) โครงการสายสัมพันธ์
พ่อแม่ลูก 
9) โครงการประชุม
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
10) โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
11) โครงการวันแม่
แห่งชาติ   
12) โครงการวันลอย
กระทง 

50,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล

ตำบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
เด็กปฐมวัย 

ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยเด็กปฐมวัย 
เช่น ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ค่ารางวัล
ต่างๆ สำหรับเด็ก 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการปรับปรุง
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบล
กุดสิม 

ขนาด กว้าง 4.80 
เมตร สูง 1.5 เมตร 
ก่อสร้างตามแผนผัง
เทศบาลตำบลกุดสิม 

150,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการปรับปรุง
หลังคาอาคารเรียน
หลังที่ 4 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ตำบลกุดสิม 

เปลี่ยนแปลงวัสดุมุง
หลังคาจากกระเบื้อง
ลอนคู่เป็นแผ่นหลังคา
เมทัลชีท (Metal 
Sheet) พื้นที่ 493 
ตารางเมตร ก่อสร้าง
ตามแผนผังเทศบาล
ตำบลกุดสิม  

150,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน 

โรงเรียนในเขต
เทศบาลในระดับ
อนุบาลและเด็ก ป.1 - 
ป.6 ท่ีสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) 3 แห่ง ใน
อัตราคนละ 21 บาท 
จำนวน 200 วัน แยก
เป็น   
  - โรงเรียนกุดกว้าง
สวาสดิ์วิทยา (359 
คน)       
  - โรงเรียนกุดปลา
ค้าวราษฎร์บำรุง 
 (203 คน)       
  - โรงเรียนกุดสิมวิท
ยาสาร (200 คน)       

3,200,400 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดงาน
บวงสรวงมเหศักดิ์
หลักเมือง (ทะหลา) 

จัดงานบวงสรวง
มเหศักดิ์หลักเมือง  
(ทะหลา) 

120,000 บริเวณ  
ทะหลา 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวง
ดวงวิญญาณพระธิ
เบศร์วงศา 

จัดงานประเพณี
บวงสรวงดวง
วิญญาณพระธิเบศร์
วงศา 

50,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญคูนลาน 

จัดงานประเพณีบุญ
คูนลาน 

40,000 ต.กุดปลา
ค้าว 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

จัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

100,000 อ่างเก็บน้ำ
ห้วยสายนา
เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

100,000 อ่างเก็บน้ำ
ห้วยสายนา
เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

จัดงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

1,000,000 เขตเทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการกิจกรรมจิต
อาสาเยาวชนไทยใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

จ่ายเป็นค่าดำเนินการ
ตามโครงการกิจกรรม
จิตอาสาเยาวชนไทย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

10,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเทศบาล
ตำบลกุดสิม 

จัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลตำบลกุดสิม 
เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มเยาวชน
และประชาชนทั่วไป
เล่นกีฬา ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 

150,000 เขตเทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการจัดกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนของ
เทศบาลตำบลกุดสิม 

20,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 

            

10 โครงการต้นกล้า
อาชีพ 

จ่ายเป็นค่าดำเนินการ
ตามโครงการต้นกล้า
อาชีพ 

20,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อบรมคุณธรรมจริยธรรม
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

30,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กองการศึกษา             

ยุทธศาสตร์ที่ 9 สวัสดิการชุมชน 

แผนงานงบกลาง 
 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ - ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 

990 คนๆละ 600 บาท/
เดือน 
 - ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวน 
603 คนๆละ 700 บาท/
เดือน 
 - ช่วงอายุ 80-89 ปี จำนวน 
258 คนๆละ 800 บาท/
เดือน 
 - ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป 
จำนวน 43 คนๆละ 1,000 
บาท/เดือน 

15,186,000 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 

-39- 



 
 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

- อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 
12 คนๆละ 1,000 บาท/
เดือน 
- อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 
313 คนๆละ 800 บาท/
เดือน   

3,148,800 เทศบาล
ตำบลกุดสิม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

แก่ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต
เทศบาลตามนโยบายรัฐบาล
เพ่ือสนับสนนุสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 20 
คน คนละ 500 บาท/เดือน 

120,000 เทศบาล
ต าบลกดุสิม 

กองสวสัดกิาร
สงัคม 

            

4 สมทบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพเทศบาล
ตำบลกุดสิม 

เป็นเงินสมทบให้กับ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
ตามเงื่อนไขของ
สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ซึ่งเทศบาลต้อง
สมทบไม่น้อยกว่า 50% 
ของยอดเงินที่ได้รับ
อุดหนุน 

250,000 เทศบาล
ต าบลกดุสิม 

กองสวสัดกิาร
สงัคม 

          
 
 
 
 

  

-40- 



 
 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลตำบลกุดสิม 

เป็นเงินสมทบให้กับ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตำบล
กุดสิม โดยยึดหลักการ
พัฒนาโดยประชาชน 
1 ส่วน อปท. 1 ส่วน 
และรัฐ 1 ส่วน 

61,000 เทศบาล
ต าบลกดุสิม 

กองสวสัดกิาร
สงัคม 

         
 
 
 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
ที ่

 
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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