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*********** 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ได๎แจ๎งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 

2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล๎วเห็นวําพระราชกฤษฎีกา วําด๎วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2561 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให๎เมื่อแผนพัฒนาจังหวัด
ได๎รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช๎แล๎ว การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหนํวยงานของรัฐที่เก่ียวข๎องต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลําวประกอบ
กับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข๎อ 7 ก าหนดให๎แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห๎าปี ดังนั้น เพ่ือให๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) มีความสอดคล๎อง
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีกลุํมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ อันจะกํอให๎ เกิดประโยชน์สู งสุดให๎กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข๎อ 5 แหํงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งก าหนดระยะเวลา
แผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นระยะเวลาห๎าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทบทวนให๎แล๎วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นั้น  

 

  อาศัยอ านาจตามข๎อ 17 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลกุดสิม  เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิมส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2565 ตํอไป และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี งบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสม และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในชํวงของแผนนั้น โดยสามารถดูรายละเอียดได๎ที่
ศูนย์ข๎อมูลขําวสาร ส านักปลัด งานนโยบายและแผน หรือผู๎น าชุมชนของทํานทุกหมูํบ๎าน 
 

  จึงประกาศมาให๎ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  14  มิถุนายน   พ.ศ. 2562 
 

    
 
 

                                                        
 

     (นายวิชัย   กว๎างสวาสดิ์) 
              นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 
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ค าน า 
 
 

  ด๎วยกระทรวงมหาดไทยได๎แจ๎งซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติตามแนวทางการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยให๎คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น 
สัดสํวนประชาคมระดับต าบล เพ่ือด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น      (พ.ศ. 2561 -2565) ให๎มีความ
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ กลุํม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัดแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในการนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิมและสัดสํวน
ประชาคมระดับต าบลได๎พิจารณาและมีมติเห็นชอบในการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ
เทศบาลต าบลกุดสิม เมื่อวันที่  11  มิถุนายน  2562 ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
กุดสิม ได๎รวบรวมแนวทางและข๎อมูลน ามาจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นดังกลําวเสนอให๎คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดสิมพิจารณาแล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่นได๎พิจารณาอนุมัติรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นและประกาศใช๎แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2562 

   คณะกรรมากรพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม หวังเป็นอยํางยิ่งวําเทศบาลต าบลกุดสิม จะได๎น า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลกุดสิม ไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณและ
ประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมได๎ อยํางมี
ประสิทธิภาพตํอไป  

 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม 
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1 
ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของเทศบาลต าบลกุดสิม 
**************** 

1.  สภาพทั่วไป 
 ประวัติความเป็นมา 
  เทศบาลต าบลกุดสิมตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่ของอ าเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได๎รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล
กุดสิม  เมื่อวันที่  11  กันยายน  2515  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลํมที่  89  ตอนที่  159  ลงวันที่  24  
ตุลาคม  2515  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  แหํงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล  พ.ศ.  2495  ได๎ยกฐานะ
ท๎องถิ่นบางสํวนของต าบลคุ๎มเกํา  กิ่งอ าเภอเขาวง  และบางสํวนของต าบลสงเปลือย  อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์  มีพ้ืนที่  7.5  ตารางกิโลเมตร  และได๎รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  เมื่อ  พ.ศ.  2542  ซึ่งได๎รับประกาศตามราชกิจจานุเบกษา  เลํมที่  116  
ตอนที่  3  ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์  มีผลท าให๎เปลี่ยนแปลงจากสุขาภิบาลกุดสิมเป็นเทศบาลต าบลกุดสิม  เมื่อวันที่  
25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542  และวันที่  24  เมษายน  ของทุกปีเป็น  “วันเทศบาล” 
  เทศบาลต าบลกุดสิม  ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของที่วําการอ าเภอเขาวง  และเป็นเขตการปกครองของ
อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  และอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์  ถนนสายหลัก  คือ  ทางหลวง
แผํนดินสายกุฉินารายณ์ –สร๎างค๎อ  หมายเลข  2291  หํางจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ  95  กิโลเมตร  หํางจาก
จังหวัดสกลนคร  85  กิโลเมตร  หํางจากจังหวัดร๎อยเอ็ด  100  กิโลเมตร  หํางจากจังหวัดมุกดาหาร 110 กิโลเมตร 
และหํางจากกรุงเทพมหานคร 617 กิโลเมตร  เทศบาลต าบลกุดสิม  ตั้งอยูํหมูํที่  14  บ๎านแสนสุข  (ติดถนนสายกุฉิ
นารายณ์– สร๎างค๎อ)  ต าบลคุ๎มเกํา  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ขนาดและที่ตั้ง 
  เทศบาลต าบลกุดสิมตั้งอยูํระหวํางทิศเหนือติดเขตอ าเภอนาคู ทิศตะวันตกติดเขตอ าเภอกุฉินารายณ์  
ทิศตะวันออกติดเขตอ าเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  และมีพ้ืนที่  23.5  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  14,687 
ไรํ 2 งาน – ตารางวา ความหนาแนํนของประชากร  1 ตารางกิโลเมตรตํอประชากร 484 คน หรือ 1 ไรํ ตํอประชากร 
1,238.82 คน ข๎อมูลครัวเรือน  1 ตารางกิโลเมตร ตํอ จ านวนครัวเรือน 173.96 ครัวเรือนมีลักษณะพ้ืนที่คล๎ายรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ๎าครอบคลุมพ้ืนที่  3  ต าบล  25  หมูํบ๎าน  ดังนี้ 
ต าบลคุ้มเก่า  จ านวน  11  หมู่บ้าน   ประกอบด๎วยหมูํที่  1,2,3,4,8,9,14,15,16,17,18 
ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่  จ านวน  7  หมู่บ้าน    ประกอบด๎วยหมูํที่  1,2,3,4,8,9,10 
ต าบลกุดปลาค้าว   จ านวน  7  หมู่บ้านประกอบด๎วยหมูํที่  1,2,3,4,5,6,7 
 เทศบาลต าบลกุดสิมมีเขตติดตํอพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลใกล๎เคียง  ดังตํอไปนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดตํอกับเขตองค์การบริหารสํวนต าบลหนองผือ 
  ทิศใต๎   ติดตํอกับเขตองค์การบริหารสํวนต าบลกุดสิมค๎ุมใหมํ 
  ทิศตะวันออก  ติดตํอกับเขตองค์การบริหารสํวนต าบลคุ๎มเกํา,เทือกเขาภูพาน 
  ทิศตะวันตก  ติดตํอกับเทศบาลต าบลสระพังทอง 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  เทศบาลต าบลกุดสิม  เป็นที่ราบลุํมมีเนินเขาล๎อมรอบ  ลักษณะดินเป็นดินรํวนปนทราย  เหมาะ
ส าหรับการปลูกข๎าวมีล าห๎วยพะยังไหลผําน 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร๎อน  (Tropical  Monoon  Climate)  มี  3  ฤดู 
ฤดูอากาศร๎อนอบอ๎าว  อุณหภูมิประมาณ 38-41 องศาเซลเซียล  มีพายุหมุนเขตร๎อนผํานเวียดนามสูํประเทศไทย  ชํวง
เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
ฤดูฝน  เริ่มจากเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 
ฤดูหนาว  มีสภาพอากาศเย็น ถึงเย็นมากในชํวงเดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 1.4. ลักษณะของดิน 
พ้ืนที่เป็นที่ราบลุํมมีเนินเขาล๎อมรอบ  ลักษณะดินเป็นดินรํวนปนทราย  เหมาะส าหรับการปลูกข๎าวมีล าห๎วยพะยังไหล
ผําน 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
มีแหลํงน้ าสาธารณะ   3   แหํง  คือ                                                        
1. อํางเก็บน้ าห๎วยสายนาเวียง  ต าบลคุ๎มเกํา  อยูํในพื้นที่หมูํ  16 ต าบลคุ๎มเกํา 
2. หนองน้ า 
   1.หนองน้ าที่อยูํ  ต. คุ๎มเกํา 
    - หนองหลวง       - หนองกุดเบ๎า   - หนองแข๎           -หนองแต๎ 
    -  หนองกุดคล๎า    - หนองกุดสิม    - หนองกุดปลาเข็ง         -หนองเชียงเครือ 
2. หนองน้ าที่อยูํ  ต.กุดสิมคุ๎มใหมํ 
    - หนองกุดสะโงม, หนองหลวง 
   3.หนองน้ าที่อยูํ  ต.  กุดปลาค๎าว 
    - หนองโสนอยูํในพ้ืนที่หมูํ   3            -  หนองหลวง       - หนองกุง 
   - หนองนกเปูา   อยูํในพ้ืนที่หมูํ  5   -  หนองหิน 
3  ล าห๎วย 
  3.1 ล าห๎วย ต. คุ๎มเกํา  - ล าห๎วยสายนาเวียง  - ล าห๎วยบง    - ล าห๎วยยูง -ล าน้ ายัง 
  3.2 ล าห๎วย ต. กุดสิมคุ๎มใหมํ  - ล าห๎วยน๎อย    - ล าห๎วยกุดกว๎าง 
  3.3 ล าห๎วย ต. กุดปลาค๎าว  - ล าห๎วยยูง  - ล าห๎วยปุาลวก   -ล าห๎วยน้ าบํอ 
หมายเหตุ : สิ่งแวดล๎อม  ขยะ ปริมาณขยะประมาณ 6  ตัน/วัน  ก าจัดโดยการฝังกลบ  มีที่ทิ้งขยะ 12 ไรํ 
       1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
       เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลกุดสิม เป็นลักษณะชุมชนเมืองก่ึงชนบท สํวนพื้นที่นาไมํมีปุาไม๎มีที่นาบางสํวนมีการท า
การเกษตรผสมผสาน ปลูกต๎นไม๎ในพ้ืนที่นาเชํน ไม๎ยางนา ไม๎ยูคา พ้ืนที่บางสํวนต าบลกุดปลาค๎าวติดกับเขตปุาดงหมู 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
การบริหารการเมืองท้องถิ่น เทศบาลต าบลกุดสิม เป็นราชการบริหารสํวนท๎องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมี
โครงสร๎างของเทศบาลต าบลกุดสิม ประกอบด๎วย  2  สํวน คือ  
1.) ฝุายสภาเทศบาลต าบลกุดสิม มีฐานะเป็นฝุายนิติบัญญัติ มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง จ านวน 12 คน ประธานสภา
ฯ 
      1  คนรองประธานฯ 1  คนสมาชิกสภาเทศบาล 10  คน  
2.) ฝุายบริหารเทศบาลต าบลกุดสิม มีคณะผู๎บริหาร จ านวน 3 คน คือ นายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรี 2  
     คน เลขานุการนายก 1 คน และท่ีปรึกษานายก 1 คน การบริหารราชการของเทศบาลต าบลกุดสิม สํวนราชการ   
     ของเทศบาลต าบลกุดสิม มีปลัดเทศบาล เป็นผู๎บังคับบัญชาโดยมีการแบํงสํวนราชการออกเป็น 6 สํวน ดังนี้  
     1. ส านักปลัด  มีหัวหน๎าส านักปลัด เป็นผู๎บังคับบัญชา ดูแลส านักปลัดเทศบาล  
     2. กองคลัง มีผู๎อ านวยการกองคลัง เป็นผู๎บังคับบัญชาดูแลกองคลัง 
     3. กองการศึกษา มีผู๎อ านวยการกองการศึกษา เป็นผู๎บังคับบัญชาดูแลกองการศึกษา  
     4. กองช่าง มีผู๎อ านวยการกองชําง เป็นผู๎บังคับบัญชาดูแลกองชําง  
     5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู๎อ านวยการกองสาธารณสุขเป็นผู๎บังคับบัญชาดูแลกองสาธารณสุข                         
     6. กองสวัสดิการสังคม มีผู๎อ านวยการกองสวัสดิการ เป็นผู๎บังคับบัญชา ดูแลกองสวัสดิการ 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
การบริหารสํวน ท๎องถิ่นได๎แบํง เขตเลือกตั้ง เทศบาลต าบลกุดสิม 
แบํงการปกครองออกเป็น 25 หมูํบ๎าน ดังนี้ 
 
 
 

สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี       

  รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี 

   ปลดัเทศบาล 

 รองปลดัเทศบาล 

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

  กองการศกึษา    ส านกัปลดั 
    กองคลงั       กองช่าง กองสาธารณสขุ

ธารรรรรรรรรรรร

กองสวสัดกิาร 
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1. ต าบลคุ้มเก่า  จ านวน  11  หมู่บ้าน 

2.ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่  จ านวน  7  หมู่บ้าน 

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน/ชุมชน ชื่อผู๎น าหมูํบ๎าน 
จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านกุดสิมคุ๎มใหมํ นางไพยรัตน์    ภูดินขาว 164 162 195 357 
2 บ๎านกุดสิมคุ๎มใหมํ นายทวีศิลป์    ประเสริฐสังข์ 180 234 236 470 
3 บ๎านกุดกว๎าง นายประนูธรรม  อาริยะบุตร 130 155 188 343 
4 บ๎านกุดสิมคุ๎มใหมํ นายสุริยัน   ทะรังศรี 148 169 209 378 
8 บ๎านสมสนุก นายสิทธิรงค์   ประนมศรี 216 307 316 623 
9 บ๎านกุดสิมพัฒนา นายกิตติคม   สกุลแพง 108 136 124 260 
10 บ๎านดอนจันทร์ นายเชาวลิต   ศรีนาม 167 178 189 367 

รวมครัวเรือน / รวมประชากร  (คน) 1,113 1,341 1,457 2,798 
3.ต าบลกุดปลาค้าว  จ านวน  7  หมู่บ้าน 

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน/ชุมชน ชื่อผู๎น าหมูํบ๎าน 
จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านกุดปลาค๎าว นายพรรษา   ก๎านมะลิ 160 169 186 355 
2 บ๎านสุขเกษม นายสุมิตร   พิกุลทอง 180 240 274 514 
3 บ๎านกุดตูม นายคันธะกร   โพธิสม 98 147 123 270 
4 บ๎านซ๎ง นายธงไทย  สัญจรเลิศ 181 244 269 513 
5 บ๎านทุํงกระเดา นายหาญสิทธิ์   นิละปะกะ 142 179 173 352 
6 บ๎านกุดปลาค๎าวพัฒนา นายอุทิพย์   ใสล าเพาะ 197 209 233 442 
7 บ๎านสันติสุข นายนิกร   สุร านาจ 163 222 221 443 

ครัวเรือน / รวมประชากร/ (คน) 1,121 1,410 1,479 2,889 

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน/ชุมชน ชื่อผู๎น าหมูํบ๎าน 
จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านคุ๎มเกํา นายศิริราช    อุทโท 271 288 291 579 
2 บ๎านคุ๎มเกํา นายมียศ   แสนขาว 293 244 251 495 
3 บ๎านคุ๎มเกํา นายธวัชชัย   วงศ์ธิเบศร์ 198 217 197 414 
4 บ๎านดอนแก๎ว นางฤทัย   อัยวรรณ 151 174 179 353 
8 บ๎านดอนแก๎วใหมํ นางเพียรพิมุกข์  วงศ์ธิเบศร์ 165 204 199 403 
9 บ๎านหนองส าราญ นายวิเศษ   ค าไชโย 129 163 175 338 
14 บ๎านแสนสุข นายประเวทย์   บุษมงคล 183 251 243 494 
15 บ๎านดอนแก๎วสามัคคี นายอ าพร   อารมณ์สวะ 163 251 262 513 
16 บ๎านสายนาเวียง นางบุญยัง   ภูทองกรม 282 232 251 483 
17 บ๎านดอนแก๎วพัฒนา นายวัชกรณ์   อารมณ์สวะ 145 202 220 422 
18 บ๎านโพธิ์ทอง นายสุทิน   นาเทเวช 185 130 145 275 
ทะเบียนบ๎านกลาง  หมูํที่  77  บ๎านเลขที่  1  ต าบลคุ๎มเกํา 1 43 32 75 

ครัวเรือน / รวมประชากร (คน) 2,166 2,399 2,445 4,844 



 

 

รวมครัวเรือน/ประชากร  ทั้งสิ้น  (คน) 4,500 5,150 5,381 10,531 
5 

ที่มา :  ข๎อมูลจากส านักงานทะเบียนท๎องถิ่น  เทศบาลต าบลกุดสิม  ณ  วันที่  23  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 ข๎อมูลประชากรในพ้ืนที่ 
 
2.2 การเลือกตั้ง 
 เทศบาลต าบลกุดสิม มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารสํวนท๎องถิ่นได๎แบํงเขตเลือกตั้ง 2 เขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล (สท.)  หนํวยเลือกตั้ง 25 หนํวยเลือกตั้ง (25 หมูํบ๎าน) มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
จ านวน  12  คน ประกอบด๎วยประธานสภาฯ 1  คน  รองประธานฯ 1  คน สมาชิกสภาเทศบาล 10 คน  มีฝุาย
บริหาร ประกอบด๎วยนายกเทศมนตรี  1  คน รองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายก 1 คน และท่ีปรึกษานายก 1 
คน อยูํในเขตเลือกตั้งองค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตอ าเภอเขาวง และเขตเลือกตั้งสมาชิ กสภาผู๎แทนราษฎร
กาฬสินธุ์ (ส.ส.) เขต 5 
  
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
เทศบาลต าบลกุดสิม  แบํงการปกครองออกเป็น  3  ต าบล   25  หมูํบ๎าน ดังนี้ 
 
1. ต าบลคุ้มเก่า  จ านวน  11  หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน/ชุมชน ชื่อผู๎น าหมูํบ๎าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 บ๎านคุ๎มเกํา นายศิริราช    อุทโท 271 288 291 579 
2 บ๎านคุ๎มเกํา นายมียศ   แสนขาว 293 244 251 495 
3 บ๎านคุ๎มเกํา นายธวัชชัย   วงศ์ธิเบศร์ 198 217 197 414 
4 บ๎านดอนแก๎ว นางฤทัย   อัยวรรณ 151 174 179 353 
8 บ๎านดอนแก๎วใหมํ นางเพียรพิมุกข์  วงศ์ธิเบศร์ 165 204 199 403 
9 บ๎านหนองส าราญ นายวิเศษ   ค าไชโย 129 163 175 338 
14 บ๎านแสนสุข นายประเวทย์   บุษมงคล 183 251 243 494 
15 บ๎านดอนแก๎วสามัคคี นายอ าพร   อารมณ์สวะ 163 251 262 513 
16 บ๎านสายนาเวียง นางบุญยัง   ภูทองกรม 282 232 251 483 
17 บ๎านดอนแก๎วพัฒนา นายวัชกรณ์   อารมณ์สวะ 145 202 220 422 
18 บ๎านโพธิ์ทอง นายสุทิน   นาเทเวช 185 130 145 275 
ทะเบียนบ๎านกลาง  หมูํที่  77  บ๎านเลขที่  1  ต าบลคุ๎มเกํา 1 43 32 75 

ครัวเรือน / รวมประชากร (คน) 2,166 2,399 2,445 4,844 
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2. ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่  จ านวน  7  หมู่บ้าน 
 

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน/ชุมชน ชื่อผู๎น าหมูํบ๎าน 
จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านกุดสิมคุ๎มใหมํ นางไพยรัตน์    ภูดินขาว 164 162 195 357 
2 บ๎านกุดสิมคุ๎มใหมํ นายทวีศิลป์    ประเสริฐสังข์ 180 234 236 470 
3 บ๎านกุดกว๎าง นายประนูธรรม  อาริยะบุตร 130 155 188 343 
4 บ๎านกุดสิมคุ๎มใหมํ นายสุริยัน   ทะรังศรี 148 169 209 378 
8 บ๎านสมสนุก นายสิทธิรงค์   ประนมศรี 216 307 316 623 
9 บ๎านกุดสิมพัฒนา นายกิตติคม   สกุลแพง 108 136 124 260 
10 บ๎านดอนจันทร์ นายเชาวลิต   ศรีนาม 167 178 189 367 

รวมครัวเรือน / รวมประชากร  (คน) 1,113 1,341 1,457 2,798 
 
 

3. ต าบลกุดปลาค้าว  จ านวน  7  หมู่บ้าน 
หมูํ
ที ่

ชื่อหมูํบ๎าน/ชุมชน ชื่อผู๎น าหมูํบ๎าน 
จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านกุดปลาค๎าว นายพรรษา   ก๎านมะลิ 160 169 186 355 
2 บ๎านสุขเกษม นายสุมิตร   พิกุลทอง 180 240 274 514 
3 บ๎านกุดตูม นายคันธะกร   โพธิสม 98 147 123 270 
4 บ๎านซ๎ง นายธงไทย  สัญจรเลิศ 181 244 269 513 
5 บ๎านทุํงกระเดา นายหาญสิทธิ์   นิละปะกะ 142 179 173 352 
6 บ๎านกุดปลาค๎าวพัฒนา นายอุทิพย์   ใสล าเพาะ 197 209 233 442 
7 บ๎านสันติสุข นายนิกร   สุร านาจ 163 222 221 443 

ครัวเรือน / รวมประชากร/ (คน) 1,121 1,410 1,479 2,889 
รวมครัวเรือน/ประชากร  ทั้งสิ้น  (คน) 4,500 5,150 5,381 10,531 

 
ที่มา :  ข๎อมูลจากส านักงานทะเบียนท๎องถิ่น  เทศบาลต าบลกุดสิม  ณ  วันที่  23  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 ข๎อมูลประชากรในพ้ืนที่ 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
 

ชํวงอายุ ชาย หญิง รวม ชํวงอายุ ชาย หญิง รวม 
น๎อยกวํา1ปี 33 41 74 29 ปี 92 70 162 

1  ปี 44 37 81 30 ปี 78 75 153 
2  ปี 42 33 75 31 ปี 74 49 123 
3  ปี 57 39 96 32 ปี 84 82 166 
4  ปี 45 37 82 33 ปี 94 74 168 
5  ปี 53 31 84 34 ปี 77 68 145 
6  ปี 47 44 91 35 ปี 69 75 144 
7  ปี 43 56 99 36 ปี 74 97 171 
8  ปี 53 47 100 37 ปี 73 65 138 
9  ปี 53 67 120 38 ปี 75 58 133 
10 ปี 57 54 111 39 ปี 91 66 157 
11 ปี 49 40 89 40 ปี 64 81 145 
12 ปี 44 56 100 41 ปี 88 94 182 
13 ปี 61 54 115 42 ปี 84 77 161 
14 ปี 64 62 126 43 ปี 93 92 185 
15 ปี 47 65 112 44 ปี 88 93 181 
16 ปี 66 54 120 45 ปี 95 100 195 
17 ปี 60 49 109 46 ปี 78 94 172 
18 ปี 63 74 137 47 ปี 82 98 180 
19 ปี 69 58 127 48 ปี 92 108 200 
20 ปี 59 70 129 49 ปี 92 103 195 
21 ปี 81 73 154 50 ปี 88 112 200 
22 ปี 82 57 139 51 ปี 79 111 190 
23 ปี 60 60 120 52 ปี 89 93 182 
24 ปี 75 65 140 53 ปี 88 94 182 
25 ปี 56 75 131 54 ปี 92 94 186 
26 ปี 71 65 136 55 ปี 85 80 165 
27 ปี 73 87 160 56 ปี 91 75 166 
28 ปี 86 62 148 57 ปี 89 71 160 
58  ป ี 66 77 143 80 ปี 16 17 33 
59  ป ี 60 67 127 81 ปี 14 32 46 
60  ป ี 71 65 136 82 ปี 6 13 19 
61  ป ี 67 63 130 83 ปี 11 23 34 
62  ป ี 62 59 121 84 ปี 6 14 20 
63  ป ี 52 72 124 85 ปี 7 13 20 
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ชํวงอายุ ชาย หญิง รวม ชํวงอายุ ชาย หญิง รวม 
64  ป ี 53 78 131 86 ปี 11 13 24 
65 ปี 41 65 106 87 ปี 1 19 20 
66 ปี 52 55 107 88 ปี 6 11 17 
67 ปี 64 66 130 89 ปี 5 4 9 
68 ปี 34 56 90 90 ปี 1 12 13 
69 ปี 45 67 112 91 ปี 3 4 7 
70 ปี 41 51 92 92 ปี 5 1 6 
71 ปี 42 40 82 93 ปี 4 3 7 
72 ปี 26 48 74 94 ปี 0 2 2 
73 ปี 28 27 55 95 ปี 0 4 4 
74 ปี 22 34 56 96 ปี 1 1 2 
75 ปี 17 33 50 97 ปี 0 1 1 
76 ปี 21 26 47 98 ปี 1 0 1 
77 ปี 18 24 42 99 ปี 0 0 0 
78 ปี 13 24 37 100 ป ี 0 0 0 
79 ปี 15 30 45 มากกวํา 

100 ป ี
0 0 0 

    รวมทั้งสิ้น 5,139 5,375 10,514 
 
ที่มา :  ข๎อมูลจากส านักงานทะเบียนท๎องถิ่น  เทศบาลต าบลกุดสิม  ณ  วันที่  23  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
แยกตามเชื้อสายประชากร 
ต าบลคุ้มเก่า  จ านวน  11  หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 
สัญชาติไทย 

สัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่  
สัญชาติไทย 

สัญชาติจีน 
สัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่  
สัญชาติไทย/จีน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 288 291 579 - - - - - - - - - 
2 244 251 495 - - - - - - - - - 
3 217 197 414 - 1 1 - - - - 1 1 
4 174 179 353 - - - - - - - - - 
8 204 199 403 - - - - - - - - - 
9 163 175 338 - - - - - - - - - 
14 251 243 494 - - - - - - - - - 
15 251 262 513 - - - - - - - - - 
16 232 251 483 - 1 1 - - - - 1 1 
17 202 220 422 1 - 1 - - - 1 - 1 
18 130 145 275 1 - 1 - - - 1 - 1 
รวม 2,399 2,445 4,844 2 2 4 - - - 2 2 4 
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แยกตามเชื้อสายประชากร ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่   จ านวน  7  หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 
สัญชาติไทย 

สัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่  
สัญชาติไทย 

สัญชาติจีน 
สัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่  
สัญชาติไทย/จีน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 162 195 357 - - - - - - - - - 
2 234 236 470 - - - - - - - - - 
3 155 188 343 - - - - - - - - - 
4 169 209 378 - - - - - - - - - 
8 307 316 623 1 - 1 - - - - 1 1 
9 136 124 260 - - - - - - - - - 

10 178 189 367 - - - - - - - - - 
รวม 1,341 1,457 2,789 1 - 1 - - - - 1 1 

แยกตามเช้ือสายประชากร 
ต าบลกุดปลาค้าว   จ านวน  7  หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 
สัญชาติไทย 

สัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่  
สัญชาติไทย 

สัญชาติจีน 
สัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่  
สัญชาติไทย/จีน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 169 186 355 - - - - - - - - - 
2 240 274 514 - - - - - - - - - 
3 147 123 270 - - - - - - - - - 
4 244 269 513 - - - - - - - - - 
5 179 173 352 - - - - - - - - - 
6 209 233 442 - - - - - - - - - 
7 222 221 443 - - - - - - - - - 

รวม 1,410 1,479 2,889 - - - - - - - - - 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม 
1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา  2  แหํง คือ - โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 
- โรงเรียนกุดกว๎างสวาสดิ์วิทยา 
2. ศูนย์สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  1  แหํง 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1  แหํง 
4. โรงเรียนเอกชน  3  แหํง   -  โรงเรียนสมฤทัย 
-  โรงเรียนอนุบาลสมฤทัย 
-  โรงเรียนเขาวงวิทยา 
5. โรงเรียนขยายโอกาส  2  แหํง   -  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 
-  โรงเรียนกุดปลาค๎าวราษฎร์บ ารุง 
6. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  2  แหํง  -  โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 
      -  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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4.2 สาธารณสุข 
  ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมมีโรงพยาบาลของรัฐ  1  แหํง  ขนาดประมาณ  100  เตียง มีสถานที่
บริการสาธารณสุขอ าเภอ 1  แหํง คลินิกแพทย์ เอกชน 3 แหํง การด าเนินงานด๎านสาธารณสุขได๎ด าเนินการในรูปแบบ
ผสมผสานทั้งด๎านการรักษาพยาบาล  การสุขาภิบาลสิ่งแวดล๎อม การปูองกันและสํงเสริมสุขภาพพร๎อมกันไปกับการ
สาธารณสุขมูลฐาน 
  

4.3 อาชญากรรม 
ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมมีความปลอดภัยในด๎านทรัพย์สินลดลงสาเหตุสืบเนื่องมาจากปัญหายา

เสพติดท าให๎ทรัพย์สินถูกลักขโมย เชํน การลักขโมยรถมอเตอร์ไซค์ การลักขโมยข๎าวไปขาย การแก๎ไขปัญหารํวมกับ
สถานีต ารวจในการปูองกันและปราบปรามปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งรํวมกับก านัน ผู๎ใหญํบ๎านในการ
จัดตั้งเวรยาม สายตรวจชุมชน เพื่อความปลอดภัยทุกด๎านในชุมชน 

4.4 ยาเสพติด 
  ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม ประชาชนยังมีปัญหาเกี่ยวข๎องกับยาเสพติดประเภทตํางๆ เทศบาลควรมี
จัดอบรมจัดสรรงบประมาณ จัดท าโครงการตํอต๎านยาเสพติด เชํน กีฬาตํอต๎านยาเสพติด มีการเดินรณรงค์ตํอต๎านยา
เสพติด มีการฝึกอบรมโครงการเยาวชนต๎นกล๎า และสํงเยาวชนเข๎ารับการบ าบัด 
 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมประชาชนรับบริการสงเคราะห์ตําง ๆ ดังนี้ 

1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 
2. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎พิการ,เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ 
3. สวัสดิการรักษาพยาบาลเด็กอายุ  0 – 12  ปี 
4. โครงการกํอสร๎างซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎แกํผู๎ยากไร๎ 
5. โครงการประกันสุขภาพตําง ๆ  ดังนี้ 

-โครงการบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
-บัตรประกันสังคม 
-ผู๎มีสิทธิเบิกคํารักษาพยาบาล 

5. ชํวยเหลือและสงเคราะห์ผู๎ยากไร๎ / ผู๎ด๎อยโอกาส 
6. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลกุดสิมชํวยเหลือสมาชิกในด๎านคํารักษาพยาบาลและ 

           กรณีเสียชีวิต 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  มีถนนสายหลักเพียง 1  สาย คือถนนทางหลวงแผํนดินสายกุฉินารายณ์ – สร๎างค๎อหมายเลข  2291   
มีรถโดยสารประจ าทางวิ่งผําน สายอ าเภอเขาวง - จังหวัดกาฬสินธุ์  สายอ าเภอเขาวง – จังหวัดสกลนคร  สายอ าเภอ
เขาวง -  แกํงนาง  (จังหวัดมุกดาหาร) และมีรถปรับอากาศชั้น  2  ออกจากอ าเภอเขาวง – กรุงเทพมหานคร, สายอ าเภอนาคู – 
กรุงเทพมหานคร 
 การจราจรภายในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม เป็น – ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  - ถนน คสล. 
                     - ถนนดินและลูกรัง    
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5.2 การไฟฟ้า 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมใช๎บริการไฟฟูาจากการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอเขาวงสํวนมากครัวเรือน

ที่ตั้งและอาศัยอยูํภายในหมูํบ๎านมีไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง เพียงพอ แตํปัจจุบันมีการขยายครัวเรือนออกไปตามทุํงนา สวน 
ประชาชนยังมีความต๎องการใช๎ไฟฟูาซึ่งเทศบาลมีการวางแผนการพัฒนารํวมกับการไฟฟูาสํวนภูมิภาคในการที่จะขยาย
เขตไฟฟูา เพ่ือให๎ประชาชนได๎ใช๎ไฟฟูาอยํางทั่วถึงเพียงพอ ส าหรับไฟฟูาที่ช ารุดเสียหาย มีงานซํอมบ ารุงของกองชํางดูแล
ครอบคลุมทั้งเทศบาลเพื่อความสะดวกของประชาชนที่มาใช๎เส๎นทางในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน 
 

โครงสร้างพ้ืนฐาน รายการที่ด าเนินการในปี 
2562 

ต าบล/ชุมชน จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 
( ครัวเรือน ) 

ต.คุ๎มเกํา 2,166 
ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ 1,113 
ต.กุดปลาค๎าว 1,121 

 
5.3  การประปา 
 ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม สํวนมาการใช๎น้ าในเขตบริการของส านักงานการประปาสํวนภูมิภาค 
และประชาชนอีกสํวนหนึ่งใช๎น้ าประปาหมูํบ๎าน คือ บ๎านทุํงกระเดา หมูํ 5 ต.กุดปลาค๎าว การใช๎น้ าครบทุกครัวเรือน 
โครงสร๎างพื้นฐาน รายการประปา/แหลํงน้ าที่ด าเนินการในปี 2562 

ต าบล/ชุมชน ใช๎น้ าประปา
หมูํบ๎าน 

อํางเก็บน้ า/ 
ฝายน้ าล๎น 

บํอบาดาล หอถังประปา 

 (หลัง) (แหํง) (แหํง) (แหํง) 
ต.คุ๎มเกํา - 2 11 1 
ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ - 5 15 1 
ต.กุดปลาค๎าว 142(บ.ทํุงกระเดา) - 17 2 
  
5.4  โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมูํบ๎าน ใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสํวนใหญํ มีเสาสํงสัญญาณโทรศัพท์ตั้งอยูํในเขตเทศบาลต าบลกุด
สิมข๎างโรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร ประชาชนนิยมใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสํวนมากอ านวยความสะดวกได๎ทุกอยํางเชํนการ
โอนเงิน การจํายสินค๎าและอ่ืนๆ 
 
5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมฺมีที่ท าการไปรษณีย์  1 แหํง ตั้งอยูํหมูํ 18 ต าบลคุ๎มเกํา ประชาชนยังใช๎บริการของ
เอกชนคือบริษัทเคอรี่ 1 แหํง ตั้งอยูํหมูํ 2 ต าบลกุดสิมคุ๎มใหมํ และมีวัสดุ ครุภัณฑ์ไว๎บริหารประชาชน เชํน รถยนต์
บรรทุกน้ า รถบรรทุกเก็บขนขยะ รถกระเช๎าไฟฟูา รถยนต์ตู๎ รถยนต์ EMS เต็นท์ เก๎าอ้ี โต๏ะ ฯลฯ 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ประชาชนในเขตเทศบาลสํวนมากมีรายได๎จากการประกอบอาชีพท าการเกษตร  ผลิตผลทาง
การเกษตรที่ส าคัญ  ได๎แกํ ข๎าว อ๎อย มันส าปะหลัง  ยางพารา ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมฺ ประชาชนสํวนมากมีอาชีพท า
นา การปลูกข๎าวเหนียวเป็นหลักเพ่ือไว๎บริโภคและบางสํวนก็แบํงขายเพ่ือใช๎จํายในครอบครัว และปลูกข๎าวเจ๎าและปลูก
พืชผักสวนครัวไว๎บริโภคในครัวเรือนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
 

6.2 การประมง 
ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมฺ น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในชีวิตโดยท าการประมงน้ าจืดเพาะเลี้ยง

ปลาเพ่ือจ าหนําย เชํน การเพาะพันธุ์ปลา เลี้ยงปลานิล เลี้ยงปลาหมอ ปลาดุก 
 

6.3 การปศุสัตว ์
ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม มีส านักงานปศุสัตว์ของรัฐ  1  แหํง บริการให๎ค าปรึกษาแกํประชาชนใน

การเลี้ยงสัตว์ประเภทตํางๆ ยังให๎บริการท าหมันสุนัข แมว และการปูองกันรักษาโรคตํางๆที่เกิดกับสัตว์เลี้ยงประชาชนมี
การเลี้ยงสัตว์ เชํน วัว ควาย หมู ฯลฯ แตํมีจ านวนไมํมากตํอครัวเรือน เนื่องจากไมํมีพ้ืนที่ในการเลี้ยง และป ระชาชน
ไมํได๎บริหารจัดการเป็นระบบเพื่อเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ 
 

6.4 การบริการ 
  ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมมีอาชีพให๎บริการ เชํน อาชีพตัดผม เสริมสวย ร๎านอาหาร ร๎านจ าหนําย
ทั่วไปบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ร๎านเซเวํน ร๎านโลตัส อํูซํอมรถ การไฟฟูาสํวนภูมิภาค ร๎านขายยา โรงสี วิทยุ
ชมชน ร๎านขายของสํง ตลาดสด และอ่ืนๆ 
 

6.5 การท่องเที่ยว 
ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม มีประเพณีที่สํงเสริมการทํองเที่ยว เชํน ประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา 

ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ งานผู๎ไทนานาชาติ งานวันเหยาโลกนอกจากนี้ยังมีสถานที่ทํองเที่ยวอํางเก็บน้ า
ห๎วยสายนาเวียง ศูนย์ศิลปาชีพบ๎านกุดสิม ศูนย์วัฒนธรรมผู๎ไท การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเกษตรผสมผสาน 
เกษตรทฤษฎีใหมํ เศรษฐกิจพอเพียง และอ่ืนๆ 
 

6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม  ไมํมีอุตสาหกรรมขนาดใหญํ  มีอุตสาหกรรมขนาดเล็กคือโรงสีข๎าวขนาด

เล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือนคือการทอผ๎าหํมสี่เหา สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชนเป็นอยํางดี 
  -ปั้มน้ ามัน  จ านวน      5 แหํง 
  -ปั้มหลอด  จ านวน     4 แหํง 
  -โรงสีข๎าว  จ านวน     15 แหํง 
  -อํูซํอมรถ  จ านวน     14 แหํง 
  -ร๎านค๎า   จ านวน   111   แหํง 
  -ร๎านอาหาร  จ านวน    50 แหํง 
  -ร๎านเสริมสวย  จ านวน    11 แหํง 
ข๎อมูล งานพัฒนารายได๎  ณ วันที่  22  พฤษภาคม  2562 
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6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม  มีธนาคารสาขา  4  แหํง มีธุรกิจบริการน้ ามันที่จดทะเบียนจ านวน   

4  แหํง   นอกจากนี้ยังมีร๎านอาหาร  ร๎านเสริมสวย ร๎านตัดเสื้อ  ร๎านหาบเรํแผงลอย ร๎านซํอมรถยนต์  รถจักรยานยนต์  
และร๎านขายของเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ มีกลุํมอาชีพ กลุํมทอผ๎าสี่เหา กลุํมตัดเสื้อผู๎ไทตัดเย็บปักด๎วยมือกลุํมทอผ๎าผู๎ไทศูนย์
ศิลปาบ๎านกุดสิม 
 

6.8  แรงงาน 
  เทศบาลต าบลกุดสิม สํวนมากประกอบอาชีพท าการเกษตร เชํน การท านาปัจจุบันได๎น าเทคโนโลยีมา
ใช๎ในการเกษตรจ านวนมาก เริ่มจากการไถํ ใช๎รถไถํขนาดใหญํ รถไถํนาเดินตาม การเก็บเกี่ยวใช๎รถเกี่ยวข๎าว ท าให๎การ
ใช๎แรงงานคนมีน๎อยมาก 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชากรสํวนใหญํของเทศบาลต าบลกุดสิมนับถือศาสนาพุทธ  จึงมีวัดและส านักสงฆ์ในพุทธศาสนากระจาย 
ทั่วไปในพ้ืนที่  ตั้งอยูํในเขตถึง  10  แหํง  คือ 
1. วัดกุดปลาค๎าว  2. วัดทรงศิลา   3. วัดทุํงกระเดา 
4. วัดบูรพาค๎ุมเกํา  5. วัดกลางกุดสิมเมืองเกํา  6. วัดบูรพากุดสิมคุ๎มใหมํ 
7. วัดกลางกุดสิมคุ๎มใหมํ  8. วัดอินทรนิมิตร  9. ส านักสงฆ์อํางกระตําย 
10. ที่พักสงฆ์เขาวงพรมวิหาร 
 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมเป็นชนเผําผู๎ไทซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีผู๎ไทไว๎มิให๎สูญ

หาย เชํน ประเพณีบวงสรวงเจ๎าปูุ ที่หอมเหศักดิ์หลักเมือง,บวงสรวงดวงวิญญาณพระธิเบศร์ วงศา,ประเพณีฟูอนผู๎ไท,
ประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา,ประเพณีสงกรานต์,หมอเหยา ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีตามวันส าคัญตําง ๆ ของไทย
และสืบทอดประเพณีดั้งเดิมตาม ฮีต 12 คอง 14  เพ่ือสืบทอดแกํเยาวชนรุํนหลังไว๎ 
  

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
                ภูมิปัญญาท๎องถิ่น มีการทอผ๎าสี่เหา ชุดผู๎ไท อาหารพ้ืนเมืองประกอบด๎วย ชุบหนํอไม๎ ชุบใบมะมํวง อํอม
หวาย อํอมผักเสี้ยน อํอมผักขี้เหล็ก อํอมบอน ไขํมดแดง แกงเห็ด การรักษาคนปุวยด๎วยยาสมุนไพรในท๎องถิ่น ด๎าน
สัญลักษณ์ด๎วยการรักษาโดยหมอเหยา และบ๎านเป็นเฮือนผู๎ไท ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมเป็นชนเผําผู๎ไทซึ่ง
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมภาษาถิ่นไว๎ คือภาษาผู๎ไทไว๎มิให๎สูญหายสื่อสารกันด๎วยภาษาผู๎ไท และการแตํงกายชุดผู๎ไท ซึ่ง
ปัจจุบันมีการเผยแพรํภาษาผู๎ไทหลายชํอทางในโลกโซเซี่ยล และในการจัดงานเหยาโลก 
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
                 เทศบาลต าบลกุดสิมเป็นชนเผําผู๎ไทซ่ึงยังคงรักษาภูมิปัญญาท๎องถิ่นไว๎ สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่หา
ซื้อได๎ คือ ผ๎าหํมสี่เหา ข๎าวเหนียวเขาวง ข๎าวกล๎อง ข๎าวไรเบอรี่ ชุดผู๎ไท เสื้อผู๎ไทเสื้อผู๎ไทปักเย็บด๎วยมือ 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
       เทศบาลต าบลกุดสิม มีแหลํงน้ าสาธารณะ   3   แหํง  คือ                                                        
                1. อํางเก็บน้ าห๎วยสายนาเวียง กักเก็บน้ าใช๎ในการอุปโภคและบริโภคและผลิตน้ าประปาไว๎ใช๎ในเขต 
เทศบาล ตั้งอยูํในพื้นที่หมูํที่  16 ต าบลคุ๎มเกํา   

      2. หนองน้ า 
   1.หนองน้ าที่อยูํ  ต. คุ๎มเกํา 
    - หนองหลวง       - หนองกุดเบ๎า   - หนองแข๎ -หนองแต๎ 
    -  หนองกุดคล๎า    - หนองกุดสิม    - หนองกุดปลาเข็ง         -หนองเชียงเครือ 

2. หนองน้ าที่อยูํ  ต.กุดสิมคุ๎มใหมํ 
    - หนองกุดสะโงม, หนองหลวง 
   3.หนองน้ าที่อยูํ  ต.  กุดปลาค๎าว 
    - หนองโสนอยูํในพ้ืนที่หมูํ   3  -  หนองหลวง       - หนองกุง 
   - หนองนกเปูา   อยูํในพ้ืนที่หมูํ  5 -  หนองหิน 
 

3  ล าห๎วย 
  3.1 ล าห๎วย ต. คุ๎มเกํา  - ล าห๎วยสายนาเวียง  - ล าห๎วยบง    - ล าห๎วยยูง -ล าน้ ายัง 
  3.2 ล าห๎วย ต. กุดสิมคุ๎มใหมํ  - ล าห๎วยน๎อย    - ล าห๎วยกุดกว๎าง 
 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 (1.)ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงทุกหมูํบ๎าน มีศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 5 แหํง 
 1. ต าบลคุ้มเก่า  จ านวน  11  หมู่บ้าน 

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน/ชุมชน ชื่อผู๎น าหมูํบ๎าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  (คน) 

ชาย หญิง พ้ืนที่ (ไรํ) 
1 บ๎านคุ๎มเกํา นายศิริราช    อุทโท 271 288 291 573 
2 บ๎านคุ๎มเกํา นายมียศ   แสนขาว 293 244 251 329 
3 บ๎านคุ๎มเกํา นายธวัชชัย   วงศ์ธิเบศร์ 198 217 197 100 
4 บ๎านดอนแก๎ว นางฤทัย   อัยวรรณ 151 174 179 95 
8 บ๎านดอนแก๎วใหมํ นางเพียรพิมุกข์  วงศ์ธิเบศร์ 165 204 199 192 
9 บ๎านหนองส าราญ นายวิเศษ  ค าไชโย 129 163 175 - 
14 บ๎านแสนสุข นายประเวทย์   บุษมงคล 183 251 243 213 
15 บ๎านดอนแก๎วสามัคคี นายอ าพร   อารมณ์สวะ 163 251 262 49 
16 บ๎านสายนาเวียง นางบุญยัง   ภูทองกรม 282 232 251 114 
17 บ๎านดอนแก๎วพัฒนา นายวัชกรณ์   อารมณ์สวะ 145 202 220 - 
18 บ๎านโพธิ์ทอง นายสุทิน   นาเทเวช 185 130 145 118 
ทะเบียนบ๎านกลาง  หมูํที่  77  บ๎านเลขท่ี  1  ต าบลคุ๎มเกํา 1 43 32 75 

ครัวเรือน / รวมประชากร (คน) 2,166 2,399 2,445 1,783 
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2.ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่  จ านวน  7  หมู่บ้าน 

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน/ชุมชน ชื่อผู๎น าหมูํบ๎าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร  (คน) 

ชาย หญิง พ้ืนที่ (ไรํ) 
1 บ๎านกดุสิมคุ๎มใหมํ นางไพยรัตน์    ภูดินขาว 164 162 195 150 
2 บ๎านกุดสิมคุ๎มใหมํ นายทวีศิลป์    ประเสริฐสังข์ 180 234 236 223 
3 บ๎านกุดกว๎าง นายประนูธรรม  อาริยะบุตร 130 155 188 181 
4 บ๎านกุดสิมคุ๎มใหมํ นายสุริยัน   ทะรังศรี 148 169 209 62 
8 บ๎านสมสนุก นายสิทธิรงค์   ประนมศรี 216 307 316 251 
9 บ๎านกุดสิมพัฒนา นายกิตติคม    สกุลแพง 108 136 124 154 
10 บ๎านดอนจันทร์ นายเชาวลิต   ศรีนาม 167 178 189 256 

รวมครัวเรือน / รวมประชากร  (คน) 1,113 1,403 1,540 1,277 
3.ต าบลกุดปลาค้าว  จ านวน  7  หมู่บ้าน 

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน/ชุมชน ชื่อผู๎น าหมูํบ๎าน 
จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร  (คน) 
ชาย หญิง พ้ืนที่ (ไรํ) 

1 บ๎านกุดปลาค๎าว นายพรรษา   ก๎านมะลิ 160 169 186 595 
2 บ๎านสุขเกษม นายสุมิตร   พิกุลทอง 180 240 274 1,049 
3 บ๎านกุดตูม นายคันธะกร   โพธิสม 98 147 123 198 
4 บ๎านซ๎ง นายธงไทย   สัญจรเลิศ 181 244 269 1,373 
5 บ๎านทุํงกระเดา นายหาญสิทธิ์   นิละปะกะ 142 179 173 1,399 
6 บ๎านกุดปลาค๎าวพัฒนา นายอุทิพย์   ใสล าเพาะ 197 209 233 868 
7 บ๎านสันติสุข นายนิกร   สุร านาจ 163 222 221 773 

ครัวเรือน / รวมประชากร/ (คน) 1,121 1,410 1,479 6,255 
รวมครัวเรือน/ประชากร  ทั้งสิ้น  (คน) 4,500 5,150 5,381 9,315 

 
ที่มา :  ข๎อมูลจากส านักงานทะเบียนท๎องถิ่น  เทศบาลต าบลกุดสิม  ณ  วันที่  23  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 ข๎อมูลประชากรในพ้ืนที่ 
 
 (2) ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  ประชาชนในพื้นท่ีมีแหลํงน้ าทางการเกษตร จากแหลํงน้ าธรรมชาติ เชํน ห๎วย หนอง และแหลํงน้ าที่
สร๎างข้ึน เชํน บํอ/สระน้ า ในไรํนา แตํมีปริมาณไมํเพียงพอตํอการใช๎น้ า เทศบาลต าบลกุดสิมมีอํางเก็บน้ าห๎วยสายนา
เวียง 1 แหํง มีห๎วย 7 แหํง ล าน้ า 1 แหํง 
 
 (3) ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  แหลํงน้ ากิน ปัจจุบันประชาชนสํวนมากซื้อน้ าดื่มจากร๎านค๎า สหกรณ์น้ าดื่ม ผู๎ประกอบการโรงน้ าแข็ง 
ผู๎ประกอบการน้ าดื่มในหมูํบ๎าน ซื้อน้ าจากตู๎หยอดเหรียญ  
 
8.2 ป่าไม้ 
 เทศบาลต าบลกุดสิม มีปุาไม๎อยูํในเขตปุาภูสีฐาน ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ 
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8.3 ภูเขา 
  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม ต าบลกุดปลาค๎าวมีพ้ืนที่ติดภูเขาท่ีล๎อมรอบ คือ ภูสีฐาน สํวนต าบล
คุ๎มเกําและต าบลกุดสิมค๎ุมใหมํนั้นไมํมีพ้ืนที่ติดกับภูเขา 
  
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ในปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติ ต๎นก าเนิดของแหลํงน้ าปุาไม๎ถูกท าลายลง ท าให๎แหลํงน้ าตื้นเขิน 
 
9. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
 9.1  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
  เทศบาลต าบลกุดสิม เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีผู๎บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน   
                     16  คน  ดงันี้ 
  -นายกเทศมนตรี  จ านวน  1  คน    -รองนายกเทศมนตรี จ านวน  2  คน 
  -เลขานุการนายกเทศมนตรีจ านวน  1  คน    -ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ านวน  1   คน 
  - สมาชิกสภา  จ านวน  11  คน 
  บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ า จ านวน  125 คน   ดังนี้ 
  1. พนักงานเทศบาล 
   -ส านักปลัด    จ านวน  15 คน 
   -กองคลัง    จ านวน  6 คน 
   -กองชําง    จ านวน  4 คน 
   -กองการศึกษา    จ านวน  16 คน 
   -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  จ านวน  3 คน 
   -กองสวัสดิการสังคม   จ านวน  6 คน 
      รวม  50 คน 
  2. ลูกจ้างประจ า 
   -กองชําง    จ านวน  2 คน 
   -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  จ านวน  1 คน 
      รวม  3 คน 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   -ส านักปลัด    จ านวน  18 คน 
   -กองคลัง    จ านวน  6 คน 
   -กองชําง    จ านวน  5 คน 
   -กองการศึกษา    จ านวน  5 คน 
   -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  จ านวน  2 คน 
   -กองสวัสดิการสังคม   จ านวน  3 คน 
      รวม  39 คน 
4. พนักงานจ้างท่ัวไป 
   -กองชําง    จ านวน  5 คน 
   -กองการศึกษา    จ านวน  2 คน 
   -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  จ านวน  4 คน 
      รวม  11 คน 
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5. พนักงานแม่บ้าน 
   -ส านักปลัด    จ านวน  2 คน 
   -กองการศึกษา    จ านวน  2 คน 
      รวม  4 คน 
6. จ้างเหมาบริการ 
-กองชําง    จ านวน  1 คน 
   -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  จ านวน  17      คน 
   - เก็บขยะมูลฝอย    จ านวน  9 คน 
   - ท าความสะอาดถนนฯ   จ านวน  8 คน 
      รวม  18 คน 

 
รวมบุคลากรเทศบาลต าบลกุดสิม  125  คน 

 
ข๎อมูลบุคลากร งานการเจ๎าหน๎าที่ ณ วันที่  22  พฤษภาคม 2562 

 
********** 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

********** 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค            
      1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

1.1 วิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก    
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”น าไปสูํการพัฒนาให๎คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองตํอการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างรายได๎ระดับสูง เป็นประเทศ
พัฒนาแล๎ว และสร๎างความสุขของคนไทย สังคมความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแขํงขันได๎ใน
ระบบเศรษฐกิจ แบํงเป็น 6 ด๎าน ดังนี้  
 1.1 ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง 
 1.2 ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 
 1.4 ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาส ความเสมอภาคและความเทําเทียมกันทางสังคม 
 1.5 ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 1.6 ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ความม่ันคง 

 การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ 
ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล๎อม และการเมือง 
ประเทศ  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข๎มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่ น าไปสูํการบริหาร
ประเทศท่ีตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมภิบาล 
สังคม  มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข๎มแข็ง 
ครอบครัว มีความอบอํุน 
ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยูํอาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

 
ความม่ังคั่ง 

ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อยํางตํอเนื่อง จนเข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของ
การพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากข้ึน 
เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง  สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร๎าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสํง  
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การผลิต การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง 
ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง  ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน 
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 

ความย่ังยืน 
การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่ง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยี่ยวยาของระบบนิเวศน์ 
การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่
ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม 
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน  ให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกภาคสํวน เพ่ือการ
พัฒนาในทุกระดับอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม  ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคง ความมั่งคั่ง 
ความยั่งยืน “ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไว๎ 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร๎างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 การตํางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ๎าน ภูมิภาค 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      1. แผนพัฒนาจังหวัด เปูาหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ พัฒนาให๎หลุดพ๎นจากความยากจน        
                                  สูํเปูาหมายการพ่ึงตนเอง” ได๎ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาไว๎ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพการผลิตไปสูํมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูํผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคําเพ่ิมสูงขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการทํองเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม อารยะธรรมขอมยุคกํอนประวัติศาสตร์ และ 
                               กีฬาสูํนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม๎ให๎คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 
                    ต๎นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา 
 

     2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561 – 2565 
วิสัยทัศน์ 
   “นวัตกรรม ระบบราง อุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การทํองเที่ยว และโลจิสติกส์” 
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให๎สามารถแขํงขันได๎ 
                    อยํางยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านการค๎า การบริการ และโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการทํองเที่ยวอยํางครบวงจร 
 
  3. แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561 – 2565  
      เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “มั่งค่ังด๎วยเกษตรปลอดภัย ไมํท้ิงใครไว๎ข๎างหลัง” 
      ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยตํอคนตํอปีเพิ่มสูงขึ้น ร๎อยละ 7 
 2. สัดสํวนคนจนลดลง ร๎อยละ 2.5 ตํอปี 
      ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพท่ีมุํงเน๎นการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได๎ด๎านการทํองเที่ยว และสํงเสริมการค๎า การลงทุน นวัตกรรมให๎ 
                               ไดม๎าตรฐานและแขํงขันได๎ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร๎างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร และสํงเสริมให๎เกษตรกรดั้งเดิมพัฒนาสูํเกษตร  
                                         สมัยใหมํ รองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
    1.1 การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรเปูาหมาย 
    1.2 การบริหารจัดการการใช๎ที่ดินเพ่ือการเกษตร 
    1.3 การเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและปรับปรุงดิน 
    1.4 การสร๎างองค์ความรู๎/ขีดความสามารถ/อาชีพให๎เกษตรกร/แรงงาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิต แปรรูป การบรรจุ มาตรฐานการผลิตและความ 
                              ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เทคโนโลยีให๎มีคุณภาพสูง เพ่ือการสํงออกและ 
                              รองรับตลาดสมัยใหมํ 
   2.1 การวิจัยการผลิตแปรรูปคุณภาพสูง 
   2.2 การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ 
   2.3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์/การสร๎างและพัฒนาแบรนด์ 
   2.4 ระบบเกษตรปลอดวัสดุเหลือใช๎ 
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   2.5 การพัฒนาระบบคัดและบรรจุและตรวจสอบความปลอดภัย 
   2.6 การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สํงเสริมการรวมกลุํมวิสาหกิจ/สหกรณ์/ผู๎ประกอบการใหมํ เพ่ิมศักยภาพการบริหาร 
                              จัดการและระบบบัญชี เพื่อด าเนินกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
   3.1 สนับสนุนการรวมกลุํมเกษตรกร 
   3.2 การสร๎างองค์ความรู๎/ขีดความสามารถ/อาชีพให๎เกษตรกร/แรงงาน 
   3.3 การพัฒนาธุรกิจ ระบบบัญชี และการบริหารต๎นทุน  
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการสินค๎าเกษตร พัฒนาและเสริมประสิทธิภาพระบบกระจายสินค๎า 
                              และการตลาดครบวงจร  
   4.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด๎านการขนสํงและกระจายสินค๎า 
   4.2 การพัฒนาธุรกิจการจัดการศูนย์กระจายสินค๎า และการขนสํงสินค๎า 
   4.3 พัฒนาระบบห๎องเย็น 
   4.4 การพัฒนาตลาดกลางสินค๎าพัฒนาระบบค๎าสํงเชื่อมโยงโดยตรงกับผู๎ซื้อและ 
                                     การตลาดสมัยใหมํ 
   4.5 การวิเคราะห์สินค๎าและความต๎องการของตลาด การกระตุ๎นการบริโภคและ 
                                     การประชาสัมพันธ์ 
   4.6 จุดจ าหนํายสินค๎า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน นวัตกรรมให้ 
                               ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวหลัก ทั้งโครงสร๎างพื้นฐาน แหลํงทํองเที่ยวชุมชนทํองเที่ยว 
                               กิจกรรมการทํองเที่ยว สินค๎าทางการทํองเที่ยว ผู๎ประกอบการ การตลาดและการ 
                               ประชาสัมพันธ์ และยกระดับภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการทํองเที่ยว 
1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร/ผู๎ประการด๎านการทํองเที่ยวมาตรฐานมัคคุเทศก์ 
1.3 พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด๎านทํองเที่ยวและบริการพัฒนาและปรับปรุง

สาธารณูปโภคโครงสร๎างพ้ืนฐาน ถนน ไฟฟูา การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
เพ่ือการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน การจัดการปัญหาจากการทํองเที่ยว เชํน สิ่งปฏิกูล 
ขยะและมลภาวะ 

1.4 พัฒนาแหลํงและกิจกรรมทํองเที่ยวสร๎างสรรค์กิจกรรมทํองเที่ยวรูปแบบพัฒนา
มาตรฐานแหลํงทํองเที่ยวยกระดับคุณภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่
ทํองเที่ยว 

1.5 พัฒนาธุรกิจบริการทํองเที่ยว การรับรองมาตรฐานที่พักและโรงแรมพัฒนา
มาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทํองเที่ยว พัฒนามาตรฐานสินค๎าและ
ของฝาก และของที่ระลึก และพัฒนามาตรฐานธุรกิจน าเที่ยว 

1.6 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท าการตลาดกลุํมนักทํองเที่ยวคุณภาพ
การยกระดับภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ 
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1.7 การบริหารจัดการข๎อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาจังหวัดการยกระดับ
ภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค๎า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์และการ 
                              เพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยํอม ด๎วยนวัตกรรมเทคโนโลยีให๎มี  
                              คุณภาพสูงเพื่อการสํงออกและรองรับตลาดสมัยใหมํ 
   2.1 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการผลิตพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
   2.2 การให๎การรับรองมาตรฐาน 
   2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการให๎ความรู๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ 
                                      พัฒนาธุรกิจ ระบบบัญชี และการบริหารต๎นทุน  

2.4 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ การท าการตลาดสินค๎า OTOP คุณภาพใน 
      ตลาดสมัยใหมํการยกระดับภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และสํงเสริมการลงทุนและ     
                                         อุตสาหกรรมด๎านการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
    3.1 ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เพ่ิมขีดความสามารถ 
                                                ทางการแขํงขันของจังหวัด 
    3.2 สํงเสริมและการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย 
    3.3 สํงเสริมสนับสนุนและการพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ SME  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่การกระจายน้ า รองรับกิจกรรม 
                                         เกษตรและอาหารปลอดภัย 
    1.1 เพ่ิมพ้ืนที่กระจายน้ าเพ่ือรองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
    1.2 พัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรเพ่ือรองรับกิจกรรมเกษตรและอาหาร 
                                                ปลอดภัย 
    1.3 พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตรและเกษตรปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดิน และสํงเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในทุกภาค 
                                         สวํน 
    2.1 พัฒนาคุณภาพดินให๎มีความเหมาะสมตํอกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 
    2.2 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม และสร๎างวินัยของคนสูํการจัดการ ที่ยั่งยืน 
   3.1 ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   3.2 ลดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนความเข๎มแข็งของการใช๎กลไก พชอ. ในการบูรณาการงานเชิงพ้ืนที่ 
   1.1 สํงเสริมให๎คณะกรรมการพัฒนา พชอ. ตามแนวทาง พชอ. คุณภาพ 
   1.2 บูรณาการความรํวมมือ พัฒนาเด็กให๎เป็นเด็กดี มีพัฒนาการสมวัย 
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แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ ชํวงวัยปฐมวัย วัยรุํน วัยเรียน 
   2.1 สํงเสริมและพัฒนาการศึกษาในทุกชํวงวัย 
   2.2 สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2.3 สํงเสริมการจัดการสอนอาชีพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.4 สํงเสริมการสร๎างกลไกกระบวนการแนะแนวงานอาชีพในสถานศึกษา 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาทุนมนุษย์ ชํวงวัยท างาน 
   3.1 พัฒนาอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานในและนอกพ้ืนที่

    3.2 สํงเสริมประชาชนวัยท างานกลุํมเปูาหมาย ให๎มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง 
                                      ประสงค ์  
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาทุนมนุษย์ ชํวงวัยผู๎สูงอายุ 
   4.1 ยกระดับด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู๎สูงอายุ 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การรักษาความสงบเรียบร๎อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและการปูองกัน 
                              และแก๎ไขปัญหาภัยพิบัติ (น้ าทํวม/น้ าแล๎ง) 
   5.1 ปูองกันอาชญากรรมโดยการมีสํวนรวมของประชาชน 
   5.2 ปองกันและแก๎ไขปัญหาภัยพิบัติ 
   5.3 พัฒนาเทคโนโลยีในการเฝูาระวังภัยพิบัติ 
   5.4 สํงเสริมให๎ อปท. มีการด าเนินการปูองกันเด็ก 0 – 15 ปี จากการจมน้ า 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6 ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
   6.1 ยกระดับยุทธการฟูาแดดสงยาง 
   6.2 เรํงรัดด าเนินงานตามมาตรการหมูํบ๎านสีขาว 
แนวทางการพัฒนาที่ 7  ปูองกันและแก๎ไขปัญหา การค๎ามนุษย์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   7.1 สํงเสริมและปูองกันการค๎ามนุษย์ 
   7.2 ให๎ความรู๎ด๎านกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนาที่ 8 พัฒนา การลดความเหลือมล้ าด๎านสังคม การบริการด๎านสุขภาพ และการเข๎าถึง 
                               กระบวนการยุติธรรมสร๎างความมั่นคงของมนุษย์ 
   8.1 สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎าถึงสวัสดิการของรัฐ 
   8.2 สํงเสริมการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรม และอ านวยความยุติธรรมให๎กับ 
                                      ประชาชน 
   8.3 เรํงรัดด าเนินงานการยกระดับคนจนขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการกาฬสินธุ์ไมํทิ้ง 
                                     ใครไว๎ข๎างหลัง 
แนวทางการพัฒนาที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
   9.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
      ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  

1.  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “คุณภาพชีวิตดี  วิถีพอเพียง  คู่เคียงวัฒนธรรม  มุ่งน าการศึกษา 
   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” 
 พันธกิจ (Mission) 

1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาเศรษฐกิจและสํงเสริมการทํองเที่ยว 
3. สํงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
4. พัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท๎องถิ่น 
5. การพัฒนาโครงการสร๎างพ้ืนฐาน 
6. การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริการภายใต๎การบริหารงานกิจการ

บ๎านเมืองที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสร๎างระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอยํางครบวงจร ตั้งแตํการสํงเสริม การปูองกัน การ
รักษา และการฟ้ืนฟู 

2. พัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนกีฬา ศูนย์การกีฬา ศูนย์การกีฬาเพ่ือสร๎างโอกาสให๎
เยาวชนพัฒนาทักษะการกีฬาสูํความเป็นเลิศ 

3. พัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
4. สํงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 
5. สํงเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. สนับสนุนการปูองกัน ควบคุม และแก๎ไขปัญหาโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอแกํประชาชน 
7. สํงเสริมสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จ าเป็นเรํงรัดและไมํซ้ าซ๎อนกับหนํวยงานต๎น

สังกัด 
8. สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
9. บูรณาการปูองกันและแก๎ไขปัญหาสาธารณภัยและเรํงรัดชํวยเหลือฟ้ืนฟูผู๎ประสบภัย 
10. ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
11. การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

1. สํงเสริมการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 
2. สํงเสริมและสนับสนุน เอกลักษณ์การทํองเที่ยว ด๎านสิ่งแวดล๎อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณีของทํองถิ่น 
3. สํงเสริมการทํองเที่ยวทุกประเภท เชํน การทํองเที่ยว เชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศน์  และเชิง

สุขภาพ 
4. สํงเสริมและเพ่ิมชํองทางการทํองเที่ยวเชื่อมโยงระหวํางภูมิภาคและระหวํางประเทศ 
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5. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการ
พัฒนาการบริการและการทํองเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาสํงเสริม และสนับสนุนการท าการเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ๎าไหมแพรวาและผ๎าทอ
พ้ืนเมือง 

3. สํงเสริมให๎มีการใช๎ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
4. เพ่ิมสินค๎าเกษตรที่ได๎คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
5. สํงเสริมการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
6. สํงเสริมการมีอาชีพมีรายได๎และความเข๎มแข็งของชุมชน 
7. พัฒนา สํงเสริม สนับสนุนการเพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์ชุมชนอยํางครบวงจร ตั้งแตํการ

ออกแบบการผลิต  การบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอก
ระบบครอบคลุมทุกชํวงวัย 

2. สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
3. สํงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
4. สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนสามารถใช๎ภาษาตํางประเทศในการติดตํอสื่อสาร 
5. พัฒนาความรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎กับบุคลากรของท๎องถิ่นและประชาชนใน

จังหวัด 
6. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสํวนจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือรองรับสภาวการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง 
7. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช๎และอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน 
8. สํงเสริมงานด๎านการศึกษา  การฝึกอบรมพัฒนาอาชีพรองรับการก๎าวเข๎าสูํประชาคม

อาเซียน 
9. สํงเสริมการปฏิบัติคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบโครงขํายการคมนาคมขนสํงเชื่อมระหวํางหมูํบ๎าน  ต าบล  และอ าเภอ 
2. สํงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลํงน้ าธรรมชาติเพ่ือให๎มีน้ าเพียงพอตํอการอุปโภค

บริโภค 
3. บริหารจัดการภารกิจถํานโอนให๎มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4. สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให๎

สอดคล๎องกับความจ าเป็นและความต๎องการของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การ  
                    บริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร๎อยในพ้ืนที่ 
2. สํงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต๎การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

   
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   
   วิสัยทัศน์ 
   “การเกษตรปลอดภัย  สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ิมศักยภาพการทํองเที่ยวและบริการ 
     อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พัฒนาคน และสังคมอยํางยั่งยืน” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย  7  ด้าน  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยํางครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาผ๎าไหมแพรวาและสํงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ   
                     ปัญญาท๎องถิ่น   

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต๎การบริหารงานกิจการ 
                       บ๎านเมืองที่ดี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 

1. สํงเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
2. สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
3. สํงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ๎มครองสิทธิของประชาชน 
4. สํงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
5. การเสริมสร๎างศักยภาพและโอกาสของ ผู๎สูงอายุ คนพิการและผู๎ด๎อยโอกาส 
6. สนับสนุนบทบาทของสตรีในท๎องถิ่นในการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น  
7. การสํงเสริมการมีอาชีพรายได๎ และความเข๎มแข็งของชุมชน 
8. สนับสนุนสถาบันครอบครัวให๎เข๎มแข็งของชุมชน 
9. สํงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
10. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากชาชนในการพ่ึงตนเองตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางยั่งยืน 
11. สํงเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือทางรอดและทางเลือก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 

1. สํงเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยํางครบวงจร 
2. สํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรที่ได๎คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)  
3. การสร๎างมูลคําเพ่ิม 
4. การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและศูนย์สารสนเทศข๎อมูลทางการเกษตร 
5. การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให๎เข๎มแข็งและกินดีอยูํดีมีรายได๎เพ่ิมข้ึนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สํงเสริมให๎มีการใช๎ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่คุณภาพ 
7. พัฒนาแหลํงน้ าและกระจายน้ าเพ่ือการเกษตร และอุปโภค บริโภค 
8. สํงเสริมวิจัยและพัฒนา 
9. สํงเสริมกลุํมผู๎ผลิตเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ปศุสัตว์  และการเกษตรแบบผสมผสานอยําง

ครบครบวงจร 
10. ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบ ในการสํงออกสูํประชาคมอาเซียน 
11. สํงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการจ าหนํายอยํางครบวงจร 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาผ้าไหมแพรวา ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม จารีต 
                    ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
2. สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการ 
3. สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ๎าไหมแพรวาและผ๎าทอ

พ้ืนเมือง ผ๎ามัดย๎อมจากสีธรรมชาติ 
4. การเชื่อมโยงผ๎าไหมแพรววากับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
5. สํงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
6. สํงเสริมและเพ่ิมชํองทางการตลาดระหวํางภูมิภาคและระหวํางประเทศ 
7. การวิจัยการผลิตการตลาดผ๎าไหมแพรวา 
8. สํงเสริมศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
9. สํงเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ 
10. สํงเสริมและตํอยอดจุดเดํนของผลิตภัณฑ์ของท๎องถิ่น 
11. เสริมสร๎างอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎เป็นวัฒนธรรมสร๎างสรรค์ 
12. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
13. สํงเสริมและเชื่อมโยงผ๎าไหมแพรวากับการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
14. สํงเสริมพัฒนาท านุบ ารุงศาสนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

1. สํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 
2. เสริมสร๎างขีดความสามารถของผู๎ประกอบการและบุคคลกรให๎มีศักยภาพ 
3. สํงเสริมและพัฒนาธุรกิจการค๎า การบริการ และอุตสาหกรรม 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยว 
5. การพัฒนาและสร๎างความเข๎มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
6. สํงเสริมและเพ่ิมชํองทํองการทํองเที่ยวเชื่อมโยงระหวํางภูมิภาคและระหวํางประเทศ 
7. การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร๎างความเข๎มแข็งของผู๎ประกอบการ 
8. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการ

พัฒนาด๎านบริการและการทํองเที่ยว 
9. สํงเสริมการทํองเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนท๎องถิ่นทุกประเภท เชํน การ

ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนเิวศน์ เชิงสุขภาพฯ 
10. การพัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์  และการให๎บริการ 
11. สํงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
12. สํงเสริมพัฒนาความมั่นคงด๎านปัจจัยการผลิต สํงเสริมความมั่นคงในพ้ืนที่ท ากิน และเพ่ิม

ศักยภาพการเข๎าถึงแหลํงทุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการคมนาคมและการขนสํง 
2. พัฒนาด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. พัฒนาด๎านผังเมือง 
4. พัฒนาระบบการจัดการน้ า 
5. พัฒนาระบบพลังงาน 
6. พัฒนาระบบก าจัดขยะ 
7. พัฒนาระบบสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1. สํงเสริมให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยําง
ยั่งยืน 

2. เสริมสร๎างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม ภายใต๎การมีสํวนรํวมของทุกภาค
สํวน 

3. เสริมสร๎างองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมอยําง
สมดุลและยั่งยืนสอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่และวิถีชุมชน 

4. สํงเสริมการบริหารจัดการปุาแบบกลุํมปุาชุมชน อุทยานแหํงชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา 
สนับสนุนการจัดการอยํางมีสํวนรํวม 
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5. เสริมและพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย  การบริหารจัดการด๎านขยะ  ของเสียอันตราย 

มลพิษทางอากาศโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมอยํางครบวงจร 
6. เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการ

จัดการน้ าเสียชุมชน 
7. สนับสนุนการจัดการทัพยากรธรรมชาติเพ่ือให๎เกิดความม่ันคงทางอาหาร  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงาน      
                     กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 

1. การสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
2. สํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชน 
3. สร๎างความเข๎มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ๎าหน๎าที่ของรัฐในการให๎บริการภาครัฐ 
6. สํงเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผู๎น าชุมชน 
7. สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. การบูรณาการปูองกันและแก๎ไขปัญหาสาธารณภัยและเรํงรัดชํวยเหลือฟ้ืนฟูผู๎ประสบภัย 
9. ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให๎เหลือน๎อยที่สุด 
10. การรักษาความสงบเรียบร๎อยในพ้ืนที่ 
11. เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร๎อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
12. สํงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต๎การบริหารการบ๎านเมืองที่ดี 
13. สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร 
14. สํงเสริมเชิดชูและปกปูองสภาบันพระมหากษัตริย์ 
15. สํงเสริมรักษาความม่ันคงของประเทศโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล 

 
แผนพัฒนาอ าเภอเขาวง 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาของอ าเภอเขาวง (Vision) 
 “แหลํงผลิตการเกษตรอินทรีย์ ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมํ สืบสานวัฒนธรรมผู๎ไทยสังคม 
             สดใสนําอยูํ” 
  
พันธกิจ 

1. พัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหมํ 
2. ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการทํองเที่ยวและเรียนรู๎ 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักสังคมพอดี เศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมพอเหมาะ  
    สิ่งแวดล๎อมพองาม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหมํอยํางเต็มรูปแบบ 
2. พัฒนาอุโมงค์ผันน้ าให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎มีจิตส านึกพ่ึงตนเอง 
กลยุทธ์ 
1. สํงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหมํ 
2. สํงเสริมการผลิตและใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ 
3. เสริมการเรียนรู๎โดยให๎ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
4. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งหมูํบ๎าน ชุมชน สร๎างครอบครัวอบอุํนศิลปวัฒนธรรมดีงาม 
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                                                                            ทิศทางแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ : เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง” 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561 – 2565 : วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว      
และโลจิสติกส์ สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12, ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคฯ, แผนกลุ่มจังหวัดฯ ไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561 – 2565           (หน้า  31 ) 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) : วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน 

ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน

การการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุและ
การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการ
จดัการ 

เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย ์

การสร้างความ
เป็นธรรม ลด 

ความเหลื่อมล้้า 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม 

ความ
มั่นคง 

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐและ

ธรรมาภิบาลบาล 

การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน/
ระบบโลจิสตกิส ์

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภูมภิาค 
เมือง พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

การต่างประเทศ
ประเทศเพื่อน 

เพิ่มศักยภาพการผลิตไปสูม่าตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภยั 

พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ไปสูผ่ลติภณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่มสูง 

ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม อารยธรรมของ ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และกีฬาสู่นานาชาติ 

เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร
จดัการน า้เพื่อการพฒันาที่
ยัง่ยืน 

ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอดุมสมบูรณ์และรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีต้นน้้าของจังหวัด

เลยอุดรธานี สกลนคร ชัยภมูิ นครราชสมีา 

การพฒันาศกัยภาพการผลติการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรให้สามารถแขง่ขนัได้อยา่งยัง่ยนื การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขนัด้านการค้า การ
บริการ และโลจิสตกิส ์

การเพิม่ศักยภาพการทอ่งเที่ยวอยา่งครบวงจร 

พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการผลติสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย  

ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริม
การค้าการลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้  

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพฒันาทนุมนษุย์ ลดความเหลือ่มล า้ สร้างสงัคมที่มีความ
มัน่คงและสงบสขุ 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน ์
 “บ๎านเมืองสะอาด ปราศจากยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย ก๎าวไกลการศึกษา ล้ าคําวัฒนธรรม  น าพาสูํเมืองนํา 
            อยูํมุํงสูํเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่     2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6. ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7. ด้านการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9. ด้านสวัสดิการชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่    10. ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 
     2.3 เป้าประสงค ์
 

   ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์
1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 1. มีโครงสร๎างพื้นฐานและแหลํงน้ าใช๎ในการเกษตร 

    อยํางเพียงพอ 
2. มีระบบการคมนาคมที่ได๎มาตรฐาน 
3. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได๎มาตรฐาน  

2. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. มีการอบรมพัฒนาความรู๎กลุํมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได๎ 
2. สังคมมีความเข๎มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ   
    พอเพียง 
3. เยาวชนได๎รับการอบรมความรู๎ปูองกันปัญหาเด็ก 
    ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร 

3. ด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน 1. ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการบริการของหนํวยงาน 
4. ด๎านการสาธารณสุข 1. ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 

2. ประชาชนมีความรู๎ในการปูองกันโรคอุบัติใหมํ 
5. ด๎านการปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1. ประชาชนมีความรู๎ในการปูองกันและบรรเทาสา 
    ธารณภัย 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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    ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์
6. ด๎านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล๎อม 

1. ประชาชนมีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ 
    และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. มีการลดปริมาณขยะและก าจัดขยะชุมชนให๎ถูกหลัก 
    วิชาการ 

7.  ด๎านการศึกษา 1. นักเรียนมีพัฒนาการทางสมองและรํางกายดีข้ึน 
8.  ด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
     ปัญญาท๎องถิ่น 

1. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎รับการ 
    อนุรักษ์และสืบสานให๎คงอยูํตํอไป 
2. ประชาชนรํวมอนุรักษ์สืบสานและเผยแพรํประเพณี 
     ในความเป็นอัตลักษณ์ของชาวผู๎ไท 

9.  ด๎านสวัสดิการชุมชน 1. ประชาชนได๎รับสวัสดิการทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตดี   
     ขึ้น 

10. ด๎านการบริหารงานทั่วไป 1. ประชาชนได๎รับการบริการที่มีคุณภาพ 
2. อปท. มีการบริหารจัดการอยํางโปรํงใส 

      
  2.4 ตัวชี้วัด 

        ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 1. ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยูํบริเวณ 

     พ้ืนที่ด าเนินการ 
2. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. ระดับความพึงพอใจผู๎เข๎รํวมโครงการ 

2. จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
3. ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ 

3. ด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน 1. ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนตํอการบริการของ 
     หนํวยงานภาครัฐ 

4. ด๎านการสาธารณสุข 1. ร๎อยละของประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 
2. ร๎อยละของประชาชนที่ปลอดจากโรคอุบัติใหมํ 

5. ด๎านการปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1. ร๎อยละของอัตราการเกิดอุบุติเหตุจราจรทางบกลดลง 
2. ร๎อยละของอัตราการเกิดเพลิงไหม๎ลดลง 

6. ด๎านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล๎อม 

1. ร๎อยละของประชาชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์   
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. ร๎อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะตามหลักวิชาการ  

7.  ด๎านการศึกษา 1. ร๎อยละนักเรียนมีพัฒนาการทางสมองและรํางกายดีขึ้น 
8.  ด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
     ปัญญาท๎องถิ่น 

1. ระดับความพึงพอใจผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
2. จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

9.  ด๎านสวัสดิการชุมชน 1. ร๎อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่ได๎รับบริการ 
10. ด๎านการบริหารงานทั่วไป 1. ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนตํอการบริการของ 

     หนํวยงานภาครัฐ 
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        2.5 ค่าเป้าหมาย 
 

        ยุทธศาสตร ์ ค่าเป้าหมาย 
1. ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน การกํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ ใน

พ้ืนที่ระบบน้ าอุปโภคบริโภค อาคารตํางๆ สิ่งกํอสร๎าง ฯลฯ 
2. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการพัฒนาสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิตตํางๆ เชํน 

การฝึกอบรมอาชีพตํางๆให๎กับประชาชนในการเพ่ิมรายได๎แล
ประกอบอาชีพ 

3. ด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมของรัฐและรํวม
ตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการอยํางโปรํงใส 

4. ด๎านการสาธารณสุข - การปูองกันและระงับโรคติดตํอตํางๆ ควบคุมปูองกันโรค  
  ระบาดในพื้นที่ 
- มีการรณรงค์และปูองกันการเกิดโรคในชุมชน เชํน ปูองกัน
โรคไข๎เลือดออก โรคอุบัติใหมํ ตลอดจนการปูองกันโรคจาก
สัตว์เลี้ยง เชํน ฉีดวัคชินให๎ หมา แมว ฯลฯ 

5. ด๎านการปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เพ่ิมการปฏิบัติงานให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ อปพร. ฝึกอบรมให๎
ความรู๎ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนท๎องถนน ตลอดจนปูองกันการเกิดเพลิงไหม๎ 

6. ด๎านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล๎อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม เชํน ปลูกต๎นไม๎ ปลูกหญ๎าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหลํงน้ า ฯลฯ  

7.  ด๎านการศึกษา สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
8.  ด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
     ปัญญาท๎องถิ่น 

อนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจน
เผยแพรํอัตลักษณ์ของชาวผู๎ไทให๎คนรู๎จักหลากหลาย 

9.  ด๎านสวัสดิการชุมชน พัฒนาสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิตตํางๆ เชํน การ
ชํวยเหลือผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ ผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาส 

10. ด๎านการบริหารงานทั่วไป การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ไว๎บริการประชาชน และอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
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   2.6 กลยุทธ์ 
 

        ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร 

2. พัฒนาการคมนาคม 
3. พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. สํงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎แกํประชาชนตาม 
    แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน 1. ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมของรัฐและ 
     รํวมตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการอยําง 
      โปรํงใส 

4. ด๎านการสาธารณสุข 1. สํงเสริมสนับสนุนรณรงค์ควบคุมปูองกันโรคระบาด 
    ในพ้ืนที ่

5. ด๎านการปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1. สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. สํงเสริมและรักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

6. ด๎านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล๎อม 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. สํงเสริมการลดปริมาณขยะให๎ถูกหลักวิชาการ 

7.  ด๎านการศึกษา 1. สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอก 
    ระบบ 

8.  ด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
     ปัญญาท๎องถิ่น 

1. อนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม 
    ตลอดจนเผยแพรํอัตลักษณ์ของชาวผู๎ไทให๎คนรู๎จัก  
    หลากหลาย 

9.  ด๎านสวัสดิการชุมชน 1. พัฒนาสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิตตํางๆ เชํน การ  
    ชํวยเหลือผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ ผู๎ยากไร๎  
     ผู๎ด๎อยโอกาส 

10. ด๎านการบริหารงานทั่วไป 1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการ 
    ให๎บริการประชาชน 
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      2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบลกุดสิม   
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ก าหนดขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยเข๎าเชิงนโยบาย ปัญหาความ

ต๎องการของประชาชน และภารกิจที่เป็นอยูํในปัจจุบัน และที่ควรจะเป็นในอนาคต ในเบื้องต๎น โดยการวิเคราะห์
ความส าคัญตํอภารกิจ ความเรํงดํวนของปัญหา ผลกระทบตํอประชาชน ความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติ และความ
เชื่อมโยงกับนโยบาย ท าให๎ได๎ความต๎องการหรือความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักแหํงความส าเร็จขององค์กร 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ เป็นความมุํงมั่นที่จะใช๎เป็นหลักในการพัฒนาตามกระบวนการของแผนยุทธศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด๎วย จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ ดังตํอไปนี้  

1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 2. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3. ด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน 
 4. ด๎านการสาธารณสุข 
 5. ด๎านการปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 6. ด๎านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 7. ด๎านการศึกษา 
 8. ด๎านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 9. ด๎านสวัสดิการชุมชน 
        10. ด๎านการบริหารงานทั่วไป 

 
     2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในภาพรวมแล๎วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดสิม มุํงพัฒนาทั้ง 10 ด๎าน ได๎แกํ 

1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  2. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  3. ด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน 
4. ด๎านการสาธารณสุข  5. ด๎านการปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 6.  ด๎าน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  7.  ด๎านการศึกษา  8. ด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น  9.  ด๎านสวัสดิการชุมชน 10. ด๎านการบริหารงานทั่วไป เพ่ือตอบสนองรองรับยุทธศาสตร์ในระดับ
จังหวัดและระดับเหนือขึ้นไป โดยสามารถอธิบายความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวมได๎ ดังแผนภาพที่ปรากฏในหน๎า
ถัดไป  
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2.8.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดสิม (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ) : วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 

1 ด๎านความมั่นคง  2 ด๎านการสรา๎ง
ความสามารถในการ
แขํงขัน 

3 ด๎านพัฒนาและ
เสรมิสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

4 ด๎านการสรา๎ง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

5 ด๎านการสรา๎งการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

6 ด๎านการปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหาร
ภาครัฐ 

                                                                             

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12) 
1 
เสรมิสร๎าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์
 

2 การ
สร๎างความ
เป็นธรรม 
ลดความ
เหลื่อมล้ า
ในสังคม 
  

3 สรา๎ง
ความ
เข๎มแข็ง
ทาง
เศรษฐกิจ
และ
แขํงขันได๎
อยํางยั่งยืน 

4 การ
เติบโตที่
เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล๎อม
เพื่อการ
พัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

5 
เสรมิสร๎าง
ความ
มั่นคง
แหํงชาติ
เพื่อพัฒนา
ประเทศสูํ
ความมั่งคั่ง 

6 การ
บริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ 
การปูองกัน
การทุจริต
ประพฤติมิ
ชอบและ
ธรรมมาภิ
บาลภาครัฐ 

7 พัฒฯ
โครงสร๎าง
พื้นฐาน
และ
ระบบโลจิ
สติกส ์

8 พัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัย และ
นวัตกรรม 

9 พัฒนา
ภาค เมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10 ความ
รํวมมือ
ระหวําง
ประเทศ
เพื่อการ
พัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ : เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พัฒนาให้หลุดพ้นจากความ
ยากจน สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง” 

1 เพิ่มศักยภาพการผลติ
ไปสูํมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 

2 พัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปไปสูํ
ผลิตภณัฑ์ที่มีมลูคําเพิม่สูง 

3 ยกระดับการทํองเที่ยว
เชิงประเพณี วัฒนธรรม 
อารยธรรมขอม ยุคกํอน 
ประวัติศาสตร์ และกีฬาสูํ
นานาชาติ 

4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการน้ าเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

5 ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม๎ให๎
คงความอุดมสมบูรณ์และ
รักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีต๎นน้ า
ของจังหวัดเลย อุดรธานี 
สกลนคร ชัยภูมิ 
นครราชสมีา 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561 – 2565 :วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
เชื่อมโยงการบริการ การท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ สู่ภมูิภาคลุ่มน้ าโขง” 

1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรให๎สามารถ
แขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 

2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการ
แขํงขันด๎านการค๎า การบริการ และโลจสิติกส ์

 

3 การเพิ่มศักยภาพการทํองเที่ยวอยํางครบ
วงจร 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดสิม (พ.ศ. 2561 - 2565) 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561 – 2565 : วิสัยทัศน์ “มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”   
1 พัฒนาศักยภาพที่มุํงเน๎นการ
ผลิตสินค๎าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย  

 2  ยกระดับคุณภาพและรายได๎
ด๎านการทํองเที่ยวและสํงเสรมิ
การค๎า การลงทุน นวัตกรรมให๎
ได๎มาตรฐานและแขํงขันได ๎

3 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 

4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร๎างสังคมที่มคีวาม
มั่นคง 

                                                                                          

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
(2561 - 
2565) 
 

1 การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 
 

2  การ
พัฒนาการ
ผลิตทาง
การเกษตร
และการตลาด
อยํางครบ
วงจร 

 

3 การพัฒนา
ผ๎าไหม ผ๎ามัด
ย๎อมจากสี
ธรรมชาติ 
และสํงเสรมิ 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น  

4 การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การทํองเที่ยว 

5 การพัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 
 

6 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

7 การรักษา
ความมั่นคง
ภายในและ
พัฒนาระบบ
บริการภายใต๎
การบริหาร
กิจการ
บ๎านเมืองที่ด ี

 

 

ยุทธศาสต
ร์การ
พัฒนา
ของ
เทศบาล
ต าบลกุด
สิม  
(2561 – 
2565) 

1 
โครงสร๎า
งพื้นฐาน 

2 การ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาช
น 

3 การมี
สํวนรํวม
ของ
ประชาช
น 

4 
สาธารณสุ
ข 

5 การ
ปูองกัน
และดูแล
รักษา
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต
และ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาช
น 

6 การ
รักษา
ทรัพยากร
ธรรม ชาติ
และ
สิ่งแวดล๎อ
ม 

7
การศึกษ
า 
 

8 
ศิลปวัฒนธรร
ม จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

9 
สวัสดิกา
รชุมชน 

10 การ
บริหารงา
นท่ัวไป 
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2.8.2 แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดสิม (พ.ศ. 2561 - 2565) 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“บ้านเมืองสะอาด 
ปราศจากยาเสพติด 
ชีวิตปลอดภัย ก้าวไกล
การศึกษา ล้ าค่า
วัฒนธรรม  น าพาสู่
เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่
เศรษฐกิจพอเพียง” 

1 โครงสร๎างพื้นฐาน 1. มีโครงสรา๎งพื้นฐานและแหลํงน้ าใช๎ในการเกษตรอยํางเพียงพอ 
2. มีระบบการคมนาคมทีไ่ด๎มาตรฐาน 
3. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทีไ่ด๎มาตรฐาน  

1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและแหลํงน้ าเพื่อ  
    การเกษตร 
2. พัฒนาการคมนาคม 
3. พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2 การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 1. มีการอบรมพัฒนาความรู๎กลุมํอาชีพเพื่อเพิ่มรายได ๎
2. สังคมมีความเขม๎แข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เยาวชนได๎รับการอบรมความรูป๎ูองกันปัญหาเด็กตั้งครรภ์กํอน 
    วัยอันควร 

1. สํงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได๎ใหแ๎กํประชาชนตาม 
    แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 การมสีํวนรํวมของประชาชน 1. ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการบริการของหนํวยงาน 1. ประชาชนมสีํวนรํวมในการจัดกิจกรรมของรัฐ   
     และรํวมตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการ  
     อยํางโปรํงใส 

4 สาธารณสุข 1. ประชาชนมสีุขภาพดีขึ้น 
2. ประชาชนมีความรู๎ในการปูองกันโรคอุบัติใหม ํ

1. สํงเสริมสนับสนุนรณรงค์ควบคมุปูองกันโรค 
    ระบาดในพ้ืนท่ี 

5 การปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 

   ทรัพย์สินของประชาชน 
1. ประชาชนมีความรู๎ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
2. สํงเสริมและรักษาความสงบเรยีบร๎อยและความ 
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6 การรักษาทรัพยากรธรรม ชาตแิละสิ่งแวดล๎อม 1. ประชาชนมีจติส านึกและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และบริหาร    
    จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. มีการลดปริมาณขยะและก าจัดขยะชุมชนให๎ถูกหลักวิชาการ 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบรหิารจดัการทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. สํงเสริมการลดปรมิาณขยะให๎ถูกหลักวิชาการ 

7 การศึกษา 1. นักเรียนมีพัฒนาการทางสมองและรํางกายดีขึ้น 1. สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและ 
    นอกระบบ 

8 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปัญญาท๎องถิ่น 1. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท๎องถิ่นไดร๎ับการอนุรักษ์ 
    และสืบสานให๎คงอยูตํํอไป 
2. ประชาชนรํวมอนรุักษ์สืบสานและเผยแพรํประเพณีในความ   
    เป็นอัตลักษณ์ของชาวผู๎ไท 

1. อนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม 
    ตลอดจนเผยแพรํอัตลักษณ์ของชาวผู๎ไทให๎คน  
    รู๎จักหลากหลาย 

9 สวัสดิการชุมชน 1. ประชาชนได๎รับสวัสดิการทางสงัคมและมคีุณภาพชีวิตดีขึ้น 1. พัฒนาสังคมและสํงเสริมคณุภาพชีวิตตํางๆ เชํน  



 

 

    การชํวยเหลือผูส๎ูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ ผู ๎
     ยากไร๎ผู๎ด๎อยโอกาส 
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วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
“บ้านเมืองสะอาด 
ปราศจากยาเสพติด 
ชีวิตปลอดภัย ก้าวไกล
การศึกษา ล้ าค่า
วัฒนธรรม  น าพาสู่
เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่
เศรษฐกิจพอเพียง” 

10 การบริหารงานท่ัวไป 1. ประชาชนได๎รับการบริการที่มคีุณภาพ 
2. อปท. มีการบริหารจดัการอยาํงโปรํงใส 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการ 
    ให๎บริการประชาชน 
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2579 
 
 

ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

 

 

 

              

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ : เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง” 

 
           
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561 – 2565 :วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบรกิาร การท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ สูภู่มิภาคลุ่มน้ าโขง” 
 

 

 

ความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12, ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคฯ, แผนกลุ่มจังหวัดฯ ไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561 – 2565 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2580) : วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ยุทธศาสตร์ด๎าน 

ความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎าง
ความสามารถในการ 

ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนา
และเสรมิสร๎างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาส ความ
เสมอภาคและความเทําเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด๎านการการสร๎างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร 

ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดลุและ
การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการ 

เสรมิสร๎างและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย ์

การสร๎างความเป็น
ธรรม ลดความเหลื่อม

ล้ า 
 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐและธรรมาภิ
บาล 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม 

 

ความ
มั่นคง 

การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน/
ระบบโลจสิติกส ์

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัยและ
นวัตกรรม 

การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง 
พื้นที่ 
เศรษฐกิจ 

การ
ตํางประเทศ

ประเทศ
เพื่อนบ๎าน 

การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรให๎สามารถแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 

การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎าน
การค๎า การบริการ และโลจิสติกส ์

การเพิ่มศักยภาพการทํองเที่ยวอยาํงครบวงจร 



 

 

2561            2565 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561 – 2565 : วิสัยทัศน์ “ม่ังคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง”   

 

 

2561            2565 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
วิสัยทัศน์“คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรม มุ่งน าการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ (2561 - 2565) 
วิสัยทัศน์ “การเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคน และสังคมอย่างยั่งยืน” 

 
 

 
 
 

2561                                                                                                 2565  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดสิม  (2561 – 2565) 
วิสัยทัศน์   “บ้านเมืองสะอาด ปราศจากยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา ล้ าค่าวัฒนธรรม  น าพาสู่เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง” 

พัฒนาศักยภาพที่มุํงเน๎นการผลติสินค๎า
เกษตรและอาหารปลอดภัย  

ยกระดับคุณภาพและรายไดด๎๎านการทํองเที่ยวและสํงเสริม
การค๎า การลงทุน นวัตกรรมใหไ๎ดม๎าตรฐานและแขํงขันได ๎

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า 
สร๎างสังคมที่มีความมั่นคง 

การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

พัฒนาเศรษฐกิจและ
สํงเสริมการทํองเที่ยว 

สํงเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรม และภูมปิัญญา
ท๎องถิ่น 

พัฒนาองค์กรและพัฒนา
การศึกษาท๎องถิ่น 

การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

การรักษาความมั่นคงภายในและ
พัฒนาระบบบริการภายใต๎การ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ด ี

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

การพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตรและ
การตลาดครบวงจร 

การพัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อม 

การรักษาความมั่นคงภายในและ
พัฒนาระบบบริหารภายใต๎การ
บริหารงานกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

การพัฒนาผ๎าไหม ผ๎ามัดยอ๎มจากสีธรรมชาติ 
และสํงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ

ทํองเที่ยว 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อการประเมินผลสภาพการพัฒนาชุมชนภายในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม โดยใช๎
เทคนิค SWOT  Analysis สรุปได๎ ดังนี้  
 1) วิเคราะห์  SWOT  ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknrsses)  
1. เป็นแหลํงผลิตข๎าวที่มีคุณภาพ เส๎นทางคมนาคม
สะดวก และติดตํอกับพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน หลายจังหวัด 
2. มีการตั้งกลุํมอาชีพในแตํละชุมชน 

1. การขายข๎าวไมํมีการรวมกลุํมกันโดยพํอค๎าคนกลางเป็น
คนก าหนดราคาท าให๎ขายได๎ราคาต่ า 
2. ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได๎ไมํเพียงพอ
กับคําใช๎จํายในปัจจุบัน ท าให๎เกิดปัญหาความยากจน 
3. ขาดความคิดริเริ่มในการพัฒนากลุํมอาชีพเสริมที่มีอยูํ 
4. ชุมชนไมํสามารถรวมกลุํมได๎อยํางยั่งยืน 

โอกาส (Opportunites) อุปสรรค (Threats) 
1. เป็นศูนย์กลางชุมชนในอ าเภอเขาวง 
2. หนํวยงานราชการให๎การสํงเสริมกลุํมอาชีพใน
ชุมชน 
3. มีธนาคารในพ้ืนที่เป็นแหลํงกู๎ยืมเพ่ือการลงทุน 
4. การพัฒนาชุมชนสูํประตูอาเชียน เชํน ด๎าน
การศึกษา ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการค๎าขาย เป็น
ต๎น 

1. ขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตรน้ าไมํพอในการท า
เกษตรในฤดูแล๎ง 
2. ต๎นทุนทางการเกษตรสูง ราคาของพืชผลทางการเกษตร
มีราคาไมํแนํนอน 
3. ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
4. ประชาชนขาดความรู๎ความสามารถในการประกอบ
อาชีพอยํางเชี่ยวชาญ 
5. ความขัดแย๎งทางการเมือง/คอรัปสูง 
 

  2) วิเคราะห์  SWOT  ด้านสังคม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknrsses)  

1. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ไมํมีโรคระบาด มี
ประเพณีท๎องถิ่น วัฒนธรรม การแตํงกาย ที่เป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะของอ าเภอเขาวง 
2. มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ
เป็นเอกลักษณ์ของชาวผู๎ไท 
3. เป็นศูนย์กลางเมืองในอ าเภอเขาวง 

1. สภาพแวดล๎อมภายในบางชุมชนเป็นแหลํงเสื่อมโทรม 
2. สังคมเปลี่ยนจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองมากขึ้นท า
ให๎ขาดการปฏิสัมพันธ์กัน 
3. บางชุมชนยังมีปัญหาผู๎ค๎าและผู๎เสพยาเสพติด 
4. การจัดงานประเพณีขาดการประชาสัมพันธ์ยังไมํทั่วถึง 

โอกาส (Opportunites) อุปสรรค (Threats) 
1. ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
2. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ความส าคัญในด๎าน
การสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิติการอบรมด๎าน
ตํางๆ และสํงเสริมอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีท๎องถิ่น 
มากขึ้น 

1. งบประมาณด๎านการพัฒนาคนและสังคมมีน๎อย 
2. รวดเร็วในการรับคํานิยมวัฒนธรรมจากภายนอก 
3. ยังมีปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
4. การจัดงานประเพณีไมํมีการก าหนดชํวงจัดงานที่แนํน
นอนเปลี่ยนตลอดปี 



 

 

3. การเข๎าสูํ AEC จะท าให๎มีนักทํองเที่ยวมาเที่ยวหรือ
เดินทางผํานท าให๎สร๎างรายได๎ให๎กับประชาชน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่ส่งเผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเมืองการปกครองระดับประเทศ 
- กฎหมายเกี่ยวกับการควบรวมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณ 
 
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
AEC หรือ Asean Economics Community หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน คือการรวมตัวของชาติใน

อาเชียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พมํา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บูรไน 
เพ่ือที่จะให๎มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรํวมกัน จะมีรูปแบบคล๎ายๆ กลุํม Euro Zone นั่งเอง จะท าให๎มีผลประโยชน์ 
อ านาจตํอรองตํางๆ กับคํูค๎าได๎มากขึ้น และการน าเข๎า สํงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว๎นสินค๎าบางชนิดที่แตํละ
ประเทศอาจจะขอไว๎ไมํลดภาษีน าเข๎า (เรียกวําสินค๎าอํอนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 ณ วัน
นั้นจะท าให๎ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยํางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให๎ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขํงขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทําเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข๎ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่เทศบาลต าบลกุดสิม ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว๎จ านวน 10 ยุทธศาสตร์ ดังนั้นจึงเคราะห์ 
การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข๎าสูํ AEC ที่จะสํงผลกระทบตํอเทศบาลต าบลกุดสิมในยุทธศาสตร์ 
ตํางๆดังนี้ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท๎องถิ่น  
จากผลการพัฒนาท๎องถิ่นถึง ขอบขํายและปริมาณของปัญหาพื้นที่เปูาหมาย กลุํมเปูาหมายและการคาดการณ์ 
แนวโน๎มในอนาคตของพ้ืนที่เทศบาลต าบลกุดสิม รํวมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น กรรมการประชาคมหมูํบ๎าน 

 
1. ด้านโครงสร้าง 

1.1 การคมนาคม ปัญหาถนนลาดยางที่บางสายยังไมํเชื่อมโยง และบางสายยังเป็นหลุดเป็นบํอขรุขระ
ปัญหาคอนกรีตที่ยังไมํทั่วถึงภายในหมูํบ๎าน เนื่องจากงบประมาณไมํเพียงพอ ในแตํละปีงบประมาณสร๎างได๎
ประมาณ 80 – 230 เมตร แล๎วแตํสภาพพ้ืนที่ เส๎นทางคมนาคมบางสายไมํสะดวก เนื่องจากเส๎นทางที่มีอยูํ
บางสํวนยังไมํได๎มาตรฐานเป็นหลุมเป็นบํอ ถนนขาดการเชื่อมโยงให๎เป็นระบบ ความต๎องการของประชาชน คือ 
ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมให๎สะดวก ปลอดภัย ครอบคลุมและเป็นระบบ เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข๎ามาของ
ประชากรประเทศเพ่ือนบ๎านในฐานะนักทํองเที่ยว คนงาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
เชํน ถนน ปูายจราจรที่มีภาษอังกฤษและภาษาตํางประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต๎น  



 

 

1.2 การบริการด้านการประปา ไมํเพียงพอพ้ืนที่หมูํที่ 5 บ๎านทุํงกระเดา ต. กุดปลาค๎าว เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในฤดูร๎อนการบริหารจัดการน้ าประปาจะต๎องได๎รับการปรับปรุงซํอมแซม ความ
ต๎องการของประชาชน คือให๎ขยายเขตทํอเมนประปาสํวนภูมิภาค วางทํอประปาหมูํบ๎าน ขุดเจาะบํอบาดาล 

 
 

45 
1.3 การบริการด้านไฟฟ้า ยังไมํทั่วถึงบริเวณท่ีมีการขยายพ้ืนที่ไปยังการเกษตรตามทํุงนา และบางชุมชน

ไฟฟูาตก เนื่องจากก าลังไฟฟูาไมํพอ ความต๎องการของประชาชน คือติดตั้งหม๎อแปลงเพ่ิมอีก และติดตั้งไฟสํอง
สวํางตามจุดชุมชนที่ยังไมํทั่วถึง 

1.4 การระบายน้ า การระบายน้ าเป็นไปอยํางลําช๎า เนื่องจากสภาพพ้ืนที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเป็น
พ้ืนที่ลาดท าให๎น้ าไหลมารวมบริเวณตลาดประกอบมีสิ่งปลูกสร๎างกีดขวางทางน้ าท าให๎น้ าระบายไมํทันเกิดน้ า
ทํวมขัง ความต๎องการของประชาชน กํอสร๎างรางระบายน้ าในจัดที่มีน้ าทํวมขัง 

1.5 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ปัญหาคือขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร น้ าไมํเพียงพอ
ส าหรับท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ความต๎องการของประชาชน ขุดลอกแหลํงน้ าสาธารณะ ขุดสระตามไรํนา 
สร๎างฝายกั้นน้ า 

 
 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชน 

      ด๎านอาชีพ การแก๎ไขปัญหาความยากจน ปัญหา คือ ประชาชนต๎องการพัฒนาอาชีพเสริมหลังฤดูท านา 
เพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎ครัวเรือน และอยากให๎สํงเสริมตํอยอดอาชีพเสริมที่มีอยูํแล๎ว เชํน การทอผ๎าพ้ืนเมือง และการ
เย็บปักเสื้อพ้ืนเมือง ให๎สินค๎ามีคุณภาพและเป็นที่นิยมในท๎องตลาดสากล รวมทั้งจัดหาแหลํงจ าหนํายสินค๎า 
ความต๎องการของประชาชน คือ ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชํน เสื้อพ้ืนเมือง อบรมสร๎างอาชีพใหมํ เชํน ท า
ดอกไม๎จันทน์ ท าขนมไทย ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ท าน้ าพริก ตัดผมชาย ฯลฯ  
 
3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เทศบาลด าเนินโครงการโดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวมและตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลในด๎านตํางๆ 
เชํน จัดกิจกรรมงานราชพิธี / รัฐพิธี การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จัดกิจกรรมวัน
เทศบาล การจัดเวทีประชาคม อบรมปูองกันการทุจริตและ พ.ร.บ. ข๎อมูลขําวสารทางราชการ ปรองดอง
สมานฉันท์ คํานิยม 12 ประการ เตรียมรับเสด็จในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเคลื่อนที่ 

  
4. ด้านสาธารณสุข 
      ด๎านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหา คือ โรคติดตํอหรือโรคระบาด เนื่องจาก
เปิดประชาคม อาเซียนตั้งแตํ พ.ศ. 2558 จึงต๎องเฝูาระวังโรคติดตํอ และโรคระบาดตํางๆ ที่จะเข๎ามาและ
ปัญหาด๎านสุขภาพของประชาชน เชํน โรคเบาหวาน โรคไต ความดันโลหิต ฯลฯ ปัญหาการเฝูาระวัง โรค
ไข๎เลือดออก โรคพิษสุนัขบ๎า เป็นต๎น และการจัดบริการด๎านสาธารณสุขให๎กับประชาชนให๎ทั่วถึง ความต๎องการ
คือ ตั้งแบบประมาณและจัดท าโครงการเพ่ือให๎บริการด๎านสาธารณสุข เชํน สนับสนุนงบประมาณให๎ 
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (สสมช.) ประจ าหมูํบ๎าน ด๎านสํงเสริมสุขภาพ เชํน สํงเสริมให๎ประชาชนออกก าลังกาย 
และอบรมผู๎ประกอบการร๎านอาหารและแผงจ าหนํายในตลาดสดเทศบาลต าบลกุดสิม และปรับปรุงอาคาร
ตลาดสดให๎นําอยูํนําซื้อ 



 

 

 
5. ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

5.1 ด๎านการปูองกันและดูแลดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาคือการลักขโมยน๎อย 
การมัว่สุํมของกลุํมเด็กวัยรุํน ความต๎องการ คือ ติดตั้งกล๎องวงจรปิดตามจุดตํางๆ และจุดเสี่ยงตํางๆ 

5.2 ด๎านการใช๎รถตามถนน ปัญหาคือ เกิดอุบัติเหตุตามท๎องถนนบํอย ความต๎องการ คือ จัดอบรมการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร เพ่ือสร๎างจิตส านึกให๎กับประชาชนในการปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ ตามถนนลดความ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินและจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดเครื่องถําง กรณีเกิดอุบัติเหตุ 
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 6. ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          ดูแลฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมคือ ทุกปีมีการปลูกต๎นไม๎เฉลิมพระเกียรติ 12 
สิงหาคม บริเวณสวนสาธารณะความต๎องการ คือ จัดอบรมปลูกจิตส านึกในการรักษาปุาและรณรงค์การไมํทิ้ง
ขยะ ในที่สาธารณะ เชํน บริเวณไหลํทางท้ัง 2 ข๎างทางและสวนสาธารณะ 
         การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ปัญหาคือ ปัจจุบัน อปท. ในเขตใกล๎เคียงไมํมีสถานที่ก าจัดขยะ 
ได๎น าขยะมาท้ิงรวมกับเทศบาลต าบลกุดสิมท าให๎ปริมาณขยะมากและปัจจุบันยังใช๎วิธีการก าจัดขยะโดยการฝัง
กลบอยูํซึ่งในอนาคตอาจท าให๎เกิดปัญหาตามมาความต๎องการต๎องหาวิธีบริหารจัดการขยะตั้งแตํอยูํใน
ครอบครัวทั้งปัญหาการจัดเก็บ การท าลายขยะ 
 

 7. ด้านการศึกษา 
         เทศบาลได๎สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกด๎าน เชํน โครงการวันพํอ แหํงชาติ สํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปี 

ใหมํ วันแมํแหํงชาติ สํงเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย การเรียนรู๎สูํอาเซียน สนับสนุนการจัดการศึกษา
ปฐมวัย นอกจากนี้สํงเสริมให๎นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลกุดสิม กิจกรรมจิตอาสา อบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรมต๎น
กล๎าอาชีพ อบรมยุวเกษตร 
 
8. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        เทศบาลได๎สํงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีในท๎องถิ่น เชํน งานลอยกระทง งานเจ๎าปูุกุดปลาค๎าว งาน
บวงสรวงดวงวิญญาณพระธิเบศร์วงศา งานวันสงกรานต์ งานมเหศักดิ์หลักเมือง งานอนุรักษ์ประเพณีหมอเหยา 
งานแหํงเทียนเข๎าพรรษา งานผู๎ไทนานาชาติ 
 
9. ด้านสวัสดิการชุมชน 
        การพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส ปัญหา คือ จ านวน
ผู๎สูงอายุที่เพ่ิมมากข้ึนทุกปี ท าให๎รัฐบาลต๎องรับภาระในการดูแลเพ่ิมขึ้น ปัญหาผู๎พิการที่ต๎องมีผู๎ดูแลและปัญหา
คนด๎อยโอกาสที่ต๎องการให๎รัฐบาลชํวยเหลือ ซึ่งเทศบาลได๎สํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎สูงอายุ ผู๎ พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาส ดังนี้ อบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู๎ดูแลคนพิการ สํงเสริมคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ยากจน สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลกุดสิม บ๎านท๎องถิ่นประชารัฐรํวมใจ เทิดไท๎องค์
ราชัน ราชินี และแขํงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ แขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด 

 
10. ด้านการบริหารงานทั่วไป 



 

 

          เป็นการสํงเสริมและบริหารจัดการภายในองค์กร เชํน ด าเนินการและให๎ความรํวมมือในกิจกรรมตํางๆ 
งานราชพิธีตํางๆ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี,  28 กรกฎาคมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร, วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช,  5 ธันวาคม วันชาติและวันพํอแหํงชาติ, และพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎
ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานมากขึ้นโดยเข๎ารับการฝึกอบรมและเสริมทักษะในการท างานจาก
หนํวยงานรัฐ นอกจากนี้จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเครื่องมือในการท างานให๎เพียงพอและพัฒนาและสํงเสริม
การบ ารุงรักษาปรับปรุงรักษา ปรับปรุงซํอมแซมทรัพย์สินที่ช ารุดเสียหายให๎พร๎อมปฏิบัติงาน สํงเสริมสนับสนุน
และอุดหนุนหนํวยงานราชการในการบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การเศรษฐกิจ 1. อุตสาหกรรมและการโยธา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลกุดสิมทุกกอง 

งาน โครงสร๎างพื้นฐาน กองชําง 
2.การพาณิชย ์  
งาน กิจการประปา กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม 3. เคหะและชุมชน  
งาน ไฟฟูาถนน กองช่าง 
งาน บ าบัดน้ าเสยี กองช่าง 
4. สรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน  

2 ด๎านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน บริการชุมชนและสังคม 1. สรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน  
   งาน สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็ง

ของชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

3 ด๎านการมสีํวนรํวมของประชาชน บริหารทั่วไป 1. บริหารงานท่ัวไป  
   งาน บริหารทั่วไป ส านักปลดั 

งาน บริหารงานคลัง กองคลัง 
4 ด๎านการสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม 1. สาธารณสุข  
   งาน บริการสารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน กองสาธารณสุข 

2. การพาณิชย ์  
งาน ตลาดสด กองสาธารณสุข 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
5 ด้านการป้องกันดูแลความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน 
บริหารทั่วไป 1. การรักษาความสงบภายใน ส านักปลดั (งานปูองกันฯ)  

 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลกุดสิมทุกกอง 
 

งาน ปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

6 ด๎านการรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล๎อม 

บริหารทั่วไป 1. บริหารงานท่ัวไป  
ส านักปลดั งาน บริหารทั่วไป 

2. เคหะและชุมชน 
บริการชุมชนและสังคม งาน สวนสาธารณะ กองชําง 

งาน ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู กองสาธารณสุข 
7 ด๎านการศึกษา บริการชุมชนและสังคม 1. การศึกษา  

งาน บริหารเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา 
งาน ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กฯ) 
2. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งาน กีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา 

8 ด๎านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณแีละภมูิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม 1. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น กองการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
9 ด๎านสวสัดิการชุมชน บริการชุมชนและสังคม 1. สรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน  

กองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลกุดสิมทุกกอง 

งาน สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 
2. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน กีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา 

10 ด๎านการบริหารงานท่ัวไป  
 
 
 
 
 
 
บริหารทั่วไป 

1. บริหารงานท่ัวไป  

งาน บริหารทั่วไป ส านักปลดั 
งาน บริหารงานคลัง กองคลัง 
2. สังคมสงเคราะห ์  
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม 
3. สาธารณสุข  
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข กองสาธารณสุข 

งาน บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น กองสาธารณสุข 
4. เคหะและชุมชน  
งาน ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู กองสาธารณสุข 
5. อุตสาหกรรมและการโยธา  
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชําง 

6. งบกลาง  
งาน งบกลาง ทุกกอง 
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       บัญชีสรุป 
    โครงการพัฒนา 
      แบบ ผ.01 

 



 

 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แบบ ผ 01 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน             
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
1.1.1 งานโครงสร๎างพื้นฐาน 

27 13,263,000 22 5,510,000 71 44,644,750 45 27,242,000 32 13,655,000 197 83,119,750 

1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน             

1.2 .1 งานบ าบัดน้ าเสีย 6 1,408,000 6 3,800,000 19 15,016,907 16 14,812,907 14 12,315,000 61 47,353,500 
1.2.2  งานไฟฟูาและถนน - - 3 1,100,000 9 3,900,000 4 1,600,000 3 1,100,000 19 7,700,000 
1.3 แผนงาน การพาณิชย์             
1.3.1 กิจการประปา - - - - 1 500,000 - - - - 1 500,000 
1.4 แผนงาน สร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 

            

1.4.1 งาน สํงเสริมสนับสนุนความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

- - 4 3,150,000 10 6,450,000 7 4,790,000 2 550,000 23 14,940,000 

รวม ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

6 1,408,000 13 8,050,000 39 25,866907 27 21,202,907 19 13,965,000 104 70,493,500 

2.) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 

            

2.1 แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

2 2,840,000 17 350,000 17 350,000 17 350,000 17 350,000 70 19,424,800 

รวม ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 

2 2,840,000 17 350,000 17 350,000 17 350,000 17 350,000 70 19,424,800 

3.) ยุทธศาสตร์ ด้านการมสี่วนร่วม
ของประชาชน 

            

3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป - - 49 6,588,800 50 6,890,000 50 6,890,000 50 6,890,000 199 27,262,200 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แบบ ผ 01 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.) ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข             
4.1 แผนงาน สาธารณสุข - - 4 225,000 4 225,000 4 225,000 4 225,000 20 900,000 
4.1.1 งาน บริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่น 

- - 10 999,629 10 999,629 10 999,629 10 999,629 40 3,997,184 

4.2 แผนงาน การพาณิชย ์             
4.2.1 งาน ตลาดสด 2 150,000 - - 1 3,500,000 1 3,500,000 1 3,500,000 5 10,650,000 
รวม ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข 2 150,000 14 1,224,629 15 4,724,629 15 4,724,629 15 4,724,629 65 15,547,184 
5.) ยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

            

5.1 แผนงาน การรักษาความสงบ             
5.1.1 งาน ปูองกันภัยฝุายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

- - 6 776,800 6 776,800 6 776,800 6 776,800 24 3,107,200 

รวม ยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกันดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

- - 6 776,800 6 776,800 6 776,800 6 776,800 24 3,107,200 

6.) ยุทธศาสตร์ ด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            

6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป - - - - 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000 
6.2 แผนงาน เคหะและชุมชน             
 6.2.1 งานสวนสาธารณะ - - 9 2,599,600 10 3,599,600 10 4,099,600 11 3,629,600 40 13,928,400 
6.2.2 งาน ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

1 200,000 8 5,600,000 9 5,800,000 9 5,800,000 8 5,300,000 35 22,700,000 

รวม ด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 200,000 17 8,199,600 20 9,449,600 20  9,449,600 20 8,979,600 
 

78 36,778,400 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
3. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แบบ ผ 01 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7.) ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา             
7.1 แผนงาน การศึกษา             
7.1.1 งาน บริหารเกีย่วกับการศึกษา 4 550,600 4 550,600 4 550,600 4 550,600 5 4,350,000 21 6,553,000 
7.1.2 งาน ระดับกอํนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

18 1,203,500 34 7,213,509 63 11,966,250 62 12,050,050 63 13,750,050 243 46,183,359 

รวม ด้านการศึกษา 22 1,754,500 38 7,764,109 67 12,516,850 66 12,600,650 68 18,100,050 264 52,736,359 
8.) ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

            

8.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

            

8.1.1 งาน ศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น 1 50,000 21 5,260,000 22 5,310,000 22 5,310,000 22 5,310,000 88 21,240,000 
รวม ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 50,000 21 5,260,000 22 5,310,000 22 5,310,000 22 5,310,000 88 21,240,000 

9.) ยุทธศาสตร์ ด้านสวัสดิการชมุชน             
9.1 งาน สํงเสริมและสนับสนุนความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

- - 6 245,000 7 395,00 7 395,00 7 395,00 27 1,430,000 

รวม ด้านสวัสดิการชุมชน - - 6 245,000 7 395,00 7 395,00 7 395,00 27 1,430,000 
10.) ยุทธศาสตร์ การบริหารงาน
ทั่วไป 

            

10.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป             
10.1.1 งาน บริหารงานคลัง 8 858,000 8 858,000 8 858,000 8 858,000 8 858,000 40 4,290,000 

10.2 แผนงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

1 50,000 6 255,000 6 255,000 6 255,000 6 255,000 25 1,070,000 

  



 

 

10.3 แผนงาน งบกลาง 18 32,843,114 18 32,843,114 18 32,843,114 18 32,843,114 18 32,843,114 90 164,215,570 

รวม ยุทธศาสตร์ การบริหารงานทั่วไป 27 33,751,114 32 33,956,114 32 33,956,114 32 33,956,114 32 33,956,114 155 169,575,570 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา 

โครงการพื้นฐาน 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 
1.1 

ก่อสร้างถนน คสล./ 
ยกระดับถนน คสล. 
กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยพงขจร 
บ๎านดอนแก๎วใหมํ หมูํ 8 
ต.คุ๎มเกํา  

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว๎าง 3 เมตร 
ยาว 70 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 210 ตารางเมตร  
พร๎อมลงลูกรังกลบขอบ 

119,000 - - - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองชําง 

1.2 กํอสร๎างยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หน๎าร๎านปลาน้ าโขง บ๎าน 
ค๎ุมเกํา หมูํ 2 ต.คุ๎มเกํา 

 ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
1,000 ตารางเมตร  พร๎อม
ลงลูกรังกลบขอบ 

616,000 - - - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

1.3 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเรียบห๎วยน๎อย 
หมูํ 2 ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ   

 ผิวจราจรกว๎าง 3 เมตร ยาว 
77 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
231 ตารางเมตร พร๎อมลง
ลูกรังกลบขอบ 

137,000 - - - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

1.4 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข๎างธนาคาร 
กรุงไทย บ๎านสายนาเวียง 
หมูํ 16 ต.ค๎ุมเกํา 

 ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ยาว 
133 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
532 ตารางเมตร  พร๎อมลง
ลูกรังกลบขอบ 

307,000 - - - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.5 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ๎านนายถัน  
โพธิสม บ๎านกุดตูม หมูํ 3 
ต.กุดปลาค๎าว 

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว๎าง 2.50 
เมตร ยาว 33 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
82.50 ตารางเมตร  
พร๎อมลงลูกรังกลบขอบ 

46,000 - - - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 

1.6 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย ด.ต.จิตร  
ทิพย์สิงห์ บ๎านสุขเกษม 
หมูํ 2 ต. กุดปลาค๎าว 

 ผิวจราจรกว๎าง 3 เมตร ยาว 
84 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 252 ตารางเมตร  
พร๎อมลงลูกรังกลบขอบ 

143,000 - - - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

1.7 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย หลังโรงเรียนกุด
ปลาค๎าว ถึง บ๎านครูดาวัลย์ 
แก๎วนิสัย บ๎านกุดปลาค๎าว
พัฒนา หมูํ 6 ต.กุดปลาค๎าว 

 ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ยาว 
67 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อย
กวํา 335 ตารางเมตร  
พร๎อมลงลูกรังกลบขอบ 

191,000 - - - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

1.8 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม  ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ยาว 500,000 - - - - ถนนคอกกรีต   



 

 

เหล็ก สายโรงสีใหญํ หมูํ 10 
ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ  

209.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 838 ตารางเมตร 
พร๎อมลงลูกรังกลบขอบ 

จ านวน 1 สาย 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เปน็เมืองนําอยูํนําอาศัย นําทํองเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี 1 ด๎าน โครงสร๎างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.9 กํอสร๎างยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยูพร๎อมฝาปดิ
ตะแกรงเหล็กและฝาปดิ 
คสล. สายหลักเมือง  
หมูํ 8 ต.กดุสิมคุ๎มใหมํ  
งบประมาณตั้งไว๎ เพื่อจําย
เป็นคํากํอสรา๎ง โดยมี
รายละเอียดดังตํอไปนี ้

เพื่อปรับปรุงถนน
ได๎มาตรฐาน 

1. กํอสร๎างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลักเมือง ม.8  
ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 6 
ม ยาว 243 ม หนา 0.15 ม หรือพื้นที่
ผิวจราจรไมํน๎อยกวาํ 1,485 ตรม.2. 
กํอสร๎างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณทางเช่ือม ม.8 ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ 
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 4 ม ยาว 16 ม.
หนา 0.15 ม หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 64 
ตรม. และปรับปรุงตํอเติมรางระบายน้ า 
คสล. 
3. กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู
พร๎อมฝาปิด คสล. และฝาปิดตะแกรง
เหล็ก สายหลักเมือง ม.8  
ต.กุดสิมค๎ุมใหมํขนาดความกว๎าง 0.50 ม 
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม ยาว 243 ม 4. 
กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 

2,335,000 - - - - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 2 สาย 
- รางระบายน้ า 
จ านวน 3 สาย 
 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองชําง 



 

 

พร๎อมฝาปิด คสล. และฝาปิดตะแกรง
เหล็ก สายหลักเมือง  
ม.8 ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ กวา๎ง 0.50 ม ลึก
เฉลี่ย 0.65 ม ยาว 32 ม 
5.กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู
พร๎อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหลักเมือง 
ม.8 ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ กวา๎ง 0.50 ม ลึก
เฉลี่ย 0.90 ม ยาว 7 ม 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.10 กํอสร๎างยกถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กพร๎อมกํอสร๎าง
รางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยูและบํอพักน้ า 
คสล. ซอยถนอมศิลป์  
หมูํ 2 ต.กดุปลาคา๎ว 

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 

กํอสร๎างถนนคสล.ผิวจราจร
กว๎าง 3 เมตร ยาว 78 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี 
คสล.ไมํน๎อยกวํา 234 ตาราง
เมตร ขนาดปากกว๎าง 0.20 
เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร ขนาดปากกว๎าง 
0.40 เมตร ยาว 65 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร และบํอ
พักน้ า คสล. กว๎าง 0.80 x 1 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 
จ านวน 6 บํอ  

500,000 - - - - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย  
- รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองชําง 

1.11 กํอสร๎างถนน คสล.สาย  ผิวจราจร กว๎าง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 411,000 - ถนนคอนกรีต จ านวน   



 

 

ข๎างศาลาเอนกประสงค์ ม.
1 ถึง ฝายกุดติ้วต.คุ๎มเกํา 

1 สาย 

1.12 กํอสร๎างถนน คสล.ซอย
บ๎าน นายอนัน นิละปะกะ  
หมูํ 1 ต.คุม๎เกํา 

 ผิวจราจร กว๎าง 3 เมตร ยาว 
32 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 54,000 - - ถนนคอนกรีต จ านวน 
1 สาย 

  

1.13 กํอสร๎างถนน คสล.ซอย
บ๎านนายศักดิ์ดา วารีขันธุ์ 
หมูํ 1 ต.คุม๎เกํา 

 ผิวจราจรกว๎าง 3 เมตร ยาว 
18 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 30,000 - ถนนคอนกรีต จ านวน 
1 สาย 

  

1.14 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
บ๎านยายช านาญ ถึงบ๎าน 
นางนิยม หมูํ 1 ต.คุ๎มเกํา 

 ผิวจราจรกว๎าง 3 เมตร ยาว 
40 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 68,000 - ถนนคอนกรีต จ านวน 
1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.15 กํอสร๎างถนน คสล. สายนาง
ทับทิม เพาะชม หมูํ 6  
ต.กุดปลาค๎าว 

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว๎าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 180,000 - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 

1.16 กํอสร๎างถนน คสล. เรียบคลอง
ร๎านลาบ ถึง บ๎านลุงช านาญ 
เลิศล้ า หมูํ 18 ต.คุ๎มเกํา 

 ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 340,000 - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

1.17 กํอสร๎างถนน คสล. สายนา  ผิวจราจรกว๎าง 2.50 - - - 284,000 - ถนนคอนกรีต   



 

 

คลอง ถึง ถนนใหญํ หมูํ 14  
ต.ค๎ุมเกํา 

เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

จ านวน 1 สาย 

1.18 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเรียบห๎วยกุดคล๎า  
หมูํ 1 ต.ค๎ุมเกํา 

 ผิวจราจรกว๎าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 510 
ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรัง
กลบขอบ 

- - - -900,000 900,000 ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

1.19 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังวัดอินทรนิมิต 
หมูํ 14 ต.ค๎ุมเกํา 

 ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นท่ี
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 672 
ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรัง
ไหลํทางเฉลี่ยข๎างละ 
0.30 เมตร 

- 375,000 552,000 1,200,000 - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.20 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายผู๎ชํวยสมเพศ  
ศรีนาม หมูํ 14 ต.คุ๎มเกาํ 

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว๎าง 2 เมตร 
ยาว 265 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 320 

- - 318,000 - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองชําง 



 

 

เมตร พร๎อมลงลูกรังกลบ
ขอบ 1 ข๎าง 

1.21 กํอสร๎างคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคุ๎มกาญจนา  
หมูํ 16 ต.คุ๎มเกํา 

 ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ยาว 
338 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 1,690 ตาราง
เมตร พร๎อมลงลูกรังกลบ
ขอบ 

630,000 - - - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

1.22 กํอสร๎างถนน คสล. สายหลัง
ร๎านรวมชัย หมูํ 6  
ต.กุดปลาค๎าว 

 ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ี คสล.ไมํน๎อย
กวํา 2,000 ตารางเมตร 

- - - 1,500,000 - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

1.23 กํอสร๎างปรับปรุงยกระดับ 
ถนน คสล.พร๎อมรางระบาย
น้ าสายมิ่งเมือง 3 ชํวง  
หมูํ 15,8 ต.ค๎ุมเกํา 

 ผิวจราจรกว๎าง 6 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 
เมตร รางระบายน้ าขนาด
ปากกว๎าง 0.30 เมตร ยาว 
600 เมตร 

- - 2,500,000 - - - ถนนคสล.
จ านวน 1 สาย 
- รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.24 กํอสร๎างถนน คสล.พร๎อม
รางระบายน้ า คสล. ซอย
โรงสี หมูํ 9 ต.คุม๎เกํา 

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 

ผิวจราจรขนาด 3 เมตร
ยาว 37 เมตร หนา 0.15 
เมตร รางระบายน้ า คสล.

- - 120,000 - - - ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

- รางระบายน้ า 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็ว

กองชําง 



 

 

ขนาด 0.20 เมตร ยาว 
37 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 
เมตร  

จ านวน 1 สาย ปลอดภัย 

1.26 กํอสร๎างถนน คสล. พร๎อม
รางระบายน้ า คสล.ซอย 
บ๎านนางประนง  
ใสล าเพาะ หมูํ 2  
ต.คุ๎มเกํา 

 ผิวจราจรขนาด 2 เมตร 
ยาว 35 เมตร หนา 0.15 
เมตร รางระบายน้ า คสล. 
ขนาด 0.20 เมตร ยาว 
35 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 
เมตร  

- - - - 97,000 - ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

- รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

1.27 กํอสร๎างถนน คสล. ซอย
บ๎านนายสรุศักดิ์  จรถวิล 
หมูํ 14 ต.คุ๎มเกํา  

 ผิวจราจรขนาด   
กว๎าง 3 เมตร ยาว 35  

เมตร หนา 0.15  เมตร 

- - 63,000 - - ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

  

1.28 กํอสร๎างถนนคอนกรีต 
สายห๎วยบง ถึงบ๎านลุงชุม  
แสนสุมา ม. 8 ต.คุ๎มเกํา 

 ผิวจราจรขนาด   
4 x 200 x 0.15  เมตร 

- 421,000 - - - ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

  

1.29 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข๎างบ๎านยายทอง
เขียน หมูํ 8 ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ 

 ผิวจราจรขนาด  2.50 
ยาว 60 หนา 0.15  เมตร 
หรือพื้นท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
150 ตารางเมตร พร๎อมลง
ลูกรังกลบขอบ 

- 76,000 - - - ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน



 

 

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ
หลัก 

1.30 กํอสร๎างถนน คสล. ซอย
บ๎านนายช านิ  สิมสิน หมูํ 4 
บ๎านซ๎ง ต.กุดปลาค๎าว 

 ผิวจราจรขนาด  
4 x 100 x 0.15 
เมตร 

- - 240,000 - - ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองชําง 

1.31 กํอสร๎างยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร๎อม
กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยูพร๎อมฝาปดิ คสล. 
สายเข็มราช หมูํ 15  
ต.คุ๎มเกํา 

 ผิวจราจรกว๎าง  
4 x 63 x 0.15 เมตร 
ขนาดปากกว๎าง 0.30 
เมตร ยาว 98 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - - 390,000 - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 
- รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

1.32 กํอสร๎างยกระดับถนน คสล. 
กํอสร๎างยกระดับถนน คสล.  
สายหน๎าบ๎านนายส าเร็จ  
ศรีนาม หมูํ 1 ต.คุม๎เกํา 

 ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 
122 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นคอนกรีต
ไมํน๎อยกวํา 488 ตาราง
เมตร พร๎อมลงลูกรัง
กลบขอบ 

- 275,000 - - - ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

  

1.33 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ๎านลุงแปูง  
หมูํ 1 ต.คุม๎เกํา 

 ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
200 ตารางเมตร 

109,000 - - - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.34 กํอสร๎างถนน คสล.สาย  
ปูุตา หมูํ 3 ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ 

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 

ขนาดกว๎างข๎างละ 1 เมตร 
ยาว 110 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 132,000 - - ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 

1.35 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและรางระบายน้ า ซอย
บ๎านนายศรียา  ศรียนต์ หมูํ 
8ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ 

 ขนาดกว๎าง 2 เมตร ยาว 42 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ปากกว๎าง 0.20 เมตร ยาว 
0.20 เมตร ยาว 42 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตรพร๎อม
ฝากปิด คสล. 

- - 110,000 - - ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 
- รางระบายน้ า จ า
วน 1 สาย 

  

1.36 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก แสนสุมา หมูํ 8  
ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ 

 ขนาดกว๎าง 2.50 เมตร ยาว 
94 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
235 ตารางเมตร 

119,000 - - - - ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

  

1.37 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สาย กุดสะโงม หมูํ 8  
ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ 

 ขนาดกว๎าง 2.50 เมตร ยาว 
243 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
607.50 ตารางเมตร 

306,000 - - - - ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

  

1.38 กํอสร๎างถนน คสล.สาย บ๎าน 
นายดุสิต ปริวาส หมูํ 9  
ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ 

 ขนาดกว๎าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - - 120,000 ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

  

1.39 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโรงสีใหญํ หมูํ 10   
ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ 

 กว๎าง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
168 ตรม. พร๎อมลงลูกรัง
กลบขอบ 

565,000 - - - - ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.40 กํอสร๎างถนน คสล. สายแยก 
โรงสีใหญํ ไป ห๎วยน๎อย  
หมูํ 10 ต.กุดสิมคุม๎ใหม ํ

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 

ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 240,000 240,000 240,000 ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองชําง 

1.41 กํอสร๎างถนน คสล.สายบ๎าน 
นายวันชัย รักมิตร หมูํ 6  
ต.กุดปลาค๎าว 

 ขนาดกว๎าง 3 เมตร ยาว 
69 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ขนาดกว๎าง 2 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - - 184,000 - ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

  

1.42 กํอสร๎างถนน คสล. สายบา๎น 
นายวิรุฬท์ ศรีมลู หมูํ 6  
ต.กุดปลาค๎าว 

 ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 480,000 - - ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

  

1.43 กํอสร๎างถนน คสล.สายบ๎าน  
นางเอื้อ สุร านาจ หมูํ 6 
ต.กุดปลาค๎าว 

 ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 360,000 - - ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

  

1.44 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข๎าง ร.ร.กดุปลา
ค๎าว ไปคุ๎มกาญจนา หมูํ 6  
ต.กุดปลาค๎าว 

 ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา 0.15 
พื้นท่ีคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
600 ตารางเมตร 

364,000 - - - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

1.45 กํอสร๎างถนน คสล. สายเข๎า
หนองหิน หมูํ 3  
ต.กุดปลาค๎าว 

 ขนาดกว๎าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 180,000 - - ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

  

62 



 

 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.46 ซํอมแซมถนน คสล. สาย  
กุดปลาค๎าว ไป โรงฆําสัตว์  
หมูํ 1 ต.กุดปลาค๎าว 

เพื่อให๎ถนนได๎
มาตรฐานมาก
ขึ้น 

ขนาดกวา๎ง 3.50 เมตร ยาว 
62 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 130,000 - - ซํอมแซมถนน 
คสล. จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 

1.47 กํอสร๎างถนน คสล.พร๎อมราง
ระบายน้ า คสล.สายขา๎งร๎านปลา
น้ าโขงลงน้ ายัง หมู ํ2 ต.ค๎ุมเกํา 

 ขนาดกวา๎ง 2.50 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 
เมตร รางระบายน้ า คสล.
ปากรางกว๎าง 0.40 เมตร 
ยาว 300 เมตร ลกึเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

- - 1,500,000 - - - ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 
- รางระบายน้ า
จ านวน 1 สาย 

  

1.48 กํอสร๎างถนน คสล.สายหนา๎บ๎าน 
นางเพียรพิมุกขว์งศ์ธิเบศร์  ถึง 
บ๎าน นายวิทยา ศาสตร์วาหา  
หมูํ 8  ต.ค๎ุมเกํา 

 ขนาดกวา๎ง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 1,500,000 - - - ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 
 

  

1.49 กํอสร๎างยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร๎อมรางระบายน้ า 
คสล.รูปตัวยูและบํอพกัน้ า คสล. 
สายหน๎าบ๎านนายส าเร็จ ถึงบ๎านลุง
กอง หมูํ 1 ต.ค๎ุมเกํา 

 ผิวจราจรกว๎าง 3.50 เมตร 
ยาว 132 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 462 ตรม. –ราง
ระบายน้ า  ขนาดปากกว๎าง 
0.20 ม. ยาว 136 ม.ลึก
เฉลี่ย 0.30 ม. และบํอพัก
น้ า คสล. ขนาดปากกว๎าง 
0.80 x 1 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.80 ม. จ านวน 1 บํอ  

- - - - 500,000 - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย  
- รางระบายน้ า 
จ านวน 1 แหํง 
- บํอพักน้ า 
จ านวน 1 บํอ 

  

1.50 กํอสร๎างถนนคอนกรีต สายหนา๎  ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร ยาว - 348,000 - - - ถนนคอนกรีต   



 

 

บ๎านนายสวําง สังฆะวัน ถึง บ๎าน
นายกิตติศักดิ์ นาขจร หมูํ 16  
ต.ค๎ุมเกํา 

133 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 665 ตารางเมตร 

จ านวน 1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส ์
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.51 กํอสร๎างถนน คสล.สาย
หลังปั้มน้ ามัน นายสัญญา  
หมูํ 17 ต.คุ๎มเกํา 

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 

ขนาดกว๎าง 2 เมตร ยาว 
51 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - - 61,000 - ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 

1.52 กํอสร๎างถนนคอนกรีต 
สายข๎างบ๎านครูวงศ์ใส   
วังสุริย์หมูํ 16 ต.คุ๎มเกาํ 

 กว๎าง 2.50 เมตร ยาว 
74 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- 100,000 - - - - ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 
 

  

1.53 กํอสร๎างยกระดับถนน 
คสล. พร๎อมกํอสรา๎งราง
ระบายน้ า คสล.และบํอ
พักน้ า คสล. หมูํ 2   
ต.คุ๎มเกํา 

 ถนน คสล. กวา๎ง 3 เมตร 
ยาว 115 เมตร หนา 0.15 
เมตร รางระบายน้ า คสล. 
ปากกว๎าง 0.40 เมตร ยาว 
115 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 
เมตร บํอพักน้ า คสล. 
จ านวน 2 บอํ 

- - - - 575,000 ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

  

1.54 กํอสร๎างถนนลูกรังสายนา
นาย ปุอง ไปเรียบห๎วยสาย
นาเวียง หมูํ 14  ต.ค๎ุมเกํา 

 กว๎าง 3 เมตร ยาว 1,060 
เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - - - 60,000 ถนนลูกรัง จ านวน 1 
สาย 

  



 

 

1.55 กํอสร๎างเสริมผิวจราจรลูกรัง 
สายนานายสนิท สิมสิน 
หมูํ 7 ต.กุดปลาค๎าว 

 งานดินถม กวา๎ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.30 เมตร  งานลูกรัง 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 160,000 - - ถนนลูกรัง จ านวน 1 
สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.56 กํอสร๎างเสริมผิวจราจร 
ลูกรังสายดอนกลอย  
หมูํ 5  ต.กุดปลาค๎าว 

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 
 

งานลูกรัง กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 130,000 - - ถนนลูกรัง 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองชําง 

1.57 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายเรียบ 
ห๎วยน๎อย หมูํ 2,3  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

 กว๎าง 3 เมตร ยาว 77 
เมตร หนา 0.15 เมตร  

- - 136,000 - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

1.58 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโรงสีใหญํ  
หมูํ 10 ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ 

 ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ยาว 
42 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
168 ตารางเมตร พร๎อมลง
ลูกรังกลบขอบ 

- 88,000 - - - ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  



 

 

1.59 กํอสร๎างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห๎วยสายนาเวียง ถึง บ๎าน
นายไพบูลย์ หมูํ 18  
ต.คุ๎มเกํา (ทิศตะวันออก) 

 
 

ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร 
ยาว 265 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
1,325 ตารางเมตรพร๎อม
ลงลูกรังกลบขอบ 1 ข๎าง 

- - 795,000 795,000 795,000 ถนนคอนกรีต
จ านวน 1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.60 กํอสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรอบบ๎านทํุงกระเดา หมูํ 
5 ต.กุดปลาค๎าว 

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 
 

ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 720 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
640 ตารางเมตร 

- - - 1,728,000 - ถนนคอนกรีต
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 

1.61 กํอสร๎างถนน คสล. หมูํ 8 
บ๎านดอนแก๎ว ต.คุ๎มเกํา หนา๎
บ๎าน นายรัตนะ อุทโท ถึง  
นานายอินไตย 

 ขนาด 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 336,000 - - ถนน คสล. จ านวน 
1 สาย 

  

1.62 กํอสร๎างถนน คสล.หมูํ 9  ขนาด 4 เมตร ยาว - - - 1,152,000 - ถนน คสล.จ านวน   



 

 

บ๎านกุดสิมพัฒนา สาย
ทางออกหนองทุํงหลวง  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

480 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

1 สาย 

1.63 กํอสร๎างถนน คสล.สายหลัง
บ๎านครูพวงทอง เรืองไชย  
หมูํ 8 ต.กดุสิมคุ๎มใหม ํ

 ขนาด 3 เมตร ยาว 
26 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - 46,000 - ถนน คสล.จ านวน 
1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.64 กํอสร๎างถนน คสล.สายน้ ายัง 
หมูํ 4 ต.กดุสิมคุ๎มใหม ํ

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 
 

ขนาดกว๎าง 3 เมตร 
ยาว 95 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 171,000 - -  ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 

1.65 กํอสร๎างถนน คสล. สายทุํงกระ
เดา 1 (หน๎าวัดทํุงกระเดา)  
หมูํ 5 ต.กุดปลาค๎าว 

 ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - - 750,000 - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

  

1.66 กํอสร๎างถนน คสล. สายนายพื้น 
หมูํ 6 ต.กุดปลาค๎าว 

 ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 270 เมตร หนา 

- - - 648,000 - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

  



 

 

0.15 เมตร 
1.67 กํอสร๎าง ถนน คสล. ป่ันจักรยาน

บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติใต๎อํางเก็บน้ าสายนาเวียง 
หมูํ 16 ต.ค๎ุมเกํา พร๎อมกํอสร๎าง
สะพาน คสล. ข๎ามคลอง 

เพื่อให๎ถนนได๎
มาตรฐานและ
ประชาชนได๎
ออกก าลังกาย 
 

- ขนาดกว๎าง 3 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร  
- กํอสร๎างสะพาน ขนาด
กว๎าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร จ านวน 3 แหํง 

- - 2,000,000 2,000,000 - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 
-สะพานจ านวน 3 
แหงํ 

  

1.68 กํอสร๎างถนน คสล.สายกุดปลา
ค๎าว ไปโรงฆําสัตว์ หมูํ 6  
ต.กุดปลาค๎าว 

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 

-ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 
560 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - 1,344,000 - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

  

1.69 กํอสร๎างถนน คสล.จากบ๎านนาย
ชราวุธ แซํอึ้ง ถึง บ๎านนายแสง
ทอง พงขจร หมูํ 8 บ๎านดอน
แก๎ว ต.คุ๎มเกํา 

 ขนาดกว๎าง4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

- - 240,000 - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.70 กํอสร๎างถนน คสล. ข๎างโรงเรียน
กุดปลาค๎าว (ทิศตะวันออก) ถึง 
บ๎านนางอรวรรณศรีหาพล ไป 
บ๎าน ผอ.พนัส ถิ่นวรรณ หมูํ 2  

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 
 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 197 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 441,000 - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองชําง 



 

 

ต.กุดปลาค๎าว 
1.71 กํอสร๎างถนน คสล. สายไป

ห๎วยยูง บ๎านซ๎ง หมูํ 4  
ต.กุดปลาค๎าว 

 
 

ขนาดกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 115 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 253,000 - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

 

1.72 กํอสร๎างถนน คสล. สายบา๎น
นายอนัน นิละปะกะ หมูํ 1  
ต.กุดปลาค๎าว 

 ขนาดกว๎าง2 เมตร 
ยาว 15 เมตร หนา 
.015 เมตร 

- - - 18,000 - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 
 

  

1.73 กํอสร๎างถนน คสล. สายอําง
กระตํายหมูํ 5 บ๎านทํุงกระเดา 
ต. กุดปลาค๎าว 

 ผิวจราจรกว๎าง  
ขนาด 5.00 x 500 x 
0.15  เมตร 

- - 1,500,000 - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 
 

  

1.74 กํอสร๎างถนน คสล. สายภูผา
ดําง โสภาหมูํ 4  
ต. กุดปลาค๎าว 

 ผิวจราจรกว๎าง  
ขนาด 5.00 x 500 x 
0.15  เมตร 

- - 1,500,000 - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส ์
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 



 

 

1.75 กํอสร๎างยกระดับถนน คสล. 
พร๎อมรางระบายน้ า คสล. 
สายหน๎าบ๎านนายสเุทพ 
อารมณส์วะ หมูํที่ 14  
ต.คุ๎มเกํา 

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว๎าง  
ขนาด 2.00 x 40 x 
0.15  เมตร ขนาด
ปากกว๎าง 0.20 เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึก 
0.30 เมตร 

- - - 100,000 - ยกระดับถนนคสล. 
จ านวน 1 สาย 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 

1.76 กํอสร๎างถนน คสล. สายหลัง
โรงเรียนกดุปลาค๎าว  ถึง
บ๎านครูดาวลัย์ แก๎วนิสสัย 
หมูํ 6 ต.กุดปลาคา๎ว 

 กํอสร๎างถนน คสล.  
ขนาด 5.00  x 100 
x 0.15  เมตร 

- 300,000 - - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 
 

  

1.77 กํอสร๎างถนน คสล. สายหน๎า
บ๎านปลัดธงชัย อารีล๎น หมูํ 
7 ต.กุดปลาค๎าว 

 กํอสร๎างถนน คสล.  
ขนาด 4.00 x 500 x 
0.15  เมตร 

- - 1,200,000 - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 
 

  

1.78 กํอสร๎างถนน คสล. สายรอบ
หมูํบ๎านจากบ๎านนางอาภา
ถึง บ๎านคุณตาสวน  หมูํ 9  
ต. กุดสมิคุ๎มใหม ํ

 กํอสร๎างถนน คสล.  
ขนาด 4.00 x 500 x 
0.15  เมตร 

- - 1,140,000 1,140,000 - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 



 

 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1.79 กํอสร๎างถนน คสล. สายหน๎า

บ๎าน อาจารย์ประสัน ถึง
ชลประทาน หมูํที่ 8 ต.คุ๎มเกํา 

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 

กํอสร๎างถนน คสล.  
ขนาด 4.00 x 110 x 
0.15  เมตร 

- - 264,000 - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 

1.80 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎าน
นายอดุลย์  ละม๎ายศรี - บ๎าน
นายอรรค รินโรย หมูํ 4  
ต. คุ๎มเกํา 

 กํอสร๎างถนน คสล.  
ขนาด 2.50 x 350 x 
0.15  เมตร 

- - 498,750 - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

 

  

1.81 กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎าน
นายนาคสิน ถึงบ๎านนายนันท
ศักดิ์ แสนมาโนช   หมูํ 4   
ต. คุ๎มเกํา 

 กํอสร๎างถนน คสล.  
ขนาด 4.00 x 100 x 
0.15  เมตร 

- - 228,000 - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 

 

  

1.82 กํอสร๎างถนน คสล.บริเวณหน๎า
บ๎านนายสวํางสังฆวัน
บ๎านเลขท่ี 11 ถึงหน๎าบ๎าน
นายกิตติศักดิ์  พงขจร ม. 16  
ต. คุ๎มเกํา 

 กํอสร๎างถนน คสล.  
ขนาด 4.00 x 100 x 
0.15  เมตร 

- 228,000 - - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 
 

  

1.83 กํอสร๎าง ถนน คสล. บริเวณ
หน๎าบ๎านนางสาววิทสมัย 
เพ็ญธิสาร บ๎านเลขท่ี 50 ม. 
16 ถึงหน๎าบ๎านนายยา  
ติดรอยตํอ ม. 8  ต. คุ๎มเกํา 

 กํอสร๎างถนน คสล.  
ขนาด 4.00 x 500 x 
0.15  เมตร 

- - 1,140,000 - - ถนนคสล. จ านวน 
1 สาย 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.84 กํอสร๎างถนน คสล. สายรอบ
โรงเรียนกดุปลาค๎าว หมูํที่ 2 
ต.กุดปลาค๎าว 

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 

กํอสร๎างถนน คสล.  
ขนาด 3.00 x 230 
x 0.15  เมตร 
ขนาด 5.00 x 197 
x 0.15  เมตร 

- - - 1,005,000 - ถนนคสล. 
จ านวน 1 
สาย 

 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองชําง 

1.85 กํอสร๎าง ถนน คสล. สายคุม๎
กาญจนาไปคุ๎มโนนชาติ  หมูํ.
16 ต. คุ๎มเกํา 

 กํอสร๎างถนน คสล.  
ขนาด 4.00 x 350 
x 0.15  เมตร 

814,000 - - - - ถนนคสล. 
จ านวน 1 
สาย 
 

  

1.86 กํอสร๎าง ถนน คสล. ภายใน
คุ๎มกาญจนา หมูํ 16  
ต. คุ๎มเกํา 

 กํอสร๎างถนน คสล.  
ขนาด 5.00 x 500 
x 0.15  เมตร 

- - 1,500,000 - - ถนนคสล. 
จ านวน 1 
สาย 

 

  

1.87 ปรับปรุงถนน คสล. สายตะวัน
แดง หมูํ 2  
ต.กุดปลาค๎าว 

 ผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ยาว 180 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 468,000 - - ถนนคสล. 
จ านวน 1 
สาย 
 

  

1.88 กํอสร๎างศาลปูุ ตา หมูํ 3  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

เพื่อให๎
ประชาชนมีที่
สักระกราบ
ไหว๎ศาลปูุ ตา 

ศาลปูุ ตา  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

- - 250,000 - - ศาลปูุ ตา 
จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนมีที่
กราบไหวส๎ักระ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  



 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.89 กํอสร๎างยกระดับถนน คสล.
พร๎อมรางระบายน้ า คสล.
สายออกบ๎านนาเจริญ หมูํ 8 
ต.คุ๎มเกํา 

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐานและ
แก๎ไขปัญหา
น้ าทํวมขัง 

กว๎าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 
400 เมตรพร๎อม 
กํอสร๎างรางระบายน้ า
พร๎อมฝาปดิ ขนาด
ปากกว๎าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1 
เมตร ยาว 550 
เมตร  

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 
รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองชําง 

1.90 ปรับปรุงกํอสร๎างถนน คสล.
สายหลังร๎านรวมชัย พร๎อม
กํอสร๎างรางระบายน้ า หมูํ 6 
ต.กุดปลาค๎าว 

 กํอสร๎างเสริมผิว
จราจร คสล.ขนาด
กว๎าง 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 
440 เมตร และ
กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดปากกว๎าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลีย่ 
1 เมตร ยาว 540 
เมตร 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 
รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

โครงการทั้งหมดจ านวน 91  โครงการ 7,801,000 2,211,000 30,353,750 19,129,000 9,348,000    



 

 

72 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 
 
2.1 

ขยายถนน คสล./ขยายผิว
จราจรลูกรัง 
ขยายถนน คสล.ฝั่งห๎วยกุด
คว๎า หมูํ 1 ถึง ศาลาประจ า
หมูํบ๎าน ต.ค๎ุมเกํา 

เพื่อเพิ่มผิว
จราจรในการ
สัญจรให๎ได๎
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว๎าง 2.50 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - - 200,000 ขยายถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 

2.2 ขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายห๎วยนาเวียง ถึง 
บ๎านนายไพบูลย์ หมูํ 18  
ต.ค๎ุมเกํา (ทิศตะวันตก) 

 ผิวจราจรกว๎าง 3 เมตร 
ยาว 240 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ี
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 720 
ตารางเมตร พร๎อมลงลูกรัง
กลบขอบ 

- - 432,000 - - ขยายถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

2.3 ขยายผิวจราจร คสล. ซอย
เรียบห๎วยกุดคล๎า (ทิศ
เหนือ)หมูํ 1 ต. ค๎ุมเกํา 

 ผิวจราจรขนาด กว๎าง 2 
เมตร ยาว 87  เมตร หนา 
0.15  เมตร 

- - - - 120,000 ขยายถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

  

2.4 กํอสร๎างขยายผิวจราจร
ลูกรัง สายเรียบห๎วย 
กุดคล๎า หมูํ 1 ต.คุม๎เกํา 

 ผิวจราจรกว๎า 3 เมตร 
ยาว 88 เมตร สูงเฉลีย่ 1 
เมตร งานดินลูกรัง 3 x 
88 x 0.15 เมตร 

- 35,000 - - - ขยายถนนลูกรัง 
จ านวน 1 สาย 

  



 

 

2.5 กํอสร๎างเสริมผิวจราจร
ลูกรังสายเรยีบห๎วย 
กุดกว๎าง หมูํ 3  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

 ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 390 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

- - - 50,000 - กํอสร๎างถนน 
จ านวน 1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1 งาน โครงสร๎างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2.6 กํอสร๎างขยายผิวจราจรลูกรัง 
สายห๎วยยูง ถึง นาหนองแต๎  
หมูํ 14 ต.คุ๎มเกํา 

เพื่อเพ่ิมผิว
จราจรในการ
สัญจรให๎ได๎
มาตรฐาน 

ผิวจราจรข๎างละ 1 
เมตร ยาว 1,400 
เมตร สูงเฉลีย่ 0.60 
ปริมาณดินถมไมํน๎อย
กวํา 1,680 ลูกบาศก์
เมตร- งานดินลูกรัง
ขยายผิวจราจรข๎างละ 
1 เมตร ยาว 1,400  
เมตร สูงเฉลีย่ 0.15  
เมตรปริมาณดินลูกรัง
ไมํน๎อยกวํา 420 
ลูกบาศก์เมตร 

- 181,000 - - - กํอสร๎างถนนลูกรัง 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองชําง 

โครงการทั้งหมดจ านวน 6 โครงการ - 216,000 432,000 50,000 320,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 
 
3.1 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต 

กํอสร๎างปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 

กรีต สายมเหศักดิ์ บ๎านกุด
สิมคุ๎มใหมํ บ๎านดอนจันทร์ 
หมูํ 4,10 ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

เพื่อปรับปรุงถนนให๎
ได๎มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 480 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 หรือพื้นท่ี
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกไมํ
น๎อยกวํา 1,920 ตาราง
เมตร พร๎อมตีเส๎นจราจร 

773,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 

3.2 กํอสร๎างปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 

กรีต สายนิมิตใหมํ บ๎าน
กุดสิมคุม๎ใหมํ หมูํ 1,2  
ต.กุดสมิคุ๎มใหมํ  

 ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร 
ยาว 4.14.50 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 หรือ
พื้นท่ีผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกไมํน๎อยกวํา

827,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  
จ านวน 1 สาย 

  



 

 

2,072.50ตารางเมตร 
พร๎อมตีเส๎นจราจร 

3.3 กํอสร๎างปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต สายหลักเมือง 
หมูํ 8 ต.กดุสิมคุ๎มใหมํ  

 พื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
1,240 ตารางเมตร 
ขนาดเฉลี่ย0.05 เมตร 
พร๎อมตีเส๎นจราจร 

426,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต จ านวน 1 
สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3.4 กํอสร๎างปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต สายสุขสวัสด์ิ หมูํ 
4,16,17 ต.ค๎ุมเกํา  

เพื่อปรับปรุง
ถนนได๎

มาตรฐาน 

พื้นท่ีผวิจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 2,904 
ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร พร๎อมตีเส๎นจราจร 

1,000,000 - - - - ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 

3.5 กํอสร๎างปรับปรุงเสริม 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ๎านกุดปลา
ค๎าว ถึง บ๎านทํุงกระเดา  
หมูํ 2,5,7 ต.กุดปลาค๎าว 

 พื้นท่ีผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตผิวจราจร 5 เมตร ยาว 
691 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นท่ีผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 3,455 

- - 1,200,000 - - ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  



 

 

ตารางเมตร พร๎อมดีเส๎นจราจร 
3.6 กํอสร๎างเสริมผิวจราจรพารา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ไปรษณีย์ หมูํ 18 ต.ค๎ุมเกํา  

 พื้นท่ีผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตไมํน๎อยกวํา 1,488 
ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร พร๎อมตีเส๎นจราจร 

762,000 - - - - ถนนพาราแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

3.7 กํอสร๎างเสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายสันติ
สุข ถึง สภา ต.กุดปลาค๎าว 
หมูํ 7 ต.กุดปลาค๎าว 

 ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร ยาว 
913 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

- - - 146,000 - ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

76 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3.8 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลัง
ร๎านรวมชัย หมูํ 6  
ต.กุดปลาค๎าว 

เพื่อปรับปรุง
ถนนได๎

มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 460 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

- - 688,000 688,000 - ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เปน็เมืองนําอยูํนําอาศัย นําทํองเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี 1 ด๎าน โครงสร๎างพื้นฐาน 

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา    งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

3.9 กํอสร๎างปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายมิ่งเมือง 2 หมูํ 
4,15,17,8 ต.ค๎ุมเกํา 

 พื้นผิวจราจรแอสฟัลท ์

ติกคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
2,472 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พร๎อมตี
เส๎น 

- - - 1,000,000 - ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

3.10 กํอสร๎างปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายมิ่งเมือง 2  
หมูํ 17ต.คุ๎มเกํา 

 พื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
1,200 ตรม.หนาเฉลี่ย 
0.05  เมตร พร๎อมตีเส๎น
จราจร 

- - 416,000 - - ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

3.11 กํอสร๎างปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตสายแบํงเขต หมูํ  
8 – 15ต.คุ๎มเกํา 

 พื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
1,000 ตรม. หนาเฉลี่ย 
0.05  เมตร พร๎อมตีเส๎น
จราจร 

- - 346,000 - - ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3.12 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอส เพื่อปรับปรุง ชํวงที่ 1 กว๎าง 4 - - 1,550,000 1,550,000 1,550,000 ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส ์
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หมูํ  
2,3,9 ต.กดุสมิคุ๎มใหม ํ

ถนนได๎
มาตรฐาน 

เมตร ยาว 230 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  
ชํวงที่ 2 กว๎าง 5 
เมตร ยาว 130 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  

จ านวน 1 สาย รวดเร็วปลอดภัย 

3.13 กํอสร๎างปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายหลักเมือง หมูํ 4,8,10 

ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

 พื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
3,500 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พร๎อมตี
เส๎น 

- - - 1,400,000 1,400,000 ถนนแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

3.14 กํอสร๎างปรับปรุงเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายโรงฆําสตัว์ หมูํ 6  
ต.กุดปลาค๎าว 

 ผิวจราจรกว๎าง 3 
เมตร ยาว 62 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
พื้นที่แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตไมํน๎อยกวํา 
186 ตารางเมตร 

- - - 135,000 - ถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

3.15 กํอสร๎างเสริมผิวจราจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต สายข๎าง
วัดกลางคุ๎มเกาํ หมูํ 1  
ต. คุ๎มเกํา 

 ผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ยาว 90 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

- - 108,000 - - ถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  



 

 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
3.16 ซํอมสร๎างผิวจราจรแอสฟลัท์

คอนกรีต สายประชารํวมใจ 
หมูํ 2,3,9 ต.กุดสิมคุ๎มใหม ํ

เพื่อปรับปรุง
ถนนได๎
มาตรฐาน 

พื้นที่แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตไมํน๎อยกวํา 
3,500  ตาราง
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ซํอมถนน จ านวน 
1 สาย 
- กํอสร๎างถนน 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 

3.17 ซํอมแซมผิวจราจรแอสฟลัท์
คอนกรีต สายมิ่งเมือง 1 
(ทางออกบ๎านกุดตอแกํน) 
หมูํ 17 ต.คุ๎มเกํา 

 ขนาดผิวจราจรกว๎าง 
6 เมตร ยาว 748 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.03 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมํ
น๎อยกวํา 4,488 
ตารางเมตร 

- 1,000,000 - - - ซํอมถนน จ านวน 
1 สาย 
 

  

3.18 กํอสร๎างถนนปรับปรุงเสริม
ผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอน 

กรีตสายประชาอุทิศ(บ๎านซ๎ง
ไปสวรรค์บ๎านนา)  หมูํ 4  
ต.กุดปลาค๎าว 

 ผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ยาว 1,230 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร พร๎อมตี
เส๎นจราจร 

- - - 1,968,000 - ถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

3.19 ปรับปรุงถนนแอสฟัลทต์ิก 

คอนกรีต สายออกไปทาง
เทคนิค หมูํ 3  
ต.กุดสมิคุ๎มให ํ

 ขนาดกว๎าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 1,000,000 - - ถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3.20 ปรับปรุงถนนแอสฟัลทต์ิก 

คอนกรีต สายหน๎าบ๎าน 

ไพรวงศ์ หมูํ 3 ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

เพื่อปรับปรุง
ถนนได๎
มาตรฐาน 

ขนาดกว๎าง 4 
เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

- - - 352,000 - ถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 

3.21 กํอสร๎างปรับปรุงเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ภายใน
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติใต๎อํางเกบ็น้ าสายนาเวียง 
หมูํ 16 ต.คุ๎มเกํา 

 ผิวจราจรกว๎าง 5 
เมตร ยาว 760 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร 

- - 1,518,000 - - ปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  

โครงการทั้งหมดจ านวน  21 โครงการ 3,788,000 1,000,000 6,776,000 4,194,000 2,900,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 



 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 
4.1 

ก่อสร้างยกคันดิน 
กํอสร๎างยกคันดินพร๎อม
เสรมิผิวจราจรลูกรัง สาย
ทางเข๎าที่สาธารณะหนอง
หิน บ๎านกุดตูม หมูํ 3  
ต.กุดปลาค๎าว 

เพื่อกํอสร๎างถนนยก
คันดินให๎ได๎
มาตรฐาน 

- ผิวจราจรกว๎าง 5 เมตร 
ยาว 110 เมตร สูงเล่ีย
0.60 เมตร หรือปริมาณ
ดินถมไมํน๎อยกวาํ 330 
ลูกบาศ์เมตร  
- เสริมผิวจราจรลุกรัง 5 
เมตร ยาว 110 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาณดินลุกรังไมํ
น๎อยกวํา 82.50 ลูกบาศ์
เมตร พร๎อมปรับเกลี่ยให๎
เรียบร๎อยตลอดสาย 

38,000 - - - - - ยกคันดิน จ านวน 
1 สาย 
- เสริมผิวจราจร
ลูกรัง จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4.2 กํอสร๎างถนนยกคันดิน 
พร๎อมเสริมผิวจราจรลูกรัง
และวางทํอระบายน้ า 
คสล.สายนานางหนึ่งฤทัย 
มะลิขจร บ๎านซ๎ง หมูํ 4  
ต.กุดปลาค๎าว 

เพื่อกํอสร๎างถนน
ยกคันดินให๎ได๎
มาตรฐาน 

- ชํวงที่ 1 ผิวจราจรกว๎าง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.80 เมตร หรือ
ปริมาณดินถมไมํน๎อยกวาํ 
4,000ลูกบาศ์เมตร และ
เสริมผิวจราจรลูกรังหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาณดิน
ลุกรังไมํน๎อยกวํา 750 ลกู
บาศ์เมตร พร๎อมปรับเกลี่ย
ตกแตํงให๎เรียบร๎อย 
- ชํวงที่ 2ผวิจราจรกวา๎ง 4 
เมตร ยาว 260 เมตร สูง
เฉลี่ย 1 เมตร หรือปริมาณ
ดินถมไมํน๎อยกวาํ 832ลกู
บาศ์เมตร และเสริมผิวจราจร
ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาณดินลุกรังไมํน๎อย
กวํา 156 ลกูบาศ์เมตร  
พร๎อมปรับเกลี่ยตกแตํงให๎
เรียบร๎อย 

620,000 - - - - - ยกคันดิน จ านวน 
1 สาย 
- เสริมผิวจราจร 
จ านวน 1 สาย 
- วางทํอระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทํองเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4.3 กํอสร๎างถนนยกคันดิน 
พร๎อมเสริมผิวจราจรลูกรัง
และวางทํอระบายน้ า 
คสล.สายนายวีรจันทร์  
จิตสงวน บ๎านซ๎ง หมูํ 4  
ต.กุดปลาค๎าว 

เพื่อกํอสร๎างถนนยก
คันดินให๎ได๎
มาตรฐาน 

- ยกคันดินผิวจราจรกวา๎ง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.60 เมตร หรือ
ปริมาณดินถมไมํน๎อยกวาํ 
2,400ลูกบาศ์เมตร  พร๎อม
ปรับเกลี่ยให๎เรียบร๎อยตลอด
สาย 
- เสริมผิวจราจรกว๎าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 1.50 เมตร 780 
ลูกบาศ์ พร๎อมปรับเกลี่ยให๎
เรียบร๎อยตลอดสาย 
- วางทํอระบายน้ า คสล.
แยกเป็น ทอํระบายน้ า คสล. 
(อัดแรง) ขนาด 0.30 เมตร 
จ านวน 12 ทํอน ขนาด 
0.40 เมตร จ านวน 60 
ทํอน ขนาด 0.60 เมตร 

371,000 - - - - - ยกคันดิน 
 จ านวน 1 สาย 
- เสริมผิวจราจร
ลูกรัง จ านวน 1 สาย 
- วางทํอระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 



 

 

จ านวน 30 ทํอน  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4.4 กํอสร๎างถนนยกคันดิน
พร๎อมเสริมผิวจราจร
ลูกรังสายนายบันเทิง 
หมูํ 7 ต.กดุปลาคา๎ว 

เพื่อกํอสร๎าง
ถนนยกคันดิน
ให๎ได๎มาตรฐาน 

ผิวจราจร กว๎าง 3  
เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15  เมตร 

- - 50,000 - - ถนยกคันดิน จ านวน 
1 สาย 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 

4.5 กํอสร๎างถนนยกคันดิน
พร๎อมเสริมผิวจราจร
ลูกรัง สายปลาน้ าโขงไป
ล าน้ ายัง ม. 2 ต.คุ๎มเกาํ 

 -งานถมดิน 3 x 280 x 
0.20 เมตร 
-งานดินลูกรัง 3 x 280 
x 0.15 เมตร 

- - - 300,000 - ถนยกคันดิน จ านวน 
1 สาย 
 

  

4.6 กํอสร๎างยกคันดินพร๎อม
เสรมิผิวจราจรลูกรังสาย
เรียบห๎วยสายนาเวียง 
หมูํ 18 ต.คุ๎มเกํา 

 -กํอสร๎างยกคันดินขนาด
กว๎าง 3 เมตร สูงเฉลีย่ 
1.50 เมตร ยาว 100 
เมตร และเสรมิผิว
จราจรลูกรัง หนา 0.20 
เมตร กว๎าง 3 เมตร ยาว 

- - - - 100,000 ถนนยกคันดิน 
จ านวน 1 สาย 
 

  



 

 

100 เมตร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4.7 กํอสร๎างยกคันดินพร๎อม
เสรมิผิวจราจรลูกรังสาย
เรียบห๎วยปาุตอนกลาง 
หมูํ 4 ต.กดุปลาคา๎ว 

เพื่อกํอสร๎างถนน
ยกคันดินให๎ได๎
มาตรฐาน 

ผิวจราจรกว๎าง 3 เมตร 
ยาว 800 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.50 เมตร หรือ
ปริมาณดินถมไมํน๎อย
กวํา 1,200 ลูกบาศก์
เมตร  
- งานลูกรัง ผิวจราจร
กว๎าง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือ 

- 162,000 - - - ถนยกคันดิน จ านวน 
1 สาย 
 
 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองชําง 



 

 

4.8 กํอสร๎างถนนยกคันดิน
พร๎อมเสริมผิวจราจร
ลูกรัง สายเรียบห๎วยปุา
ลวก ตอนกลาง (นานาย
บุญเทียม สกุลซ๎ง) หมูํ 4 
ต.กุดปลาค๎าว 

 งานทมดิน ผิวจราจร
กว๎าง 3 เมตร ยาว 
450 เมตร สูงเฉลี่ย 
0.50 เมตร 

- งานลูกรัง กว๎าง 3 
เมตร ยาว 450 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 100,000 - - ถนยกคันดิน จ านวน 
1 สาย 
 

  

โครงการทั้งหมดจ านวน 8 โครงการ 1,029,000 162,000 150,000 300,000 100,000    

85 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพื้นฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชนงาน บ าบดัน้ าเสีย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 
5.1 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยู พร๎อมฝาปิด คสล.
ซอยข๎างบ๎านนางบัวซ๎อน 
อารมณส์วะ ข๎างปั้มน้ ามัน 
ทางไปบ๎านกุดตอนแกํน  

เพื่อแก๎ไขปัญหา
น้ าทํวมขัง 

ขนาดปากกวา๎ง 0.30 
เมตร ยาว 177 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
พร๎อมฝาปิด คสล. 

420,000 - - - - รางระบายน้ า 
คสล. จ านวน 1 
สาย  

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 



 

 

บ๎านดอนแก๎วพัฒนา  
หมูํ 17 ต.คุ๎มเกํา 

5.2 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยูพร๎อมฝาปดิ สายนาย
อดิราช บาลศรี หมูํ 9  
ต.กุดสมิคุ๎มใหมํ  

 ขนาดปากกวา๎ง 0.20 
เมตร ยาว 35 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร  

55,000 - - - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

5.3 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยูพร๎อมฝาปดิ คสล. 
สายหน๎าบ๎านนายส าเร็จ ถึง 
บ๎านลุงกอง หมูํ 1 ต.คุ๎มเกํา  

 ขนาดปากกวา๎ง 0.30 
เมตร ยาว 100 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  

238,000 - - - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

5.4 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. รูป
ตัวยู สายข๎างที่นายสังวร บ๎าน
ทํุงกระเดา หมูํ 5 ต.กุดปลาค๎าว 

 ขนาดปากกว๎าง 
0.30 เมตร ยาว 
130 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.50 เมตร 

- - - 328,000 - รางระบายน้ า 
คสล. จ านวน 1 
สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชนงาน บ าบดัน้ าเสีย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5.5  กํอสร๎างรางระบายน้ า เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู ขนาด

- - 340,000 - - รางระบายน้ า ลดปัญหาน้ าทํวม กองชําง 



 

 

ข๎างลานเอนกประสงค์ 
หมูํ 2 บ๎านสุขเกษม  
ต.กุดปลาค๎าว 

ทํวมขัง ปากกว๎าง 0.40 เมตร 
ยาว 133 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร พร๎อมบํอ 
พักน้ า คสล. 1 บํอ 

คสล. จ านวน 1 
สาย  

ขัง 

5.6 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. ข๎ามถนนเส๎นมิ่ง
เมือง 3 หมูํ 15  
ต.คุ๎มเกํา (ข๎ามถนน) 

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 9 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร พร๎อม
บํอพักน้ า 1 บํอ 

- - 64,000 - - รางระบายน้ า 
คสล. จ านวน 1 
สาย 

  

5.7 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. ข๎ามถนน หน๎าวดั 
กุดปลาค๎าว หมูํ 6  
ต.กุดปลาค๎าว 

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 5 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - - 36,000 - รางระบายน้ า 
คสล. จ านวน 1 
สาย 

  

5.8 ปรับปรุงงานวางทํอ
ระบายน้ าบริเวณหน๎า
ร๎านโชคไพศาล หมูํ 2 
ต.คุ๎มเกํา 

 ซํอมแซมวางทํอระบาย
น้ า คสล. ขนาดเส๎น
ผํานศูนย์กลาง 1 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

- - 100,000 - - วางทํอระบาย
น้ า. จ านวน 1 
สาย 

  

87 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชนงาน บ าบดัน้ าเสีย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5.9 กํอสร๎างรางระบายน้ า เพื่อแก๎ไขปัญหา ขนาดปากกว๎าง 0.20 - - - 210,000 - รางระบายน้ า ลดปัญหาน้ าทํวมขัง กองชําง 



 

 

สายบ๎านยายกุด ถึง สาม
แยก หมูํ 2 ต.คุม๎เกํา 

น้ าทํวมขัง เมตร ยาว 140 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร 

คสล. จ านวน 1 
สาย 

5.10 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
(ซอยนาคลอง) สายครู
เพทาย ถึง ห๎วยสายนา
เวียง หมูํ 14 ต.คุ๎มเกํา 

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 420 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 

- - - - 1,470,000 รางระบายน้ า. 
จ านวน 1 สาย 

  

5.11 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู พร๎อมฝา
ปิด คสล. และบํอพักน้ า 
คสล. จ านวน 2 บํอ 
พร๎อมฝาปดิตะแกรง
เหล็กสายรอบบ๎านทํุง
กระเดา หมูํ 5  
ต.กุดปลาค๎าว 

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 130 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 

- - - 345,000 - รางระบายน้ า. 
จ านวน 1 สาย 

  

5.12 ซํอมแซมบํอพักน้ า ราง
ระบายน้ า พร๎อมฝาปดิ
ตะแกรงเหล็กภายในเขต
เทศบาลต าบลกดุสิม 

 ภายในเขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

- 200,000 300,000 300,000 300,000 รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชนงาน บ าบดัน้ าเสีย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวําจะ หนํวยงาน



 

 

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) ได๎รับ รับผิดชอบ
หลัก 

5.13 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. ซอยนายสเุมร 
ปัจสุริย์ ถึงบ๎านนายกาย
สิน ละอองศรี หมูํที่ 1,2  
ต. คุ๎มเกํา 

เพื่อแก๎ไขปัญหา
น้ าทํวมขัง 

ขนาดปากรางกว๎าง 
0.40เมตร ยาว 198
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

- - 693,000 - - รางระบายน้ า คสล.
จ านวน 1 สาย 

ลดปัญหาน้ า
ทํวมขัง 

กองชําง 

5.14 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. ซอยลุงสีนวล  
ศรีนาม  หมูํที่ 14  
ต. คุ๎มเกํา 

 ขนาดปากรางกว๎าง 
0.20 เมตร ยาว 81
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30
เมตร 

- - - - 121,000 รางระบายน้ า คสล.
จ านวน 1 สาย 

  

5.15 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. รูปตัวยู พร๎อมฝา
ปิด คสล. และบํอพักน้ า 
คสล. พร๎อมฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก สายข๎าง
สนามกีฬา หมูํ 8  
ต.กุดสมิคุ๎มใหมํ พร๎อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก 2 บํอ 

 ขนาดปากราง 0.40 x 
83 x 0.50 เมตร ยาว 
81 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร 
 

- - 290,000 - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 
- บํอ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 



 

 

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชนงาน บ าบดัน้ าเสีย 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5.16 กํอสร๎างปรับปรุงราง
ระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 
พร๎อมผาปดิ คสล. และ
บํอพักน้ า คสล. พร๎อม
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
สายบ๎านแสนสุขไปห๎วย
กุดคล๎า ม. 14,1  
ต.คุ๎มเกํา จ านวน 4 บํอ 

เพื่อแก๎ไข
ปัญหาน้ า 
ทํวมขัง 

ขนาดปากรางกว๎าง 
0.50 เมตร ยาว 325 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00  
เมตร กํอสร๎างบํอพักน้ า 
คสล.ขนาด 0.80 x 
1.00 x 1.20 เมตร 

- - - 1,000,000 1,000,000 รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวม
ขัง 

กองชําง 

5.17 กํอสร๎างปรับปรุงราง
ระบายน้ าคสล. พร๎อม
ฝาปิด คสล.สาย
มเหศักดิล์งน้ ายัง หมูํ 4  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

 ขนาดปากกว๎าง 0.50 
เมตร ยาว 292 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.20 เมตร 
บํอพักน้ า คสล. จ านวน 
3 บํอ  

- - 2,000,000 - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

5.18 กํอสร๎างปรับปรุงราง
ระบายน้ า คสล.พร๎อม
ฝาปิด คสล. สายปลาน้ า
โขง– ทางหลวงแผํนดิน
และปรับปรุงถนน คสล. 

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.00  เมตร 
บํอพักน้ า คสล. จ านวน 
3 บํอ 

- - 3,000,000 3,000,000 - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชนงาน บ าบดัน้ าเสีย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5.19 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. สายหลักเมือง 

(ฝั่งทิศเหนือ) หมูํ 8  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

เพื่อแก๎ไข
ปัญหาน้ า
ทํวมขัง 

ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 280 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร 

- - - 784,000 - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวม
ขัง 

กองชําง 

5.20 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. สายหน๎าวดับูรพา
คุม๎ใหมํ หมูํ 8 ,4  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 144  เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00  เมตร พร๎อม
บํอพักน้ า 3 บํอ 

- 747,000 - - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

5.21 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. สายปลาน้ าโขง หมูํ 
2 ต.คุ๎มเกํา 

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 610 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - - 1,938,000 1,938,000 รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

5.22 
 

กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. สายข๎าง ร.ร.กุด
กว๎างสวาสดิ์ หน๎าบา๎น
นายกีฑา วารีกุด หมูํ 2  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

 ขนาดปากกว๎าง 0.20 
เมตร ยาว 132 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร 

- - - 264,000 - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชนงาน บ าบดัน้ าเสีย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5.23 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. สายหน๎าบา๎น นาย
ใจเพชร ฟุูงสิน หมูํ 2  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

แก๎ไขปัญหาน้ า
ขังในชุมชน 

ขนาดปากกว๎าง 0.20 
เมตร ยาว 53 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร 

- - 106,000 - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ลดปัญหาน้ า
ทํวมขัง 

กองชําง 

5.24 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. สายนาก๎อน หมูํ 3   
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 200 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 

- - - - 635,000 รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

5.25 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล.ซอยสุขสันต์ หมูํ 3 
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

 ขนาดปากกว๎าง 0.20 
เมตร ยาว 120 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร 

- - - - 240,000 รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

5.26 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. สายหน๎าบา๎น นาง
วาสนา กรกัน หมูํ 8  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 206 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 

- - - - 659,000 รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

5.27 กํอสร๎างปรับปรุงราง
ระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 
พร๎อมฝาปดิ คสล.และ
บํอพักน้ า คสล.พร๎อมฝา

 ขนาดปากกว๎าง 0.50 
เมตร ยาว 29 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.20 เมตร 

210,000 - - - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

ลดปัญหาน้ าทํวม
ขัง 

กองชําง 



 

 

92 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชนงาน บ าบดัน้ าเสีย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5.28 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. ซอยลลีาวดี  
หมูํ 10 ต.กุดสิมคุม๎ใหม ํ

แก๎ไขปัญหา
น้ าขังใน
ชุมชน 

ขนาดปากกว๎าง 0.20 เมตร 
ยาว 146 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.30 เมตร 

- 292,000 - - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ลดปัญหาน้ า
ทํวมขัง 

กองชําง 

5.29 ซํอมแซมถนน คสล.
พร๎อม กํอสร๎างราง
ระบายน้ า คสล.สาย บ๎าน
กุดตูม(ด๎านทิศตะวันตก) 
หมูํ 3 ต.กดุปลาคา๎ว 

 ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 10 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ขนาดปากกว๎าง 0.40 เมตร 
ยาว 113 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.50 เมตร 

385,000 - - - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

5.30 ซํอมแซมถนน คสล.
พร๎อมรางระบายน้ า คสล.
สายลุงเสย โพธิสม หมูํ 1 
ต.กุดปลาค๎าว 

 ขนาดกว๎าง 2 เมตร ยาว 28 
เมตร หนา 0.15 เมตร ราง
ระบายน้ า คสล. ปากกว๎าง 
0.20 เมตร ยาว 56 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร 

- - - 145,000 - - ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 
- รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

5.31 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล.ซอยข๎างศาลารวมใจ  
หมูํ 3 ต.คุม๎เกํา 

 ขนาดปากกว๎าง 0.20 เมตร 
ยาว 53 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร 

- - - - 106,000 รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

ปิดตะแกรงเหล็ก สาย
มเหศักดิ์ หมูํ 10  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ



 

 

5.32 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. สายหน๎าบา๎นนางยุ
ภา ไชยสะอาด ถึงห๎วย
สายนาเวยีง หมูํ 14   
ต.คุ๎มเกํา 

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 เมตร 
ยาว 800 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.50 เมตร 

- - 2,560,000 2,560,000 2,560,000 
 

รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ลดปัญหาน้ า
ทํวมขัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชนงาน บ าบดัน้ าเสีย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5.33 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล.สายบ๎าน นางดอก
แก๎ว แสนโสม หมูํ 4  
ต.คุ๎มเกํา 

แก๎ไขปัญหา
น้ าขังในชุมชน 

ขนาดปากกว๎าง 0.40 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.50 เมตร 

- - 640,000 - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

 กองชําง 

5.34 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล. สายหน๎าบา๎นนาง
นิภาพร ศรีประไหม หมูํ 
4 ต.คุ๎มเกํา 

 ขนาดปากกว๎าง 0.20 เมตร 
ยาว 81 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร 

- - - - 162,000 - ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 
- รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

5.35 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล.สายบ๎านนายอิน
ไตย ถึงร๎านสามดาว หมูํ 
15 ต.คุ๎มเกํา 

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 เมตร 
ยาว 250 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.50 เมตร 

- - 800,000 800,000 - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

5.36 กํอสร๎างรางระบายน้ า  ขนาดปากกว๎าง 0.20 เมตร - - 318,000 318,000 - รางระบายน้ า   



 

 

คสล. สายข๎างบ๎านครู
วงศ์ใส วังสุริย์ หมูํ 16 
ต.คุ๎มเกํา 

ยาว 350 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.30 เมตร 

จ านวน 1 สาย 

5.37 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล.สายสามดาว  
หมูํ 17 ต.คุ๎มเกํา 

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 เมตร 
ยาว 350 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.50 เมตร 

- - 1,120,000 - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชนงาน บ าบดัน้ าเสีย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5.38 กํอสร๎างรางระบายน้ าคสล. 
รูปตัวยู พร๎อมฝาปิดคสล. 
สายนิมติใหมํ 5 บ๎านนายมี
ชัย แสนชมพู ถึง หน๎าบ๎าน
นายประเสริฐ  แสนชมพู 
หมูํ 2 ต.กดุสิมคุ๎มใหม ํ

แก๎ไขปัญหา
น้ าขังในชุมชน 

ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 63 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร 
พร๎อมฝาปดิ คสล.  

- - - 220,000 220,000 รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ลดปัญหาน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

5.39 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยู พร๎อมฝาปิด คสล.และ
บํอพักน้ า คสล. พร๎อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก สายหน๎าบ๎าน 

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 500 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
บํอพักน้ า คสล.จ านวน 

- 362,000 1,400,000 - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  



 

 

ลุงดอน หมูํ 2 ต.กุดปลาค๎าว 1 บํอ 
5.40 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.รูป

ตัวยู พร๎อมฝาปิดคสล. และบํอ
พักน้ าคสล. พร๎อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก สายข๎างบ๎าน
นายสังวรจิตสงวน  
หมูํ 5 ต.กุดปลาค๎าว 

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 130 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
บํอพักน้ า คสล. 1 บํอ 

- 467,000 - - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

5.41 กํอสร๎างยกระดับ คสล. 
พร๎อมรางระบายน้ า คสล.
พร๎อมฝาปดิคสล. สายมิ่ง
เมือง 2  หมูํ 8 ต. คุม๎เกํา 

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 500 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00 เมตร บํอพัก
น้ า คสล.จ านวน 2 บํอ 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน เคหะและชุมชนงาน บ าบดัน้ าเสีย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5.42 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยูพร๎อมฝาปดิ คสล.
และบํอพักน้ า พร๎อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก สายลง
ชลประทาน หมูํ 8 ต.คุ๎มเกํา 

แก๎ไขปัญหา
น้ าขังในชุมชน 

ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 161 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร และ
กํอสร๎างบํอพักน้ า จ านวน 
1 บํอ 

- - 575,907 575,907 - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ลดปัญหาน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 

5.43 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยู พร๎อมฝาปิด คสล. 

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 93 เมตร ลึก

- 344,686 - - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  



 

 

และบํอพักน้ า พร๎อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็กสายวัดบรูพา
คุ๎มใหมํ หมูํ 8  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

เฉลี่ย 0.50 เมตร และ
กํอสร๎างบํอพักน้ า 
จ านวน 2 บํอ 

5.44 กํอสร๎างรางระบายน้ าสาย
รอบหมูํบ๎าน ถึง ลงน้ ายัง 
หมูํ 9 ต.กดุสิมคุ๎มใหม ํ

 กํอสร๎างรางระบายน้ า
ขนาดปากรางกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 200 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1 เมตร พร๎อมบํอ
พักน้ าจ านวน 2 บํอ  

- - 1,000,000 - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

  

5.45 ซํอมแซมรางระบายน้ า 
คสล.สายปูตุา หมูํ 3  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

 ซํอมแซมรางระบายน้ า 
คสล.ขนาดปากกว๎าง 
0.40 เมตร ยาว 17 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร 

- - 100,000 - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชนงาน บ าบดัน้ าเสีย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5.46 กํอสร๎างปรับปรุงรางระบาย
น้ า คสล.รูปตัวยู พร๎อมฝา
ปิด คสล. และบํอพักน้ า 
คสล. พร๎อมฝาปดิตะแกรง
เหล็ก สายทางออกกุดตอน

แก๎ไขปัญหา
น้ าขังในชุมชน 

ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 7 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1 เมตร และ
กํอสร๎างบํอพักน้ า คสล. 
จ านวน 2 บํอ 

100,000 - - - - ถนน คสล.
จ านวน 1 สาย  
- บํอพักน้ า 
จ านวน 2 บอํ 

ลดปัญหาน้ า 
ทํวมขัง 

กองชําง 



 

 

แกํน หมูํ 17 ต.คุ๎มเกํา 
5.47 กํอสร๎างปรับปรุงรางระบาย

น้ าคสล. สายรอบหมูํ 9  
มาลงห๎วยกุดกว๎าง  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ
 

 ขนาดกว๎าง 0.50 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.00 เมตร 

- - - 650,000 - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

  

5.48 กํอสร๎างรางระบายน้ าคสล.
รูปตัวยูพร๎อมฝาปดิ คสล.
สาย สันติสุข (หน๎าบ๎านนาย
สุนันทฺ สิมสินธ์) หมูํ 7  
กุดปลาค๎าว 

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 218 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
บํอพักน้ า คสล. จ านวน 
2 บํอ 

- - - 872,000 - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

  

5.49 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยู พร๎อมฝาปิด คสล.
ภายในสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติใต๎อํางเก็บน้ าห๎วย
สายน๎าวียง หมูํ 16  
ต.คุ๎มเกํา 

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 500 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 

- - - 2,000,000 - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชนงาน บ าบดัน้ าเสีย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5.50 กํอสร๎างปรับปรุงรางระบาย แก๎ไขปัญหา ขนาดปากกว๎าง 0.40 - - 2,570,000 - - รางระบายน้ า ลดปัญหาน้ า กองชําง 



 

 

น้ า คสล.พร๎อมฝาปดิ คสล. 
สายทางออกกุดตอนแกํน 

น้ าขังใน
ชุมชน 

เมตร ยาว 500 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.00 เมตร 
บํอพักน้ า คสล. 
จ านวน 3 
 บํอ 

จ านวน 1 
สาย 

ทํวมขัง 

5.51 กํอสร๎างรางระบายน้ า คสล. 
สายนาคอลง หมูํ 14  
ต.คุ๎มเกํา 

 ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ยาว 420 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 

- - 1,500,000 - - รางระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

  

5.52 ปรับปรุงกํอสร๎างรางระบาย
น้ า คสล. สายรอบหมูํ 9  
ต.กุดสมิคุ๎มใหมํ ถึง สะพาน
ห๎วยกุดคลา๎ 

 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล.พร๎อมฝาปิด 
ขนาดปากกว๎าง 0.40 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1 
เมตร ยาว 220 เมตร 
และเสรมิผิวจราจร 
คสล. ขนาดกว๎าง 4 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 100 เมตร  

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รางระบายน้ า 
จ านวน 1 
สาย 

  

โครงการทั้งหมดจ านวน 51  โครงการ 1,408,000 3,800,686 22,226,907 1,875,907 11,811,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส ์
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน



 

 

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบหลัก 

6 
6.1 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
กํอสร๎างทํอเหลีย่ม 
บริเวณหลังโรงฆําสตัว์ 
บ๎านกุดปลาคา๎วพัฒนา 
หมูํ 6 ต.กดุปลาคา๎ว 

เพื่อแก๎ไขปัญหา
น้ าทํวมขัง 

ขนาด 1.50X1.50 
เมตร ชนิด 2 ชํอง ยาว 
6 เมตร   

190,000 - - - - ทํอเหลี่ยม จ านวน 
1 แหํง 

ลดปัญหาน้ า
ทํวมขัง 

กองชําง 

6.2 กํอสร๎างทํอเหลีย่ม
บริเวณนาครสูมพิศ  
หมูํ 14 ต.คุ๎มเกํา 

 ขนาด 1.80 X 1.80 
เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 
3 ชํองทาง 

- - - - 350,000 ทํอเหลี่ยม จ านวน 
1 แหํง 

  

6.3 กํอสร๎างทํอเหลีย่ม
บริเวณนาชําง ก หมูํ 1 
ต.คุ๎มเกํา 

 ขนาด 1.50 x 1.50 
เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 
2 ชํองทาง 

- - 200,000 - - ทํอเหลี่ยม จ านวน 
1 แหํง 

  

6.4 กํอสร๎างทํอเหลีย่ม สาย
เรียบห๎วยโปรํงธาตุ  
หมูํ 5 ต.กดุปลาคา๎ว 

 ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร ชนิด 1 ชํองทาง 
ยาว 5 เมตร 

-  - 250,000 - ทํอเหลี่ยม จ านวน 
1 แหํง 

  

6.5 กํอสร๎างทํอเหลีย่ม สาย
เรียบห๎วยโปรํงธาตุ  
หมูํ 5 ต.กดุปลาคา๎ว 

 ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร ชนิด 2 ชํองทาง 
ยาว 6 เมตร 

- - - 315,000 - ทํอเหลี่ยม จ านวน 
1 แหํง 

  

6.6 กํอสร๎างทํอเหลีย่ม สาย
เรียบห๎วยโปรํงธาตุ  
หมูํ 5 ต.กดุปลาคา๎ว 

 ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร ชนิด 3 ชํองทาง 
ยาว 8 เมตร 

- - - 300,000 - ทํอเหลี่ยม จ านวน 
1 แหํง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 



 

 

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

100 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6.7 กํอสร๎างทํอเหลีย่ม นาครู
สมพร เรียบห๎วยยูง หมูํ 
14 ต.คุ๎มเกํา 

เพื่อแก๎ไขปัญหา
น้ าทํวมขัง 

ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร ชนิด 3 ชํองทาง ยาว 
6 เมตร 

- - - 300,000 - ทํอเหลี่ยม จ านวน 
1 แหํง 

ลดปัญหาน้ า
ทํวมขัง 

กองชําง 

6.8 กํอสร๎างทํอเหลี่ยม สายเรียบ
ห๎วยปุาลวก หมูํ 4,7  
ต.กุดปลาค๎าว 

 ขนาด 1.50 x 1.50 
เมตร ชนิด 2 ชํองทาง ยาว 
5 เมตร จ านวน 2 แหํง 

- - 380,000 - - ทํอเหลี่ยม จ านวน 
1 แหํง 

  

6.9 กํอสร๎างทํอเหลี่ยม บริเวณ
ถนนเรียบอํางเก็บน้ าห๎วย
สายนาเวียง หมูํ 8,15  
ต.ค๎ุมเกํา 

 ขนาด 1.20 x 1.20 
เมตร ชนิดชํองทางเดียว 
ยาว 10 เมตร จ านวน 3 
แหํง 

- - - 400,000 - ทํอเหลี่ยม จ านวน 
3 แหํง 

  

6.10 กํอสร๎างทํอเหลี่ยม บริเวณ
ถนนเรียบอํางเก็บน้ าห๎วย
สายนาเวียง หมูํ 8,15  
ต.ค๎ุมเกํา 

 ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร ชนิด 3 ชํองทาง ยาว 
10 เมตร จ านวน 3 แหํง 

- - - 500,000 - ทํอเหลี่ยม จ านวน 
3 แหํง 

  

6.11 กํอสร๎างทํอเหลี่ยม บริเวณ
รอบชลประทาน หมูํ 15,8 
ต.ค๎ุมเกํา 

 ขนาด 1.20 x 1.20 
เมตร ชนิด 1 ชํองทาง  

- - - 150,000 - ทํอเหลี่ยม จ านวน 
1 แหํง 

  

6.12 กํอสร๎างทํอเหลี่ยม สายข๎าง
เทศบาลต าบลกุดสิม ไป 
บ๎านโคกมะลิ หมูํ 14  
ต.ค๎ุมเกํา 

 ขนาด 1.50 x 1.50 
เมตร ชนิด 2 ชํองทาง ยาว 
5 เมตร จ านวน 2 แหํง 

- - - - 380,000 ทํอเหลี่ยม จ านวน 
2 แหํง 

  



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6.13 กํอสร๎างทํอเหลีย่มพร๎อม
ผนังกั้น บริเวณห๎วยสาย
นาเวียง หมูํ 14  
ต.คุ๎มเกํา 

 ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร ชนิด 2 ชํองทาง 
ยาว 4 เมตร พร๎อม
ผนังกั้นด๎านหน๎า 

- 200,000 - - - ทํอเหลี่ยม จ านวน      
1 แหํง  

ลดปัญหาน้ าทํวม
ขัง 

กองชําง 

รวมโครงการทั้งหมด จ านวน 13 โครงการ 190,000 3,510,000 3,710,000 4,010,000 4,010,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 
7.1 

ขุดลอกล าห้วย 
ขุดลอกห๎วยสายนาเวียง 
ถึง นายายก่ า หมูํ 14  
ต.คุ๎มเกํา 

เพื่อขุดลอกคลองที่
ตื้นเขินเพื่อกักเก็บ
น้ าไว๎ใช๎ในการ 
เกษตร 

ขนาดปากกว๎าง 6 เมตร 
ยาว 800 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1 เมตร 

- - - 80,000 - ขุดลอกคลอง 
จ านวน 1 สาย 

มีน้ าไว๎ใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค 

กองชําง 

7.2 ขุดลอกล าห๎วยปุาลวก
ตอนบน บ๎านซ๎ง หมูํ 4     
ต.กุดปลาค๎าว 

 ขนาดปากกว๎าง 
7 ม. ยาว 650 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1 เมตร 

- - 120,000 - - ขุดลอกคลอง 
จ านวน 1 สาย 

  

7.3 ขุดลอกล าห๎วยกุดกว๎าง   
หมํู 3, 9  
ต. กุดสิมคุ๎มใหมํ 

 ขนาดปากกว๎าง 
10 ม. ยาว 500 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1 เมตร 

- 221,000 - - - ขุดลอกคลอง 
จ านวน 1 สาย 

  

7.4 ขุดลอกหนองกุง บ๎าน 
ทุํงกระเดา หมูํ 5  
ต.กุดปลาค๎าว 

 ขนาดปากกว๎างเฉลี่ย  
42 เมตร ยาวเฉลี่ย   
43 เมตร ลึกเฉลี่ย     
2  เมตร 

- - 135,000 - - ขุดลอกคลอง 
จ านวน 1 สาย 

  

7.5 ขุดลอกหนองกุดสะโงม 
หมํู 8  ต.กุดสิมคุ๎มใหมํ 

 ขนาดปากกว๎าง 
14 เมตร ยาว 150 
เมตรลึกเฉลี่ย 1 เมตร 

- - - - 100,000 ขุดลอกคลอง 
จ านวน 1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7.6 ขุดลอกอํางเก็บน้ าห๎วยสาย
นาเวียง หมูํที่ 4,8,15,16 
ต าบลคุม๎เกํา(ทต.กดุสิม) หมูํ 
6 บ๎านน๎อยนาเจริญ  
ต.คุ๎มเกํา (อบต.คุ๎มเกํา) และ 
หมูํ 11 บ๎านโนนศิวิลยั  
ต.กุดสมิคุ๎มใหมํ (ทต.กดุสมิ
คุ๎มใหมํ) และ หมูํ 2 บ๎าน
โคกมะลิ ต.สระพังทอง  
(ทต.สระพังทอง) 

- เพื่อแก๎ไขและลด
ปัญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนท่ีขาด
แคลนน้ าอุปโภค
บริโภค 

- เพื่อผลิตน้ าประปา
ทั้งพื้นที่อ าเภอเขาวง  
- เพื่อเป็นแหลํง
ทํองเที่ยวของอ าเภอ
เขาวง 

ขนาดกว๎าง 75 
เมตร ยาว 500 
เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.50 เมตร 

- - 2,500,000 2,500,000 - ขุดลอกอํางเก็บ
น้ า จ านวน 1 
แหํง 

มีน้ าไว๎ใช๎ในการ
อุปโภคบริโภค 

กองชําง 

7.7 คําจ๎างเหมาบริการขดุลอก
รางระบายน้ าทํอระบายน้ า
และทางระบายน้ าในเขต
เทศบาลต าบลกดุสิม 

เพื่อแก๎ไขปัญหาอุด
ตันทางน้ า 

ภายในเขต
เทศบาล 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชน 

อ านวยความ
สะดวกให๎
ประชาชน 

 

รวมโครงการทั้งหมด จ านวน 7 โครงการ - 471,000 3,005,000 2,830,000 350,000    

103 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 
8.1 

ก่อสร้างฝาย 
กํอสร๎างฝายกุดติ่ว 

เพื่อให๎มีที่กักเก็บ
น้ าไว๎ใช ๎

ขนาดผิวกวา๎ง 4 
เมตร ยาว 40 เมตร 

- - 500,000 - - กํอสร๎างฝาย 
จ านวน 1 
แหํง 

มีน้ าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 

8.2 กํอสร๎างฝายน้ าล๎น
บริเวณห๎วยปุาลวก
ตอนกลาง หมูํ 7  
ต.กุดปลาค๎าว 

 สันฝายสูง 1.50  
เมตร ผนังข๎างสงู 3 
เมตร กว๎าง 12 
เมตร 

- - 900,000 - - กํอสร๎างฝาย 
จ านวน 1 
แหํง 

  

8.3 กํอสร๎างฝายน้ าล๎น
บริเวณห๎วยยูง หมูํ 4  
ต.กุดปลาค๎าว 

 สันฝายสูง 1.50  
เมตร ผนังข๎างสงู 3 
เมตร กว๎าง 12 
เมตร 

- - 900,000 - - กํอสร๎างฝาย 
จ านวน 1 
แหํง 

  

8.4 กํอสร๎างฝายน้ าล๎น
บริเวณห๎วยยูง หมูํ 6  

 สันฝายสูง 1.50 
เมตร ผนังข๎างสงู 3  

- - 900,000 - - กํอสร๎างฝาย 
จ านวน 1 

  



 

 

ต.กุดปลาค๎าว เมตร กว๎าง 12 
เมตร 

แหํง 

รวมโครงการทั้งหมด จ านวน 4 โครงการ - - 3,200,000 - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 
9.1 

เรื่องท่ัวไป/ สาธารณะ 

ปรับปรุงห๎องน้ า
สวนสาธารณะใต๎อํางเก็บ
น้ าสายนาเวยีง หมูํ 16  
ต.คุ๎มเกํา 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกผู๎
มาใช๎บริการ 

ปรับปรุงปูกระเบื้อง
,ทาส ี

- - 500,000 - - ห๎องน้ าสวนสาธารณะ 
จ านวน 1 แหํง 

อ านวยความ
สะดวกให๎
ประชาชน 

กองชําง 

9.2 กํอสร๎างเวทีกลาง
สวนสาธารณะใต๎อํางเก็บ
น้ าห๎วยสายนาเวียง หมูํ 16 
ต.คุ๎มเกํา 

เพื่อเป็นสถานท่ี
จัดกิจกรรม
ตํางๆ 

ขนาดกว๎าง 18 เมตร 
ยาว 27 เมตร ลึก 
6.60 เมตร 

- - - 6,000,000 - เวทีกลาง
สวนสาธารณะ 
1  แหํง 
 

ประชาชนได๎
สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

 

9.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนอง
โสน หมูํ 3 พร๎อมเทดาด 

เพื่อไมํน้ ากัด
เซาะพังทลาย 

กํอสร๎าง ดาคคสล. 
พร๎อมบันได คสล. 

- 200,000 1,000,000 1,000,000 - - กํอสรา๎งดาคคสล. 
จ านวน 1 สาย  
พร๎อมบันได 

สภาพแวดล๎อม
ภูมิทัศฯสวยงาม 

 



 

 

คอนกรีตโดยรอบ  
ต.กุดปลาค๎าว 

9.4 กํอสร๎างก าแพงกันดิน
ช่ัวคราวบริเวณห๎วยน๎อย 
หมูํ 1 ต.กดุสิมคุ๎มใหม ํ

เพื่อปูองกันน้ า
ไมํไหลผํานเร็ว 

ขนาดสูง 2.50 เมตร 
ยาว 29 เมตร ขนาดสูง 
2.50 เมตร ยาว 32 
เมตร ขนาดสูง 1.50 
เมตร ยาว 28 เมตร 

- - 260,000 - - ก าแพง  
จ านวน 1 แหํง 

ปูองกันน้ ากัด
เซาะ 

 

9.5 กํอสร๎างทางเชื่อมทางหลวง
แผํนดิน หมูํ 18 ต.คุ๎มเกํา 

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 

พื้นท่ี คสล. ไมํน๎อยกวํา 
300 ตารางเมตร 

- - 200,000 - - ถนน คสล.  
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9.6 กํอสร๎างศาลา
เอนกประสงค์บริเวณ
ลานสาธารณเฉลมิพระ
เกียรติ หมูํ 16 ต.คุ๎มเกํา 
 
 

เพื่อเป็นสถานท่ี
จัดงานพิธีตํางๆ
เนื่องในงาน
ส าคัญตํางๆ 
 

ขนาด 6 x 9 x 3.50  เมตร 
จ านวน 1 หลัง 

- - - 300,000 - กํอสร๎างศาลา
จ านวน 1 แหํง 

เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
ชุมชน 

กองชําง 

9.7 กํอสร๎างซุ๎มประตูทางเข๎า เพื่อเป็นสถานท่ี ขนาด 2.50 x9x5 เมตร  - - - - 200,000 กํอสร๎างซุ๎มประตู แสดงถึงความ  



 

 

สวนสาธารณเฉลิมพระ
เกียรตหิมูํ 16 ต. คุ๎มเกํา 

ทํองเที่ยวและ
เป็นสัญลักษณ์
ของชาวผู๎ไท 

จ านวน 1 หลัง จ านวน 1 แหํง เป็นอัตลักษณ์ของ
ชาวผู๎ไท 

9.8 กํอสร๎างบันได พร๎อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์หอ 

ทะหลา หมูํ 10  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

เพื่อให๎มีบันได
ให๎แกํประชาชน
ไปมาเพิม่ความ
สวยงามรมํรื่น 

กํอสร๎างบันได หนา 100 
เมตร พร๎อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

- - - 1,000,000 - กํอสร๎างบันได 
จ านวน 1 แหํง 

อ านวยความสะดวก
ให๎ประชาชนไปมา
เพิ่มความสวยงาม
รํมรื่น 

 

9.9 กํอสร๎างสะพานข๎าม 

ห๎วยน๎อย หมูํ 10   
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎แกํ
ประชาชน 

กว๎าง 7 เมตร ยาว 19 
เมตร 

- - - - 1,029,000 สะพาน จ านวน 
1 แหํง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การเดินทางไปมา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9.10 
 

กํอสร๎างผนังกั้นดิน
บริเวณห๎วยกุดคล๎า  
หมูํ 1 ต.คุม๎เกํา 

ปูองกันการ
พังทลาย 

ขนาดยาว 210 
เมตร สูง 2.50 เมตร 

- - - - 1,050,000 กํอสร๎างผนังกั้น
ดิน 1 แหํง 

เพื่อไมํให๎น้ ากัด
เซาะพังทลาย 

กองชําง 

9.11 คําออกแบบคําควบคมุ
งาน ที่จํายให๎แกํเอกชน 

เพื่อจํายเป็นคํา
ออกแบบ  

โครงการการ
ออกแบบ หรือคุม

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนโครงการ
ที่ออกแบบ 

อ านวยความ
สะดวกในการ

 



 

 

นิติบุคคล หรือบุคคล 

ภายนอก เพื่อให๎ไดม๎าซึ่ง
สิ่งกํอสร๎าง 

คําควบคุมงานจําย
ให๎แกํเอกชน นิติ
บุคคล หรือ
บุคคลภายนอก 
เพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งกํอสร๎าง 

งานได๎มาตรฐานและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปฎิบัติงาน 

9.12 กํอสร๎างดาด คสล. 
พร๎อมวางทํอระบายน้ า 
คสล. บริเวณห๎วยสายนา
เวียง หมูํ 18 ต.คุ๎มเกํา 

เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ า
ทํวมขัง 

ยาว 70 เมตร - - - - 350,000 กํอสร๎างดาด 
คสล. จ านวน 1 
แหํง 

ลดปัญหาน้ าทํวมขัง  

9.13 เสรมิคันดินสายหนองทุํง
หลวง หมูํ 9  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

เพื่อขนถํายผลผลติ
การเกษตรและ
บ ารุงรักษาสภาพที่
ทางสาธารณะ 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 
480 เมตร 

- - - - 300,000 เสรมิคันดิน 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน โครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9.14 ปรับปรุงฝาปดิตะแกรง
เหล็กบํอพักน้ า คสล.สาย

แก๎ไขปัญหาน้ า
ขังในชุมชน 

จ านวน 35 บํอ - - 280,000 - - พัฒนาระบบ
ระบายน้ าใหไ๎ด๎

ท าให๎การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว

กองชําง 



 

 

บ๎านหนองส าราญ หมูํ 9 
ต.คุ๎มเกํา 

มาตรฐาน และแก๎ไขปญัหา
น้ าทํวม 

9.15 โครงการก าจดัผักตบชวา
และวัชพืชในเขตเทศบาล 

ต าบลกุดสิม 

แก๎ไขปัญหา
ผักตบชวาและ
วัชพืช 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ก าจัดผักตบชวา 

และวัชพืชในเขต
เทศบาล 

ต าบลกุดสิม 

เพื่อก าจัดผักชวา
และวัชพืชให๎
แหลํงน้ าสะอาด 

กองสาธารณสุข 

9.16 โครงการแกไ๎ขปัญหาน้ า
ทํวมนาทุํงหลวง 

เพื่อประชาชนท่ี
ประสบภัยน้ า
ทํวม 

ประชาชนท่ีได๎รบั
ความเดือดร๎อน 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
แก๎ปัญหาแตลํะ
ครั้ง 

ประชาชนไดร๎ับ
ความเยียวยา 

กองชําง 

9.17 กํอสร๎างก าแพงกันดิน
บริเวณห๎วยน๎อย หมูํ 1  
ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

เพื่อปูองกันการ
กัดเซาะพังทลาย
ของตลิ่งข๎างล า
ห๎วย 

กํอสร๎างก าแพงกันดิน 
ยาว 200 เมตร 

- 600,000 600,000 600,000 600,000 กํอสร๎างก าแพง
กันดิน จ านวน 
1 แหํง 

เพื่อปูองกันการ
กัดเซาะพังทลาย
ของตลิ่งข๎างล า
ห๎วย 

 

9.18 ตํอเติมศาลาเอนกประสงค์ 
หมูํ 9 ต.กดุสิมคุ๎มใหมํ  

เพื่อให๎มีสถานท่ี
ท ากิจกรรม
ตํางๆของชุมชน 

ศาลาเอนกประสงค ์ - 100,000 100,000 100,000 100,000 ศาลา จ านวน 1 
หลัง 

เพื่อใช๎เป็นสถานที่ท า
กิจกรรมรํวมกัน 

กองสวัสดิการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนงาน สนบัสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 



 

 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
9.19 กํอสร๎างก าแพงกันดินบริเวณ

ห๎วยน๎อย หมูํ 2 

ต.กุดสมิคุ๎มใหม ํ

เพื่อปูองกันน้ า
ไมํไหลผํานเร็ว 

ยาว 200 เมตร - - 600,000 - - ก าแพง 
จ านวน 1 
แหํง 

ปูองกันน้ ากัด
เซาะ 

กองชําง 

9.20 กํอสร๎างเสาไฟฟูาพร๎อมระบบ
แสงสวํางบริเวณหอทะหลา 
หมูํ 10 ต.กุดสิมคุม๎ใหม ํ

เพื่อเพ่ิมแสง
สวํางให๎ท่ัวถึง 

เสาไฟฟูา 2 ต๎น - - - - 200,000 จ านวน 2
ต๎น 

ทุกครัวเรือนได๎
ใช๎ไฟฟูาอยําง
ทั่วถึง 

 

9.21 กํอสร๎างลาน คสล. ตาก
พืชผลทางการเกษตรบรเิวณ
ที่สาธารณะหนองหิน หมูํ 3  
ต.กุดปลาค๎าว. 

เพื่อให๎มีท่ีตาก
พืชผลทางการ
เกษตร 

ขนาดกว๎าง 20 
เมตร ยาว 25 
เมตร หนา 0.12 
เมตร 

- - - 100,000 - ลาน คสล.
จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนมี
ตากพืชผล
ทางการเกษตร 

 

9.22 กํอสร๎างฐานออกก าลังกาย
สวนเฉลมิพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

เพื่อให๎ประชาชน
มีท่ีออกก าลังกาย 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได๎มีที่ออก
ก าลังกาย 

- - 200,000 - - ฐานออก
ก าลังกาย 1 
แหํง 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

 

9.23 กํอสร๎างถนนคนเดินในสวน
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน 
โอกาสมหามงคลพระราช 
พิธีบรมภิเษก 

เพื่อประชาชนชน
เดินออกก าลัง
กาย 

ขนาดกว๎าง 2 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.12 เมตร 

- - 500,000 - - ถนนคนเดิน
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 



 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนงาน สนบัสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9.24 กํอสร๎างศาลาเฉลมิพระเกียรติ
ในสวนเฉลิมพระเกยีรตเินื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภเิษก 

เพื่อให๎ประชาชน
มีศาลาจัดท า
กิจกรรม 

ศาลาเฉลิมพระเกียรต ิ - - 500,000 - - ศาลาเฉลิม
พระเกียรติ
จ านวน 1 
หลัง 

ประชาชนไดม๎ี
ที่จัดกิจกรรม 

กองชําง 

9.25 กํอสร๎างสะพานเหล็ก เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎แกํ
ประชาชน 

กว๎าง 2 เมตร ยาว 
10 เมตร จ านวน 2 
จุด 

- 300,000 300,000 - - สะพาน
เหล็กจ านวน 
1 แหํง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

 

9.26 กํอสร๎างปูายโครงการสวน
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

เพื่อแสดงความ
มหามงคลพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

ปูายโครงการ 1 ปูาย - 500,000 500,000 - - จ านวนปูาย
โครงการ 1 
ปูาย 

ประชาชนได๎
แสดงความ
มหามงคลพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

 

9.27 กํอสร๎างถนนจักรยานในสวน
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎มีท่ีปั่นจักรยาน 

ขนาดกว๎าง 3 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร  

- - 1,000,000 1,000,000 - ถนน
จักรยาน 
จ านวน 1 
สาย 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  



 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนงาน สนบัสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9.28 กํอสร๎างดาคคอนกรีตคลอง
ระบายน้ า ในสวนเฉลมิพระ
เกียรต ิ

เพื่อแก๎ไขปัญหา
การไหลของน้ า 

ขนาดปากกว๎าง 5 
เมตร ยาว 180 เมตร  

- - 500,000 500,000 - ดาคคอนกรีต
จ านวน 1 
แหํง 

เพื่อให๎น้ าไหล
ผํานสะดวกมา
ขึ้น 

กองชําง 

9.29 ปรับปรุงสระน้ าหนองโสน 
หมํู 3 ต.กุดปลาค๎าว 

เพื่อให๎มีท่ีกักเก็บ
น้ ามากขึ้น 

ปรับปรุงสระน้ าหนอง
โสน 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - ปรับปรุงสระ
น้ าหนองโสน
จ านวน 1 
แหํง 

เพื่อมีปริมาณ
น้ ามากขึ้น 

 

9.30 จัดซื้อเคร่ืองออกก าลังกาย 
จ านวน 5 ชุด 

เพื่อประชาชนได๎
มีท่ีออกก าลังกาย 

เครื่องออกก าลังกาย 
5 ชุด 

- - 100,000 100,000 100,000 เครื่องออก
ก าลังกาย 
จ านวน 5 ชุด 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

 

9.31 จัดซื้อเคร่ืองเลํนส าหรับเด็ก 
จ านวน 2 ชุด 

เพื่อเด็กได๎มีท่ีเลํน เครื่องเลํนส าหรับเด็ก 
2 ชุด 

- - 50,000 50,000 50,000 เครื่องเลํน 
จ านวน 2 ชุด 

เด็กได๎มีทีเ่ลํน
มากขึ้น 

 

โครงการทั้งหมดจ านวน 31 โครงการ - 4,000,000 9,490,000 13,050,000 4,279,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
 2.  แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟูาถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งหม๎อแปลงไฟฟูา
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ หมูํ 16  
ต.ค๎ุมเกํา 

เพื่อเพิ่มก าลังไฟฟูา
ให๎สูงขึ้น 

หม๎อแปลงขนาด 100 
KVA 

- - 300,000 - - หม๎อแปลงไฟฟูา 
จ านวน 1 ชุด 

มีไฟฟูาเพียงพอ
ในสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 

กองชําง 

2 กํอสร๎างเสาไฟฟูาพร๎อม
ระบบแสงสวําง บริเวณ
สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ หมูํ 16 ต.ค๎ุมเกํา 

เพื่อเพิ่มแสงสวํางให๎
ท่ัวถึง 

เสาไฟฟูา 4 ต๎น - - 400,000 - - - เสาไฟฟูา 
จ านวน 4 ต๎น 
- ระบบแสงสวําง 
จ านวน 4 ชุด 

  

3 กํอสร๎างเสาไฟฟูาพร๎อม
ระบบแสงสวําง บริเวณหอ
ทะหลา หมูํ 10  
ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ 

เพื่อเพิ่มแสงสวํางให๎
ท่ัวถึง 

เสาไฟฟูา 2 ต๎น - 200,000 200,000 200,000 200,000 - เสาไฟฟูา 
จ านวน 2 ต๎น 
- ระบบแสงสวําง 
จ านวน 2 ชุด 

  

4 ซ้ือหม๎อแปลงไฟฟูา  
16 KVA  

เพื่อบรรจุไฟฟูาให๎
มากขึ้น 

หม๎อแปลงไฟฟูา - 400,000 400,000 400,000 400,000 หม๎อแปลง จ านวน 
1 ชุด 

  

5 อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคในการขยายเขต
ระบบจ าหนํายไฟฟูาและ
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
บริเวณบํอขยะเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

เพื่อขยายเขตระบบ
จ าหนํายไฟฟูาและ
เขตไฟฟูาสาธารณะ
บริเวณที่ต้ังบํอขยะ
เทศบาลต าบล 
กุดสิม 

ขยายเขตระบบจ าหนําย
ไฟฟูาพร๎อมติดต้ังหม๎อ
แปลงไฟฟูาเข๎าบํอขยะ
เทศบาลต าบลกุดสิม 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนหม๎อแปลง
ไฟฟูา 

อ านวยความ
สะดวกให๎
ประชาชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
2.  แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟูาถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ขยายเขตระบบไฟฟูาแรงสูง
พร๎อมหม๎อแปลงและขยาย
เขตไฟฟูาสาธารณะ สายนา
หนองแต๎ หมูํ 14 ต.คุ๎มเกํา 

เพื่อเพ่ิมแสง
สวํางให๎ท่ัวถึง 

ระบบไฟฟูาแรงสูงพร๎อม
หม๎อแปลง 

- - 700,000 - - ระบบ
ไฟฟูาแรงสูง
พร๎อมหม๎อแปลง
จ านวน 1 ชุด 

มีไฟฟูาเพียงพอ
ในสวนสาธารณะ
สายนาหนองแต๎ 

กองชําง 

6 ขยายเขตระบบจ าหนําย
ไฟฟูาแรงสูงพร๎อมหม๎อ
แปลง บริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ หมูํ 16  
ต.คุ๎มเกํา 

เพื่อเพ่ิมแสง
สวํางให๎ท่ัวถึง 

ระบบไฟฟูาแรงสูงพร๎อม
หม๎อแปลง 

- - 400,000 - - ระบบ
ไฟฟูาแรงสูง
พร๎อมหม๎อแปลง
จ านวน 1 ชุด 

มีไฟฟูาเพียงพอ
ในสวนสาธารณะ
บริเวณสวน 
สาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 

 

7 ติดตั้งหม๎อแปลงไฟฟูาสถาน
กีฬา ร.ร.เขาวงพิทยาคาร 

เพื่อใหเ๎ยาวชน
ประชาชนไดม๎ีที่
ออกก าลังกานมี
ที่ซ๎อมกีฬาเวลา
กลางคืน 

หม๎อแปลงไฟฟูา - - - 500,000 - หม๎อแปลงไฟฟูา
จ านวน 1 ชุด 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

 

8 ขยายเขตไฟฟูาแรงสูงพร๎อม
ติดตั้ง บ๎านนา ถึง โพนนาดี  
หมูํ 4  บ๎านทํุงกระเดา 

เพื่อเพ่ิมแสง
สวํางใหท๎ั่วถึง 

ระบบไฟฟูาแรงสูงพร๎อม
หม๎อแปลง 

- - 500,000 - - ระบบ
ไฟฟูาแรงสูง
พร๎อมหม๎อแปลง

มีไฟฟูาเพียงพอ
ในสวนสาธารณะ
บริเวณสวน 

 



 

 

ต.กุดปลาค๎าว จ านวน 1 ชุด สาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
2.  แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน ไฟฟูาถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ขยายเขตไฟฟูา หมูํ4 และ 
หมูํ 7 ต.กดุปลาคา๎ว 

เพื่อเพ่ิมแสง
สวํางให๎ท่ัวถึง 

ระบบไฟฟูาแรงสูงพร๎อม
หม๎อแปลง 

- - 500,000 - - ระบบ
ไฟฟูาแรงสูง
พร๎อมหม๎อแปลง
จ านวน 1 ชุด 

มีไฟฟูาเพียงพอ
ในสวนสาธารณะ
บริเวณสวน 
สาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 

กองชําง 

10 คําบ ารุงรักษาและ
ซํอมแซม 

เพื่อให๎อุปกรณ์
พร๎อมใช๎งาน 

- ครุภัณฑส์ านักงาน 

- ครุภณัฑโ์รงงาน 

- ครุภัณฑ์กํอสร๎าง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครุภณัฑ์ที่
ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

11 อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

เพื่อจํายเป็นเงิน
อุดหนุนให๎แกํ
การไฟฟูาสํวน

ภายในเขตเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการใช๎
บริการ 

อ านวยความ
สะดวกแกํ
ประชาชน 

 



 

 

ภูมิภาค 
12 อุดหนุนการไฟฟูาสํวน

ภูมิภาค 
เพื่อจํายเป็นคํา
บ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซม 

ภายในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการ
ซํอมแซม 

อ านวยความ
สะดวกแกํ
ประชาชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 1 ดา๎น โครงสร๎างพืน้ฐาน 
2.  แผนงาน การพาณชิย์  งาน ประปา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ขยายเขตน้ าประปา หมูํ 4 
ถึง สวรรค์บ๎านนา  
ต.กุดปลาค๎าว 

เพื่อให๎
ประชาชนมี
น้ าประปาใช๎
ทั่วถงึ 

ขยายเขตน้ าประปา - - 500,000 - - จ านวนระยะทาง
ที่ขยายเขต
น้ าประปา 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน 

กองชําง 

โครงการทั้งหมดจ านวน 13 โครงการ 580,000 1,680,000 4,980,000 2,180,000 1,680,000    
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     ยุทธศาสตร์ที่ 2 
       การพัฒนา 
    คุณภาพชีวิตของ 
       ประชาชน



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 2 ดา๎น การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1.1แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งาน สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กํอสร๎างศาลเอนกประสงค์ 
หมํู 4 บ๎านดอนแก๎ว  
ต.คุ๎มเกํา 

เพื่อให๎มีลานท า
กิจกรรมในชุมชน 

ขนาด 6 เมตร ยาว 
15 เมตร สูง 3 
เมตร  

340,000 - - - - ศาลา
เอนกประสงค์ 
จ านวน 1 หลัง 

เป็นสถานที่ท า
กิจกรรมของ
ชุมชน 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

2 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการท าอาหาร
สัตว์ให๎กับประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลกุดสิม 

เพื่อให๎เพิ่มความรู๎
และสร๎างรายได๎
เพิ่มข้ึน 

อบรมศึกษาดูงาน
การท าอาหารสัตว ์

- 67,900 30,000 67,900 67,900 จ านวนผู๎ผาํนการ
อบรม 

สร๎างรายได๎ให๎
ประชาชน 

 

3 ฝึกอบรมอาชีพการท า
สมุนไพร ยาหมํองสมุนไพร
ให๎กับผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาสและคนไร๎ที่พึง่ 

เพื่อให๎เพิ่มความรู๎
และสร๎างรายได๎
เพิ่มข้ึน 

ฝึกอบรมอาชีพการ
ท าสมนุไพร ยาหมํอง
สมุนไพร 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู๎ผาํนการ
อบรม 

สร๎างรายได๎ให๎
ประชาชน 

 

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
การท าขนมให๎กับกลุํมสตร ี

เพื่อให๎เพิ่มความรู๎
และสร๎างรายได๎
เพิ่มข้ึน 

การท าขนมให๎กับ
กลุํมสตรี 

- 99,200 99,200 99,200 99,200 จ านวนผู๎ผาํนการ
อบรม 

สร๎างรายได๎ให๎
ประชาชน 

 

5 กํอสร๎างทางลาดส าหรับคน
พิการ ทางไปห๎องประชุม
สภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎ผู๎พิการ 

ทางลาดส าหรับคน
พิการ ทางไปห๎อง
ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ทางลาด จ านวน 
1  แหํง 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกให๎
ผู๎พิการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 2 ดา๎น การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 1.1แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งาน สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 กํอสร๎างห๎องน้ าส าหรับคน
พิการ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหผ๎ู๎พิการ 

ห๎องน้ าส าหรับคน
พิการ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ห๎องน้ า จ านวน  
1  แหํง 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกให๎
ผู๎พิการ 

กอง 
สวัสดิการสังคม 

7 สํงเสริมสุขภาพผูส๎ูงอาย ุ เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

จ านวนผู๎สูงอายเุข๎า
รํวมกิจกรรม 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎สูงอายุ
เข๎ารํวมกิจกรรม 

ผู๎สูงอายุเข๎ารํวม
กิจกรรม
สุขภาพจิตดีขึ้น 

 

8 ปูองกันปัญหาเด็กตั้งครรภ์
กํอนวัยอันควร 

เพื่อให๎ความรู๎แกํเด็ก
วัยรุํนเยาวชน 

นักเรียนในเขต
เทศบาล 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎ผํานการ
อบรม 

ไมํมีจ านวนเด็ก
ตั้งครรภ ์

 

9 ปรับปรุงซํอมแซมโรงทอ
โครงการสํงเสริมศลิปชีพ
บ๎านกุดสิมคุ๎มเกํา  
หลังที่ 2 

เพื่อให๎โรงทอใน
โครงการสํงเสริม
ศิลปชีพมีความ
มาตรฐานนาํอยูํมาก
ขึ้น 

ซํอมแซมโรงทอ
โครงการสํงเสริมศลิป
ชีพ 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ซํอมแซมโรงทอ 
จ านวน 1 หลัง 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมสร๎าง
รายได ๎

 

10 คําตอบแทนคณะกรรม 

การตรวจการจ๎าง 
เพื่อจํายเป็นคําตอบ 

แทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ๎าง 

คําตอบแทน
คณะกรรมการตรวจ
การจ๎าง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
คณะกรรมการ 

เพิ่มศักยภาพ
ของ
คณะกรรมการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 2 ดา๎น การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 1.1แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งาน สํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการฝึกอบรมพับ
เหรียญโปรยทานให๎กับ
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 

 

เพื่อพัฒนาความรู๎ใน
ให๎กับผู๎สูงอายุ ผู๎
พิการและด๎อย
โอกาสน าไปสร๎าง
รายได ๎

ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการและ
ด๎อยโอกาสในเขต
เทศบาลต าบลกดุสิม 
จ านวน 60 คน 

- 34,000 34,000 34,000 34,000 จ านวนผู๎เข๎า
อบรม 

ผู๎สูงอายุ ผู๎พกิาร
และด๎อยโอกาส
สามารถน าไป
ประกอบอาชพีเพือ่
สร๎างรายได ๎

กอง 
สวัสดิการสังคม 

12 โครงการฝึกอบรมและ
สํงเสริมอาชีพประชาชน
โดยการจัดท าดอกไม๎
ประดิษฐ ์

เพื่อให๎ผู๎เข๎าโครงการ
มีความรูเ๎กิด
ประโยชนส์ร๎าง
อาชีพรายได๎แกํ
ครอบครัว 

ประชาชน เยาวชน ใน
เขตเทศบาลต าบล 

กุดสิม 

- 34,000 34,000 34,000 34,000 จ านวนผู๎เข๎า
อบรมใน
โครงการ 

ประชาชน เยาวชน 
มีอาชพีเสริมสร๎าง
รายได๎ให๎แกํ
ครอบครัว 

 

13 โครงการฝึกอบรมและ
สํงเสริมอาชีพการท าพรม
เช็ดเท๎าให๎กับคนพิการ 
หรือ ผู๎ดูแลคนพิการ 

เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมีอาชีพ  
มีรายได๎เพิม่ขึ้น 

คนพิการ หรือ ผูด๎ูแล
คนพิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
เทศบาลต าบลกดุสิม 

- 36,100 36,100 36,100 36,100 จ านวนผู๎เข๎า
อบรม 

คนพิการ หรือ 
ผู๎ดูแลคนพกิารและ
ผู๎ด๎อยโอกาสมี
อาชพีสร๎างรายได ๎

 

14 โครงการอบรมพัฒนา เพื่อพัฒนาความรู๎ ผู๎พิการและผูด๎ูแลผู๎ - 27,000 27,000 27,000 27,000 จ านวนผู๎เข๎า เพิ่มศักยภาพผู๎  

การตรวจงาน
มากขึ้น 



 

 

ศักยภาพคนพิการและ
ผู๎ดูแลผู๎พิการ 

ให๎แกํคนพิการและ
ผู๎ดูแลผู๎พิการ 

พิการในเขตเทศบาล อบรม พิการและผู๎ดูแลผู๎
พิการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 2 ดา๎น การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1. แผนงาน สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งาน สํงเสริมและสนบัสนนุความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ปรับปรุงซํอมแซมโรงทอ
โครงการสํงเสริมศลิปชีพ 
บ๎านกุดสิมคุ๎มเกํา 

หลังที่ 1 

เพื่อให๎โรงทอใน
โครงการสํงเสริม
ศิลปชีพมีความ
มาตรฐานนาํอยูํมาก
ขึ้น 

ซํอมแซมโรงทอ
โครงการสํงเสริม
ศิลปชีพ 

- 218,000 218,000 218,000 218,000 ซํอมแซมโรง
ทอ จ านวน 
1 หลัง 

ประชาชนมี
อาชีพ
เสรมิสร๎าง
รายได ๎

กปร. 
ทต.กุดสมิ 

กองสวัสดิการ 

16 ฝึกอบรมอาชีพให๎กับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม เชํน ทอผ๎า
แพรวา,ชํางเฟอร์นิเจอร ์

เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
ให๎กับประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล 

กุดสิม 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 

กุดสิม 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู๎
ผํานการ
อบรม 

  

17 กํอสร๎างอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสํงเสริม
อาชีพผู๎สูงอาย ุ

เพื่อใช๎เป็นอาคารใน
การจัดกิจกรรมของ
ผู๎สูงอาย ุ

อาคารจ านวน 1 
หลัง 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวน
อาคาร 1 
หลัง 

ผู๎สูงอายุมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 

18 กํอสร๎างศาลา
เอนกประสงค์ บ๎าน 

กุดปลาค๎าว หมูํ 1  

เพื่อให๎มีสถานท่ีท า
กิจกรรมตํางๆของ
ชุมชน 

ขนาดกว๎าง 6 
เมตร ยาว 15 
เมตร สูง 3 เมตร 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 ศาลา 
จ านวน 1 
หลัง 

เพื่อใช๎เป็น
สถานท่ีท า
กิจกรรม

 



 

 

ต.กุดปลาค๎าว รํวมกัน 
รวมโครงการทั้งหมด จ านวน 18 โครงการ 2,840,000 4,146,000 4,108,300 4,146,200 4,146,200    
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    ยุทธศาสตร์ที่ 3  
    การมีส่วนร่วม 
    ของประชาชน



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  3 ดา๎น การมีสํวนรํวมของประชาชน 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต๎นไม๎เนื่องใน
วันส าคัญตํางๆ 

เพื่อเพ่ิมความรมํ
รื่นให๎พ้ืนท่ี 

ต๎นไม๎ประเภทไม๎
เพาะไม๎ประดับ 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนต๎นไม๎ที่
เพาะปลูก 

พื้นที่มีความรํม
รื่นสวยงาม 

ส านักปลดั 

2 คําจ๎างเหมาบริการ เพื่อจ๎างเหมา
บริการตาํงๆเชํน 
จ๎างเหมาก าจดั
ปลวก แมลง 

จ๎างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนงานท่ีจ๎าง
เหมา 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

3 โครงการจ๎างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อท าความ
สะอาดภายในอาคาร
ส านักงาน 

เพื่อดูแลความ
สะอาดอาคาร
ส านักงาน 

จ๎างแมํบ๎านท าความ
สะอาดอาคาร 
ส านักงาน จ านวน 2 
คน 

- 144,000 144,000 144,000 144,000 จ๎างเหมาแมํบา๎น 
จ านวน 2 คน 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

4 โครงการจ๎างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อผลิตและ
พิมพ์เอกสาร 

เพื่อจํายการผลติ
และพิมพ์เอกสาร 

คําแรงงานท าพิมพ์
เอกสารตํางๆ 

- 140,000 73,000 73,000 73,000 จ านวนพนักงาน
จ๎าง จ านวน 2 
คน 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

5 โครงการเพิม่เตมิ
ประสิทธิภาพบุคลากร
เทศบาลต าบลกดุสิมและ
ศึกษาดูงาน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ของการท างาน 

พนักงาน ลุกจ๎าง 
เทศบาลต าบลกดุสิม 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู๎เข๎าอบรม พนักงานมี
ศักยภาพในการ
ท างานมากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  3 ดา๎น การมีสํวนรํวมของประชาชน 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 เทศบาลเคลื่อนที ่ เพื่อเผยแพรํข๎อมลูขําวสาร
เทศบาล 

25 หมูํบ๎านใน
เขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนท้ัง 
25 หมูํบ๎าน 

ประชาชนทราบ
ขําวสารรวดเร็วมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

7 อบรมสํงเสรมิระบบ
ประชาธิปไตยในชุมชน 

เพื่อสร๎างจิตส านึกท่ีด ี อบรมประชาชน
ในเขตเทศบาล 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎เข๎า
อบรม 

ลดการทุจริตคอรัปชั่น  

8 ฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนะศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภายในการ
จัดการปุาชุมชน คนรัก
ปุา  

เพื่อเสรมิสร๎างบุคลากรของ
เทศบาลต าบลกดุสิมใหม๎ี
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 

พนักงาน,ลูกจ๎าง
ของเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

- - 300,000 300,000 300,000 พนักงาน,
ลูกจ๎างจ านวน  
50 คน 

พนักงาน ลูกจ๎าง ได๎เพ่ิม
ความรู๎ ประสบการณ์
และแนวความคิดของ
บุคลากรในการบริหาร
จัดการเทศบาลต าบล 
กุดสิม 

 

9 กํอสร๎างห๎องเก็บเอกสาร
และพัสดุอุปกรณ์ส านัก
ปลัด 

 เพื่อให๎มีที่เก็บเอกสารเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 

กว๎าง 3.50 
เมตร ยาว 7 
เมตร 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ห๎องเก็บ
เอกสาร 1 
ห๎อง 

เก็บเอกสารทาง
ราชการไวเ๎ป็นสดัสํวน 

 

10 กํอสร๎างหลังคาเชื่อม
ระหวํางห๎องศิลป์กับ

 เพื่อเป็นสถานท่ีเก็บอุปกรณ์
ครุภณัฑ์โรงงานและเป็น

กว๎าง 6.85 
เมตร ยาว 12 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 หลังคาเชื่อม
โรงจอดรถงาน

มีสถานท่ีเก็บอุปกรณ์
ครุภณัฑ์ได๎เป็น

 



 

 

อาคารโรงจอดรถงาน
ปูองกัน 

สถานท่ีท างานเกี่ยวกับงาน
เชื่อมโลหะเพื่อเป็นที่เก็บ
อุปกรณ์งานไฟฟูา 

เมตร ปูองกัน 1 
แหํง 

ระเบียบเรียบร๎อย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  3 ดา๎น การมีสํวนรํวมของประชาชน 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 กิจกรรมจดัพิธีถวายสตัย ์
ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข๎าราชการที่ดีและพลัง
ของแผํนดิน 

เพื่อถวายสัตย์
ปฏิญาณเป็น
ข๎าราชการที่ดีและ
พลังของแผํนดิน 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาพนักงาน
ทุกคนเข๎ารํวม 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู๎รํวม
กิจกรรม 

การปฏิบัติงาน 
ที่ดีและเกดิผล
ประโยชนส์ํวน
รํวมมากข้ึน 

ส านักปลดั 

12 พัฒนาความรู๎ด๎านงาน
พัสด ุ

เพื่อปรับความคดิ
เกี่ยวกับงานพัสดุ 
กฎหมายตํางด๎าน
งานพัสด ุ

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาพนักงาน
ทุกคนเข๎ารํวม 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎ผํานการ
อบรม 

ลดข๎อผดิพลาด
ด๎านงานพัสด ุ

 

13 เผยแพรํ ปลูกผัง และ
สํงเสริมให๎ผู๎ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามประมวล

เพื่อปรับความคดิ
คณะผู๎บริหาร 
สมาชิก พนักงาน

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาพนักงาน
ทุกคนเข๎ารํวม 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งท่ีมีการ
เผยแพรํ และ
กิจกรรมตําง ๆ

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานทุกคน

 



 

 

จริยธรรมและจรรยา 
บรรณของผู๎บริหาร และ
ผู๎ปฏิบัติงาน อยํางตํอเนื่อง 
(เป็นการสอดแทรกเป็น
หัวข๎อการบรรยายในการ
อบรมหลักสูตรตํางๆ) 

ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 

เกี่ยวกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 
 

มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
มากขึ้น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  3 ดา๎น การมีสํวนรํวมของประชาชน 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 สํงเสริมในการให๎ขําวสาร
ข๎อมูลและการรบัทราบ
แผนการปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 

เพื่อเผยแพรํข๎อมลู
ขําวสาร การปูองกัน
การทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบของ
ภาครัฐ 

คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา 
พนักงานทุกคน
ประชาชนท่ัวไป 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนขําวสาร 
เอกสารที่เผยแพร ํ
 

ลดการทุจริตใน
ภาครัฐ 

ส านักปลดั 

15 อบรมข๎าราชการบรรจุใหมํ/
ย๎ายมาใหมํ จังหวดักาฬสินธุ ์

เพื่อปรับความคดิ 
จิตส านึกการปูองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

ข๎าราชการบรรจุ
ใหมํ /ย๎ายมาใหม ํ

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนข๎าราชการ
บรรจุใหมํ /ย๎าย
มาใหมํทุกคน 

ข๎าราชการบรรจุ
ใหมํ/ย๎ายมาใหมํ
มีความคิด 
จิตส านึกการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ

 



 

 

ทุจริต 
16 สํงเสริมให๎บุคลากรทุกระดับให๎

เข๎ารับการประชุมอบรม 
สัมมนาหรือศึกษาด๎วยตนเอง 
เพื่อให๎ปฏิบัติงานในหน๎าท่ีด๎วย
ความถูกต๎องตามระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อปูองกันการทุจริตใน
หน๎าท่ีราชการ 

เพื่อปรับแนวความคิด 

การปฏิบัติงานได๎
ถูกต๎องตามระเบียบ 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานทุกคน 

 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครั้งท่ีสํง
พนักงานไปอบรม 

ปฏิบัติงานใน
หน๎าท่ีด๎วยความ
ถูกต๎องตาม
ระเบียบปฏิบัติ
เพื่อปูองกันการ
ทุจริตในหน๎าท่ี
ราชการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  3 ดา๎น การมีสํวนรํวมของประชาชน 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 กิจกรรมลงนามรบัทราบ
และตดิตามก ากับดูแล
บุคลากรในสังกัด ให๎ถือ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข๎าราชการและ
ยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการ
ปูองกันและการปราบปราม
ทุจริต 

เพื่อสํงเสริมให๎
ข๎าราชการมี
กระบวนการขดัเกลา
ให๎ข๎าราชการเพื่อ
ปูองกันและการ
ปราบปรามทุจริต 

คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงานทุกคน 
 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคณะผู๎บรหิาร
สมาชิกสภาพนักงาน
ทุกคนลงนามรับทราบ
และถือปฏิบตั ิ

มีระบบและ
กระบวนการขดั
เกลาให๎
ข๎าราชการเพื่อ
การปูองกันและ
การปราบปราม
ทุจริต 

ส านักปลดั 



 

 

18 กิจกรรม การเข๎าวัดฟังธรรม 
และรํวมกิจกรรมทางศาสนา 
ของเจ๎าหน๎าท่ีเพื่อขัดเกลา
จิตใจให๎มีความประพฤตดิี
ปฏิบัติ และมีศลีธรรม 

เพื่อสํงเสริมให๎
ข๎าราชการมีการขัด
เกลาจติใจให๎มีความ
ประพฤติดีปฏิบัติ 
และมีศลีธรรม 

คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงานทุกคน 
 

- 10,000 10,000 
 
 
 
 

10,000 10,000 จ านวนกิจกรรมที่คณะ
ผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานทุกคน 
เข๎ารํวมกิจกรรม 

ข๎าราชการมี
จิตใจมีความ
ประพฤติดี
ปฏิบัติ และมี
ศีลธรรม 

การศึกษา 

19 การคัดเลือกบุคลากร
ผู๎ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเดํนเพื่อเข๎ารับการยกยํอง
ชมเชยเป็นผู๎ประพฤติปฏิบัติ
ตาม 

เพื่อยกยํองชมเชย
บุคลากรผู๎ประพฤติ
ปฏิบัติดีงาม 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานทุกคน 
 

- - - - - คัดเลือกบุคลากร
ผู๎ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานทางคณุธรรม
และจริยธรรมดเีดํน 

ปฏิบัติงานใน
หน๎าท่ีด๎วยความ
ถูกต๎องตาม
ระเบียบปฏิบัติ
เพื่อปูองกันการ
ทุจริตในหน๎าท่ี
ราชการ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  3 ดา๎น การมีสํวนรํวมของประชาชน 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 มาตรฐานทางคณุธรรมและ
จริยธรรมและเป็นผู๎ที่ทํุมเท

เพื่อสํงเสริมให๎
ข๎าราชการมี

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 

- - - - - การปฏิบัติงาน
ของข๎าราชการมี

ข๎าราชการมี
มาตรฐานทาง

ส านักปลดั 



 

 

ในการปฏิบัติงาน มาตรฐานทาง
คุณธรรมและ
จริยธรรมและเป็นผู๎
ที่ทํุมเทในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานทุกคน 
 

การทุมเทในการ
ปฏิบัติงาน 

คุณธรรมและ
จริยธรรมและ
เป็นผู๎ที่ทํุมเทใน
การปฏิบัติงาน 

21 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรเทศบาลต าบล
กุดสิม 

เพื่อสํงเสริมพนักงาน
มีคุณธรรมจริยธรรม 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
พนักงานทุกคน 
 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม
อบรม 

พนักงานมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

 

22 ประชาสมัพันธ์การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
ตามนโยบายเน๎นหนักของ
กระทรวงมหาดไทย 

เพื่อพัฒนา 
นวัตกรรมส าหรับ
การรายงานและ
ตรวจสอบธรรมา 
ภิบาลในการน า
นโยบายไปปฏิบตั ิ

คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงานทุกคน
ประชาชนท่ัวไป
รับทราบข๎อมลู 

- 5,000 
 

5,000 5,000 5,000 สื่อประชาสัมพันธ์
การปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

ลดการทุจริต
ภายในองค์กร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส ์
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  3 ดา๎น การมีสํวนรํวมของประชาชน 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 สํงเสริมให๎เจ๎าหน๎าท่ีในสังกัด เข๎า
รํวมในแผนงาน/โครงการ/

เพื่อประยุกตห์ลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม พนักงาน
ประยุกตห์ลัก

ส านักปลดั 



 

 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการสํงเสริม
การด าเนินชีวิตและการพัฒนา
ตนเองตามหลักศาสนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมท้ัง
หลักคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิ
บาล 

พอเพียงเป็น
เครื่องมือต๎านทุจริต 

พนักงานทุกคน 

 

อบรม ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือต๎าน
ทุจริต 

24 การจัดท าคูมํือส าหรับ
ประชาชนตามพระราชบญัญัติ
การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ 

เพื่อพัฒนา 
นวัตกรรมส าหรับ
การรายงานและ
ตรวจสอบธรรมาภิ
บาลในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 

ประชาชนท่ัวไป
รับทราบข๎อมลู 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคูํมือ
ส าหรับประชาชน 

ประชาชน
รับทราบปฏิบตัิ
ได๎ถูกต๎องตาม
พระราชบัญญัติ
การอ านวย
ความสะดวก 

 

25 ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานสํวน
ต าบล ลูกจ๎างประจ าและ
พนักงานจ๎าง 

เพื่อพัฒนา 
มาตรฐานและ
จริยธรรมของ
พนักงานไปปฏิบัต ิ

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานทุกคน 

 

- 5,000 5,000 
 
 
 

5,000 5,000 พนักงานรับทราบ
มาตรฐานและ
จริยธรรมร๎อยละ 

80 % 

พนักงานมี
มาตรฐานและ
จริยธรรม 

3 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  3 ดา๎น การมีสํวนรํวมของประชาชน 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  3 ดา๎น การมีสํวนรํวมของประชาชน 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ
หลัก 

26 ตรวจสอบภายในอยํางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานปูองกันการ
ทุจริต 

รายงานการ
ตรวจสอบ
ภายในอยํางมี
ประสิทธิภาพฯ 

- - - - - ผลจากการ
รายงาน 

ตรวจสอบภายใน 

ลดข๎อผดิพลาด
จากการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

27 การจัดวางระบบควบคุม
ภายในเทศบาลต าบลกุดสิม 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานปูองกันการ
ทุจริต 

มีการตรวจสอบ
การเงินของ 
อปท. อยํางน๎อย 
1 ครั้ง / ป ี

- - - - - ผลจากการ
รายงาน 

ตรวจสอบภายใน 

ลดข๎อผดิพลาด
จากการ
ปฏิบัติงาน 

 

28 จังหวัดกาฬสินธุ์ใสสะอาด 
ท๎องถิ่นไทยใสสะอาด 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบงานปูองกันการ
ทุจริต 

คณะผู๎บริหาร 

สมาชิกสภา 

พนักงานทุกคน 

ประชาชนท่ัวไป 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนกิจกรรม
การจัดโครงการ 

ลดการทุจริตภา
ในองค์กร 

 

29 ทบทวนคูํมือการด าเนินงาน
ให๎ทันกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือ
พัฒนาแนวทาง ข้ันตอน 
วิธีการ ปฏิบัติงาน ประกาศ 
ค าสั่ง กฎระเบียบที่พบวํามี
ความเสีย่งในการทุจริตและ
ท าให๎เข๎าใจงําย 

เพื่อพัฒนา นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต 

สํวนราชการเป็น
องค์กรโปรํงใส 

- - - - - เทศบาลต าบลกดุ
สิม 

ใช๎เทคโนโลยี 
สารสนเทศทัน
เหตุการณ ์

ทันกับ
สภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหรือ
พัฒนาแนวทาง 
ขั้นตอน วิธีการ 
ปฏิบัติงาน 
ประกาศ ค าสั่ง 

 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
30 บริหารงานของสถานท่ีกลาง

ส าหรับเป็นศูนย์บริการ
ชํวยเหลือประชาชน 

เพื่อพัฒนา 
นวัตกรรมและ
ชํวยเหลือประชาชน
ทันสถานการณ ์

ประชาชนผู๎
ประสบปัญหา 

- 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวนผู๎เข๎าใช๎
บริการ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความชํวยเหลือ
ทันสถานการณ ์

ส านักปลดั 

31 การเผยแพรํข๎อมลูขําวสาร
เกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตให๎
ประชาชนทราบ 

เพื่อพัฒนารูปแบบ
การสื่อสาร
สาธารณะเชิง
สร๎างสรรคเ์พื่อ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมของ
ประชาชนในสังคม 

ประชาชนไดร๎ับรู๎
ข๎อมูลขําวสารด๎าน
การทุจริต 

- - - - - จ านวนขําวสารที่
เผยแพร ํ

ลดปัญหาการ
ทุจริตสร๎างความ
โปรํงใส 

 

32 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
ทุกภาคสํวนโดยเสรมิสร๎าง
กลไกลหรือชํองทางการรับ
เรื่องร๎องเรียนข๎อคดิเห็น 
ข๎อเสนอแนะจากประชาชน
และทุกภาคสํวน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานปูองกัน
การทุจริต 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานปูองกัน
การทุจริต 

- - - - - จ านวนขําวสาร ท่ี
ได๎รับจากการ
ร๎องเรียน 

ลดปัญหาการ
ทุจริตสร๎างความ
โปรํงใส 

 

33 คัดเลือกผู๎แทนชุมชนในการ
รํวมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ๎างของ ทต.กุดสิม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานปูองกันการ
ทุจริต 

ความโปรํงใสและ
ตรวจสอบได๎ใน
การจัดซื้อจดัจ๎าง
โครงการตํางๆ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู๎แทนชุมชนเข๎า
รํวมเป็นกรรมการ
จัดซื้อจัดจ๎าง 

ลดปัญหาการ
ทุจริตสร๎างความ
โปรํงใส 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  3 ดา๎น การมีสํวนรํวมของประชาชน 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 คําตอบแทนคณะกรรม 
การสอบข๎อเท็จจริง 

เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทน
คณะกรรมการสอบ
ข๎อเท็จจริง 

คณะกรรมการ
สอบข๎อเท็จจริง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะกรรมการ
สอบข๎อเท็จจริง 

เป็นคําตอบแทน
คณะกรรมการ
สอบข๎อเท็จจริง 

ส านักปลัด 

35 คําจ๎างเหมารื้อถอนพร๎อม
ติดตั้งซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณหน๎า  
ร.ร.กุดสิมวิทยาสาร 

เพื่อจํายคําจ๎าง
เหมารื้อถอนพร๎อม
ติดตั้งซุ๎มเฉลิมพระ
เกียรติ 

ติดตั้งซุ๎มเฉลิม
พระเกียรติ
บริเวณหน๎า ร.ร.
กุดสิมวิทยาสาร 

- 150,000 - - - รื้อถอนพร๎อม
ติดตั้งซุ๎มเฉลิม
พระเกียรติ 1 
แหํง 

อ านวยความ
สะดวกในการ
กํอสร๎างถนน
ของทางหลวง
แผํนดิน 

 

36 โครงการปรับปรุงซุ๎มเฉลิม
พระเกียรติ 

เพื่อปรับปรุงซุ๎ม
เฉลิมพระเกียรติ 

ซุ๎มเฉลิมพระ
เกียรติบริเวณ
ตลาดสดเทศบาล 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของซุ๎ม
เฉลิมพระเกียรติ 

เฉลิมพระเกียรติ
พระบรมวงศานุ
วงศ์ 

 

37 คําตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อเป็น
คําตอบแทน
พนักงานลูกจ๎าง 

คําตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 จํายคําตอบแทน ได๎รับขวัญ
ก าลังใจที่ด ี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  3 ดา๎น การมีสํวนรํวมของประชาชน 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 กํอสร๎างโครงหลังคา
เชื่อมตํอระหวํางห๎อง
ศิลป ์

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีการใช๎งานให๎
เกิดประโยชน์ 

หลังคาเชื่อมตํอ
ระหวํางอาคาร 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 โครงหลังคา
เชื่อมตํอระหวําง
อาคาร จ านวน 
1 แหํง 

เพิ่มพื้นท่ีการใช๎
งานของราชการ 

ส านักปลดั 

39 กํอสร๎างห๎องน้ าบริเวณ
ข๎างห๎องประชุม
เทศบาล 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให๎เจ๎าหน๎าที่สํวนราชการ 
ประชาชนผู๎มาติดตํอ
ราชการ 

ขนาดกว๎าง 3 
เมตร ยาว 5 เมตร  

- 350,000 350,000 - - ห๎องน้ า จ าวนวน 
1 แหํง 

อ านวยความ
สะดวกใหส๎ํวน
ราชการ
เจ๎าหน๎าท่ีและ
ประชาชน 

 

40 คําตอบแทน 
คณะกรรรมการ 
ตรวจการจ๎าง 

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน
คณะกรรมการตรวจ 
การจ๎าง 

คําตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจ 
การจ๎าง 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนของงาน เพิ่มศักยภาพ
ของ
คณะกรรมการ
การตรวจงาน
มากขึ้น 

 

41 เงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ 

เพื่อจํายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนแกํพนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎างประจ า 
พนักงานจ๎างตามภารกจิ
และพนักงานจ๎างทั่วไปใน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ๎างประจ า 
พนักงานจ๎างตาม
ภารกิจและ
พนักงานจ๎างทั่วไป
ในเทศบาล 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนพนักงาน
เทศบาล 

พนักงาน
เทศบาลจะใช๎มี
ความเป็นอยูํท่ีดี
ขึ้น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  3 ดา๎น การมีสํวนรํวมของประชาชน 
 1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 อุดหนุน อบต.คุ๎มเกํา 
ตามโครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการชํวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น
อ าเภอเขาวง 

เพื่อให๎ค าปรึกษาแนะน า
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอรับความชํวยเหลือใน
ด๎านตํางๆ ให๎กับ
ประชาชนท่ีมาติดตํอ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
รํวมในการ
ชํวยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นอ าเภอ
เขาวง 

- 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวนครั้ง
ประชาชนท่ีได๎รบั
การชํวยเหลือ 

ประชาชนท่ี
ประสบภัยพิบัติ
ตํางๆ ไดร๎ับ
ความชํวยเหลือ 

ส านักปลดั 

43 คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่
ในการเลือกตั้ง 

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน
เจ๎าหน๎าท่ีในการเลือกตั้ง 

พนักงาน,ลูกจ๎าง - 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนเจ๎าหน๎าท่ี พนักงาน,ลูกจ๎าง
มีคําตอบแทนใน
การเลือกตั้ง 

 

44 เบี้ยประชุม เพื่อจํายเบี้ยประชุมให๎แกํ
คณะกรรมการตํางๆทีม่า
ประชุม 

คณะกรรมการ
ที่มาประชุม 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
คณะกรรมการ
ที่มาประชุม 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ประชุมมากข้ึน 

 

45 คําใช๎จํายในการเชํา
พื้นที่เขียนเว็บของ
เทศบาล 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการให๎ข๎อมูลทาง
สารสนเทศ 

มีเว็บของเทศบาล - 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนเว็บ 1 
แหํง 

อ านวยความ
สะดวกมาขึ้น 

 



 

 

46 คํารับรองในการ
ต๎อนรับบุคคลหรือ
บุคคล 

เพื่อจํายเป็นคํารับรอง
ตํางๆ 

คณะบุคคลที่มา
ตรวจแนะน า 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคณะ
บุคคลที่มา 

อ านวยความ
สะดวกคณะ
บุคคลที่มาตรวจ
แนะน า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  3 ดา๎น การมีสํวนรํวมของประชาชน 
 1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 คํารับรองในการประชุม
สภาเทศบาลหรือ
คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ 

เพื่อจํายเป็นคําเบี้ย
เลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาเทศบาล 

สภาเทศบาลต าบล
กุดสิม หรือ 
คณะกรรมการ
และอนุกรรมการ 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู๎เข๎า
ประชุม 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ประชุม 

ส านักปลดั 

48 คําใช๎จํายในการจัด
กิจกรรมงานราชพิธี/ 
รัฐพิธ ี

เพื่อจํายเป็นคําจดั
กิจกรรมตํางๆของทาง
ราชการ 

งานราชพิธีตํางๆ - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนงานราชพิธ ี เพื่อแสดงความ
จงรักภักด ี

 

49 คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีและ
สมาชิกเทศบาล 

เพื่อจํายเป็นคําเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกสภา 

คําวัสดุเตรียมการ
ตํางๆ 

- 900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวนคําวัสดุที่
ซื้อเตรียมการ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
จัดเตรียมการ
เลือกตั้ง 

 

50 คําใช๎จํายในการจัดท าเวที
ประชาคม 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนประชาชน
ทั้ง 25 หมูํบ๎าน 

ได๎รับความ
คิดเห็นและ

 



 

 

ความเดือดร๎อน
ของประชาชน
มากขึ้น 

51 คําใช๎จํายในการเตรียม 
รับเสด็จ 

เพื่อจํายในการเตรียม
รับเสด็จ 

คําใช๎จํายในการ 
เตรียมรับเสดจ็ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 ครั้ง เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  3 ดา๎น การมีสํวนรํวมของประชาชน 
 1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 คําใช๎จํายในการ
ด าเนินคดตีามค า
พิพากษา 

เพื่อจํายในการ
ด าเนินคดีพิพากษา 

คดีตํางๆทีไ่ด๎
พิพากษา 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ด าเนินคด ี

เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 52 โครงการ - 5,779,000 5,862,000 5,512,000 5,512,000    

133 



 

 

 
 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 
    การสาธารณสุข



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 4 ดา๎น สาธารณสุข 
 1. แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบการจ๎าง 

เพ่ือจํายเป็น
คําตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจจ๎างงาน 

คําตอบแทน
คณะกรรมการ 

ตรวจการจ๎าง 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนงานที่
คณะกรรมการ
ตรวจ 

คณะกรรม 

การที่ตรวจ 

สอบการจ๎าง 

กอง
สาธารณสุข 

2 คําใช๎จํายในการเดินทาง
ไปราชการ 

เพื่อจํายเป็นคํา
เดินทางไปราชการ 

คําลงทะเบียน คํา
พาหนะ คําที่พัก 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู๎ไปอบรม เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พนักงาน 

 

3 เงินชํวยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อจํายเงินชํวยเหลือ
การศึกษาบุตร 

พนักงาน - 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนบุตรของ
พนักงาน 

พนักงานมีความ
เป็นอยูํท่ีดีขึ้น 

 

4 คําบ ารุงรักษาและ
ซํอมแซม 

เพื่อจํายเป็นคํา
บ ารุงรักษาซํอมแซม
ทรัพย์สิน 

คําครุภณัฑ์
ยานพาหนะ ครภุัณฑ์
ส านักงาน  

- 75,000 75,000 75,000 75,000 จ านวนคํา
ซํอมแซม 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

รวมโครงการทั้งหมดจ านวน 4 โครงการ - 225,000 225,000 225,000 225,000    
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ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 4 ดา๎น สาธารณสุข 
1. แผนงาน  การพาณชิย์  งาน  ตลาดสด / งานโรงฆาํสัตว์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จ๎างเหมาปรบัปรุงไฟฟูา
แสงสวํางภายในบริเวณ
ตลาดสดเทศบาล 

เพื่ออ านวยความ
แสงสวํางให๎พํอค๎า
,แมํค๎า 

มีแสงสวํางเพียงพอ
ภายในตลาด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนระบบ
ไฟฟูา 

เพื่ออ านวย
ความแสงสวําง
ให๎พํอค๎า,แมํค๎า 

กอง
สาธารณสุข 

2 กํอสร๎างแผงจ าหนาํย
สินค๎าตลาดสดเทศบาล 

เพื่อความเป็น
ระเบียบในการ
จ าหนํายสินค๎า 

ขนาดกว๎าง 1.10 เมตร 
ยาว 1.60 เมตร จ านวน 
15 แผง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แผงตลาด 
จ านวน 15 
แผง 

อ านวยความ
สะดวกให๎พํอค๎า
,แมํค๎า 

 

3 ปรับปรุงโรงฆําสตัว ์ เพื่อปรับปรุงโรง
ฆําสัตว์ใหไ๎ด๎
มาตรฐาน 

ปรับปรุงโรงฆําสัตว์
ประกอบด๎วย 
- ปรับปรุงอาคาร 
- กํอสร๎างถนน คสล. 
- ปรับปรุงระบบน้ าประปา 
- ปรับปรุงระบบไฟฟูา
ภายใน 

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 โรงฆําสัตว์ 
จ านวน 1 แหํง 

โรงฆําสัตว์ได๎
มาตรฐาน 
- ผู๎บริโภคทาน
เนื้อสัตว์ท่ีสะอาด  

 

4 โครงการกํอสร๎างตลาด
สดเทศบาลต าบลกุดสิม 

เพื่อทดแทนตลาด
เกําที่ใช๎งานมาเป็น
เวลานาน 

กํอสร๎างตลาดสด - - 20,000,000 20,000,000 20,0000 ตลาดสด
จ านวน 1 แหํง 

อ านวยความ
สะดวกให๎
ประชาชนแมํค๎า 

 

5 โครงการอบรม
ผู๎ประกอบการร๎านอาหาร
และแผงจ าหนํายในตลาด
สดเทศบาลต าบลกุดสิม 

เพื่อจํายเป็นคํา
อบรมโครงการ 

ประชาชนแมํค๎าใน
เทศบาล 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู๎เข๎า
อบรม 

เพิ่มความรู๎ให๎แกํ
ประชาชนและ
แมํค๎า 

 



 

 

รวมโครงการทั้งหมด จ านวน 5 โครงการ 220,000 220,000 23,720,000 23,720,000 3,920,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 4 ดา๎น สาธารณสุข 
1. แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  บริการสาธารณสุขและงานสารธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําขึ้นทะเบียนสัตว ์ เพื่อให๎สัตว์ในเขต
เทศบาลได๎อยูํในการ
ดูแล 

สัตว์ในเขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

- 10,716 10,716 10,716 10,716 จ านวนสัตว์ที่มา
ขึ้นทะเบียน 

สัตว์ในเขต
เทศบาลมีความ
คุมครองมากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

2 คําใช๎จํายตามโครงการ
จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพ
ติดตามยุทธการฟูาแดด 

สงยาง 

เพื่อตรวจหาสารเสพ
ติด พนักงาน ลูกจ๎าง 

พนักงาน ลูกจ๎าง
เทศบาลต าบลกุดสิม 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนพนักงาน 
ลูกจ๎างเทศบาล 

พนักงาน ลูกจ๎าง  

3 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์สาธารณสุขมลู
ฐานชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

เพื่อให๎ประชาชนใน
เขตเทศบาลได๎รับการ
ดูแลอยํางครอบคลุม
และทั่วถึง 

คณะกรรมการใน
เขตเทศบาลต าบล
กุดสิม 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
คณะกรรมการ 

เพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการ 

 

4 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตํอระบาด
ประจ าท๎องถิ่น 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมการระบาด
ของโรคติดตํอ 

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมูํบ๎าน ผู๎น าชุมชน
และประชาชนใน

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎เข๎าอบรม ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยท่ี
ดีขึ้น 

 



 

 

เขตเทศบาลต าบล 
กุดสิม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 4 ดา๎น สาธารณสุข 
1. แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  บริการสาธารณสุขและงานสารธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการรณรงค์ปูองกัน
โรคอุบัติใหมํในเขต
เทศบาลต าบลกุดสิม 

เพื่อปูองกันโรค
อุบัติใหมํ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลกุดสิม 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู๎รํวม
กิจกรรม 

จ านวนผูป๎ุวย
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการรณรงค์ปูองกัน
โรคไข๎เลือดออกในเขต
เทศบาลต าบลกุดสิม 

เพื่อปูองกันโรค
ไข๎เลือดออกใน
เขตเทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลกุดสิม 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู๎รํวม
กิจกรรม 

ไมํมีจ านวน
ผู๎ปุวย
ไข๎เลือดออก 

 

7 โครงการจัดท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 

เพื่อใช๎เป็นสารไลํ
แมลงวัน 

แมลงวันทีบ่ํอขยะ - 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนการเกิด
ของแมลงวัน 

ลดการเกิดของ
หนอนแมลงวัน 

 

8 สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ๎า ตามพระปณธิาร ของ
สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎า
ฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา๎ ตาม
พระปณิธาร ของ
สมเด็จพระเจ๎าลูก

สุนัขในเขตเทศบาล
ต าบลกุดสิมได๎รบั
การควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษสนุัข
บ๎า 

- 53,580 53,580 53,580 53,580 จ านวนสนุัขที่
ได๎รับวัคซีนโรค
พิษสุนัขบา๎ 
 
 
 
 

สุนัขในเขต
เทศบาลต าบล 
กุดสิมได๎รับการ
ควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบา๎ 

 



 

 

เธอเจ๎าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 4 ดา๎น สาธารณสุข 
1. แผนงาน  สาธารณสุข  งาน  บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อุดหนุนศนูย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน 

เพื่อจํายเป็นคํา
สนับสนุนเจ๎าหน๎าที่
ประจ าหมูํบ๎าน 25 
หมูํบ๎าน 

25 หมูํบ๎าน - 125,000 125,000 125,000 125,000 จ านวน 25 
หมูํบ๎าน 

เพื่อจํายเป็นคํา
สนับสนุน
เจ๎าหน๎าท่ีประจ า
หมูํบ๎าน 25 
หมูํบ๎าน 

กอง
สาธารณสุข 

10 อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางพระราชด าริ
ด๎านสาธารณสุข 25 
ชุมชน 

เพื่อจํายเป็นคํา
สนับสนุนเจ๎าหน๎าที่
ประจ าหมูํบ๎าน 25 
หมูํบ๎าน 

25 หมูํบ๎าน - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 25 
หมูํบ๎าน 

เพื่อจํายเป็นคํา
สนับสนุน
เจ๎าหน๎าท่ีประจ า
หมูํบ๎าน 25 
หมูํบ๎าน 

 

11 โครงการปูองกันโรค
เอดส ์

เพื่อควบคุมปูองกัน
โรคตดิตํอทาง 
เพศสัมพันธ์ 

ประชาชนภายในเขต
เทศบาลต าบลกดุสิม 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เพื่อเพ่ิมความรู๎
ในการปูองกัน
โรคตดิตํอทาง
เพศสัมพันธ์ 

 



 

 

12 ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพตดิในเขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

เพื่อให๎ความรู๎เยาวชน
หํางไกลยาเสพติด 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลกดุสิม 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม
อบรม 

ประชาชน,
เยาวชนหํางไกล
ยาเสพตดิ 

 

รวมโครงการทั้งหมดจ านวน 11 โครงการ - 999,296 1,079,296 1,079,296 1,079,296    
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การป้องกันดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของ 
ประชาชน



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 5  ดา๎น การปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
4.  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   งาน ปูองกันฝาุยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมให๎ความรู๎การ
ปูองกันไฟไหม๎ปุา 

เพํอให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนในการปูองกัน
ไฟปาุ 

อบรมให๎ความรู๎การ
ปูองกันไฟไหม๎ปุา 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎ผาํนการ
อบรม 

ลดจ านวนคร้ัง
ไฟไหม๎ในพืน้ที ่

งานปูองกันฯ 

2 โครงอบรมปูองกัน
เด็กจมน้ า 

เพื่อให๎ความรู๎ปูองกัน
เด็กจมน้ า 

อบรมให๎ความรู๎การ
ปูองกันและวิธีการ
ชํวยเหลือเด็กจมน้ า 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู๎ผาํนการ
อบรม 

ไมํมีจ านวนเด็ก
จมน้ า 

 

3 อบรมสมาชิกแจ๎ง
ขําวอาชญากรรม 

เพื่อแจ๎งขําวสารข๎อมูล ที่
สํงผลกระทบตํอชีวิตและ
การด ารงชีพของ
ประชาชน (ตาสัปปะรด) 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลกุดสิม 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม
เป็นสมาชิกแจ๎ง
ขําวอาชญากรรม 

ลดปัญหาการ
กํอ
อาชญากรรม
ในชุมชน 

สถานี
ต ารวจภูธรเขา
วงรํวมกับงาน
ปูองกันฝุายพล
เรือนฯ 

4 อาสาจราจร และ
ต๎านภัยยาเสพติด 

เพื่อชํวยเหลืองานต ารวจ
ด๎านการอ านวยความ
สะดวกด๎านการจราจร
และการเตือนภัยยาเสพ
ติด 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลกุดสิม 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม
อาสาจราจร 

ลดปัญหาการ
กํอ
อาชญากรรม
ในชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 5  ดา๎น การปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
4.  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   งาน ปูองกันฝาุยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 คําตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบการจ๎าง 

เพ่ือจํายเป็น
คําตอบแทน
คณะกรรมการตรวจ
จ๎างงาน 

คําตอบแทน
คณะกรรมการ 

ตรวจการจ๎าง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนงานที่
คณะกรรมการ
ตรวจ 

คณะกรรมการ
ทีต่รวจสอบ
การจ๎าง 

งานปูองกันฯ 

6 คําตอบแทน
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

เพ่ือจํายเป็น
คําตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

คําตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน
พนักงานที่
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

พนักงาน 
ลูกจ๎างที่
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

 

7 คําตอบแทน  
อปพร. 

เพ่ือจํายเป็น
คําตอบแทน อปพร. 

คําตอบแทน  
อปพร. 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน อปพร มีศักยภาพใน
การท างานมาก
ขึ้น 

 

8 
 

โครงการฝึกซ๎อม
แผนการปูองกัน
และบรรเทา 

สาธารณภัย 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
เจ๎าหน๎าที่ 

โรงเรียนที่อยูํใน
พ้ืนที่เทศบาลต าบล
กุดสิม 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู๎เข๎า
ฝึกซ๎อม 

มีศักยภาพใน
การปูองกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 5  ดา๎น การปูองกนัและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
4.  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   งาน ปูองกันฝาุยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจดักิจกรรม
เนื่องในวันอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร) 

เพื่อให๎สมาชิก (อปพร) 
ได๎รํวมกิจกรรม 

สมาชิก (อปพร) - 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนสมาชิก 
(อปพร) เข๎ารํวม
กิจกรรม 

เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพ  
(อปพร) 

งานปูองกันฯ 

10 โครงการรักษาความ
ปลอดภัยด๎านการ 
จราจรในชํวงเทศกาล
วันส าคัญ 

เพื่อเป็นการลด
อุบัติเหตุในชํวงเทศกาล 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลกดุสิม 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ที่เกิดอุบัติเหต ุ

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล
กุดสิมมีความ
ปลอดภัย 

 

11 โครงการชํวยเหลือ
สงเคราะห์ผู๎ประสบภัย
ธรรมชาต ิ

เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภยัตํางๆ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลกดุสิม 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ที่ได๎รับความ
เดือดร๎อน 

ประชาชนไดร๎ับ
การบรรเทา

ความเดือดร๎อน 

 

12 โครงการเทศบาล
ต าบลกุดสิมออกตรวจ
รํวมเจ๎าหนา๎ที่ต ารวจ 

เพื่อปูองกันและดูแล
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของประชาชน 

1 ครั้ง/ปี  เจ๎าหน๎าท่ี
ต ารวจและอปพร. 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนอปพร.ที่
เข๎ารํวม 

ปัญหา
อาชญากรรมใน
พื้นที่ลดลง 

 

13 โครงการอบรม
อาสาสมัครปูองกัน
และบรรเทาสาธารณะ

เพื่อปูองกันและ
ชํวยเหลือเมื่อเกิด
สาธารณะภัย 

1 ครั้ง/ปี พนักงาน
เทศบาล ลูกจ๎าง อป
พร.ประชาชนในเขต

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎รํวม
อบรม 

เพื่อความ
สะดวกในการ
ชํวยเหลือและ

 



 

 

ภัย เทศบาลต าบลกดุสิม บรรเทา
สาธารณะภัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 5  ดา๎น การปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
4.  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   งาน ปูองกันฝาุยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการอบรมแกนน า
อาสาจราจร 

เพื่อลดอุบัตเิหต/ุแก๎ไข
ปัญหาจราจรในเขต
เทศบาลต าบลกดุสิม 

1 ครั้ง/ปี อปพร.
นักเรียน ประชาชน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎รํวม
อบรม 

ประชาชนมี
ความเข๎าใจใน

การใช๎รถใช๎ถนน 

งานปูองกันฯ 

15 เงินชํวยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจํายเงินชํวยเหลือ
การศึกษาบุตร 

พนักงาน - 16,800 16,800 16,800 16,800 จ านวนบุตรของ
พนักงาน 

พนักงานมีความ
เป็นอยูํท่ีดีขึ้น 

 

16 คําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อจํายเป็นคําเดินทาง
ไปราชการ 

คําลงทะเบียน คํา
พาหนะ คําที่พัก 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎ไปอบรม เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
พนักงาน 

 

17 จัดซื้อวัสดจุราจร เพื่อใช๎ในการอ านวย
ความสะดวกด๎าน
การจราจรในชํวง
เทศกาลส าคัญและงาน
อื่นที่เกี่ยวข๎อง 

วัสดุจราจร ได๎แกํ 
กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร เสื้อจราจร 
ปูายจราจร เสาล๎มลุก
จราจร กระบอกไฟ

- - 40,000 40,000 40,000 จ านวนวัสดุ
จราจร 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

งานปูองกันฯ 



 

 

จราจร และอื่นๆที่จดั
อยูํในประเภทนี ้

รวมท้ังหมดจ านวน 17 โครงการ - 776,800 816,800 816,800 816,800    
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 6 ดา๎น การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
1. แผนงาน เคหะและชุมชนงาน ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กํอสร๎างโรงเรือนคัดแยก
ขยะ 

เพื่อใช๎ในงานก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

ขนาดกว๎าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร สูง 
3.50 เมตร  

200,000 - - - - โรงเรือนคัดแยกขยะ 
จ านวน 1 แหํง 

มีความความ
สะดวกมากขึ้นใน
การเก็บคัดแยก
ขยะ 

สาธารณสุข 

2 กํอสร๎างโรงจอดรถบรรทุก
ขยะ 

เพื่อเปน็สถานท่ีจอด
รถบรรทุกขยะ 

กํอสร๎างโรงจอด
รถบรรทุกขยะ 

- 500,000 500,000 500,000 - โรงจอดรถ 
จ านวน  
1 แหํง 

มีที่จอดบรรทุก
ขยะ 

 

3 โครงการธนาคารขยะใน
โรงเรียน 

เพื่อให๎นักเรียนมีการ
บริหารจดัการขยะ
เป็น 

โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาล7จ านวน  
 

ปริมาณขยะ
ลดลง 

 

4 บริหารจดัการขยะแบบ
ครบวงจร 

เพื่อขัดแยกขยะ อบรมการบริหาร
จัดการขยะที่
ครัวเรือน 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 25 หมูํบ๎านเข๎า
รํวมโครงการ 

ครัวเรือนจดัการ
ขยะเป็น 

 

5 จัดซื้อท่ีดินเพื่อบรหิาร
จัดการขยะ 

เพื่อรองรับปริมาณ
ขยะที่เพิ่มขึ้น 

ซื้อท่ีดินใกล๎เคียงกับ
บํอขยะเดิม 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ที่ดินจ้านวน  1 
แห่ง 

มีพื้นท่ีบริหาร
จัดการขยะ 

 

6 กํอสร๎างโรงคดัแยกขยะ เพื่อคัดกรองขยะ/ กํอสร๎างโรงคดัแยก - 200,000 200,000 200,000 200,000 โรงคัดแยกขยะ 
จ้านวน 1 แห่ง 

มีการบรหิาร
จัดการขยะ 

 



 

 

ระบบสายพาน ไซด์ขยะ ขยะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 6 ดา๎น การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
1. แผนงาน เคหะและชุมชนงาน ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 เตาเผาขยะ เพื่อซื้อเตาเผาขยะ เพื่อลดปริมาณขยะลดลง - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเตาเผาขยะ
ท่ีซ้ือ 

มีการบริหาร
จัดการขยะ 

สาธารณสุข 

8 คําจ๎างเหมาปรับเกลี่ย
บํอขยะเทศบาลต าบล
กุดสิม 

เพื่อปรับเกลีย่ขยะที่
เป็นกองบริเวณบํอ
ขยะ 

เกลี่ยบริเวณบํอขยะ
เทศบาล 

- - 200,000 200,000 200,000 ปริมาณขยะท่ีปรับ
เกลี่ย 

ลดขยะท่ีเป็นกอง
ขยะไมํปลิวออก
ข๎างนอก 

 

9 โครงการชุมชนปลอด
ขยะ 

เพื่อความสะอาดของ
แตํละชุมชน 

25 ชุมชนในเขตเทศบาล - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 25 
หมูํบ๎าน 

มีความสะอาด
ภายในหมูํบ๎าน 

 

10 อุดหนุนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลตาม
โครงการจดัการขยะ
แบบครบวงจรใน
สถานศึกษา 

เพื่อความสะอาดของ
แตํละโรงเรียน 

1. โรงเรียนเขาวงพิทยา
คาร 
2. ร.ร.กาญจนาภิเษก
กาฬสินธุ์ 
3. ร.ร.กุดสิมวิทยาสาร 
4.ร.ร.กุดกว๎างสวาสด์ิ
วิทยา 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวน 7 โรงเรียน  มีความสะอาด
ภายในโรงเรียน 

 



 

 

5. ร.ร.กุดปลาค๎าวราษฎร์
บ ารุง 
6.ร.ร.เขาวงวิทยา 
7. ร.ร.สมฤทัย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 6 ดา๎น การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
1. แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ดูแลรักษาท าความ
สะอาดภายในหมูํบา๎น 

เพื่อจํายคนงานเก็บ
กวาดขยะบรเิวณริม
ถนน 

จ๎างคนงานเก็บกวาดท า
ความสะอาดรมิถนน 

- 669,600 669,600 669,600 669,600 จ านวนคนงาน
เก็บกวาดขยะ 

บริเวณริมถนน
มีความสะอาด
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

12 โครงการเก็บขยะมลูฝอย
ในเขตเทศบาล 

เพื่อจ๎างเหมาบริการ
เก็บขยะมลูฝอยในเขต
เทศบาล 

จ๎างเหมาคนงานเก็บขยะ
ขยะมูลฝอยภายในเขต
เทศบาล 

- 972,000 972,000 972,000 972,000 จ านวนคนเก็บ
ขยะ 

ภายในเขต
เทศบาลมี
ความสะอาด
มากขึ้น 

 

13 คําจ๎างเหมาปรับเกลี่ย
บํอขยะ 

เพื่อจํายคําจ๎างเหมาฝัง
กลบขยะ 

จ๎างเหมาคนฝังกลบขยะ
บริเวณที่ทิ้งขยะ 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนจ๎าง
เหมาคนฝัง
กลบขยะ 

รักษาความ
สะอาดบริเวณ
บํอขยะ 

 

14 จัดซื้ออุปกรณ์การออก
ก าลังกายประจ าหมูํบา๎น  

เพื่อประชาชนไดม๎ีที่
ออกก าลังกาย 

ประจ าหมูํบ๎าน  
ต.กุดปลาค๎าว 

- - - - 30,000 จ านวน
อุปกรณ์ที่

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

 



 

 

ต.กุดปลาค๎าว จัดซื้อ 
15 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

การจัดการขยะมลูฝอย
โดยมีการมสีํวนรํวมของ
ชุมชนและภาคเีครือขําย
แบบบูรณาการ 

เพื่อให๎ประชาชนเพิ่ม
ความรู๎ในเรื่องจดัการ
ขยะ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู๎เข๎า
อบรม 

ประชาชนจะ
ได๎มีการ
จัดการขยะที่ดี
ขึ้น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 6 ดา๎น การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
1. แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการเจาะน้ าบาล
ดานบริเวณที่ท้ิงขยะ
เทศบาลต าบลกดุสิม 

เพื่อใช๎ในงานคัดแยก
ขยะ 

เจาะน้ าบาลดาน - - 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 แหํง อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง 
สารธารณ

สุข 
17 ขยายเขตระบบ

ไฟฟูาแรงสูงพร๎อมหม๎อ
แปลงบริเวณที่ท้ิงขยะ
เทศบาลต าบลกดุสิม 

เพื่อเพ่ิมแสงสวํางให๎
ทั่วถึงบริเวณที่ทิ้งขยะ 

ระบบไฟฟูาแรงสูงพร๎อม
หม๎อแปลง 

- - 500,000 500,000 500,000 ระบบ
ไฟฟูาแรงสูง
พร๎อมหม๎อแปลง 
จ านวน 1 ชุด 

มีไฟฟูา
เพียงพอ
บริเวณที่ทิ้ง
ขยะ 

 



 

 

โครงการทั้งหมดจ านวน 17 โครงการ 200,000 7,841,600 8,641,600 8,641,600 8,171,6000    

146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 6 ดา๎น การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
1. แผนงาน เคหะและชุมชน งาน สวนสาธารณะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลมิ
พระเกียรติใต๎อํางเก็บน้ าห๎วย
สายนาเวยีง 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎แกํ
ประชาชนผู๎มา
สวนสาธารณะ 

- กํอสร๎างถนนคนเดิน
รอบสระน้ าขนาดกว๎าง 
2 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.12 เมตร 
- ปรับปรุงห๎องน้ า 

- - 1,000,000 - - - ถนนคนเดิน 
จ านวน 1 สาย 
- ห๎องน้ า 1 แหํง 
- เครื่องออก
ก าลังกาย 1 ชุด 
- เครื่องเลํนเสริม

ประชาชน
สะดวกสบาย
ในการมาใช๎
บริการ
สวนสาธารณะ 

กองชําง 



 

 

- ติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กาย 
- ติดตั้งเครื่องเลํนเสริม
ปัญญาส าหรับเด็ก 

ปัญญาส าหรับ
เด็ก จ านวน 1 
เครื่อง 

2 กํอสร๎างระเบียง คสล. รอบ
หนองสระบัวในสวน 
สาธารณะใต๎อํางเก็บน้ า 
สายนาเวยีง 

มีความปลอดภัย
รัดกุมมากขึ้น 

ขนาด 2 เมตร ยาว 
600 เมตร  

- - - 1,500,000 - ระเบียงจ านวน 
1 แหํง 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยมากขึ้น 

 

3 กํอสร๎างลานน้ าพุหนองสระ
บัวในสวนสาธารณะใต๎อําง
เก็บน้ าสายนาเวียงพร๎อม
สะพานเข๎า – ออก 

เพื่อความสวยงาม
มากขึ้น 

กํอสร๎างลานน้ าพุง 
ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 
10 เมตร 

- - - - 1,000,000 ลานน้ าพุง
จ านวน 1 แหํง 

เพื่อความ
สวยงาม 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 6 ดา๎น การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
1. แผนงาน เคหะและชุมชน งาน สวนสาธารณะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ดูแลสุขภาพส าหรับกลุํม
เส่ียงอันตรายจากมลพิษ
สิ่งแวดล๎อมที่เกิดจากขยะ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

ประชาชนภายในเขตเทศบาล - 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพที่
ดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

5 คําบ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 

เพื่อจํายเป็นคํา
บ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมยานพาหนะ 

ซํอมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 
รถยนต์สํวนกลาง 

- 130,000 130,000 130,000 130,000 จ านวนการ
ซํอมแซม 

อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

 

6 คําใชํจํายตามโครงการ
ดูแลและรักษาบริเวณสวน 

เพื่อจํายคนดูแล
สวนสาธารณะ 

คนงานดูแลสวนสาธารณะ - 288,000 288,000 288,000 288,000 จ านวนคนงาน สวนสาธารณะมีความ
สะอาดเรียบร๎อย 

กองชําง 



 

 

สาธารณะตํางๆในเขต
เทศบาล 

7 คําจ๎างเหมาบริการก าจัด
สิ่งปฏิกูล 

เพื่อจ๎างเหมาบริการ
ก าจัดสิ่งปฏกิูล 

คนงาน - 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคนงาน อ านวยความสะดวก
ให๎แกํประชาชนมาใช๎
สวนสาธารณะ 

 

8 คําบ ารุงรักษาและ
ซํอมแซม 

เพื่อจํายเป็นคํา
บ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมทรัพย์สิน 

ซํอมแซมครุภัณฑ์การเกษตรตํางๆ - 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนที่
ซํอมแซม 

อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

 

9 กํอสร๎างสวนสาธารณ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก  

เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลเนื่องในพระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

-กํอสร๎างถนนคนเดิน 
-กํอสร๎างฐานออกก าลังกาย 
-กํอสร๎างปูายโครงการ 
-กํอสร๎างศาลาเฉลิมพระเกียรติ –
กํอสร๎างศาลาพักผอํน 
-กํอสร๎างสะพานข๎ามคลอง  
– ขุดลอกคลอง- ปรับถมดิน  
– จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
– จัดซื้อเครื่องเลํนส าหรับเด็ก  

- 1,000,000 1,175,000 1,000,000 1,000,000 สวน  1  แหํง มีสวนเป็นสถานที่
พักผํอนหยํอนใจ 

 

โครงการทั้งหมดจ านวน 9 โครงการ - 958,000 2,633,000 2,458,000 2,458,000 2,458,000   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 6 ดา๎น การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป 



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ๎า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อให๎รักษาและ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

พนักงาน ประชาชนได๎
รํวมกันปลูกต๎นไม ๎

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนได๎
รํวมกัน
อนุรักษ์ปลูก
ต๎นไม ๎

ส านักปลดั 

โครงการทั้งหมด จ านวน  1 โครงการ - 500,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000    
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การศึกษา 



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 
1. แผนงาน การศึกษา งาน ระดับกอํนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จ๎างเหมาปรบัปรุงระบบ
น้ าประปาบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

เพื่อให๎มีน้ าใช๎ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

คําจ๎างเหมาปรับปรุง
น้ าประปาบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 - - - - อุปกรณ์ระบบ
น้ าประปา จ านวน 1 
ชุด 

อ านวยความ
สะดวกในการใช๎
น้ า 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

2 ถมดินบริเวณหลังอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกดุสิม 

เพื่อให๎มีบริเวณพื้น
กว๎างขึ้น 

กว๎าง 25 เมตร ยาว 
50 เมตร สูงเฉลีย่ 1 
เมตร หรือปรมิาณดิน
ถมไมํน๎อยกวํา 
1,250 ลูกบาศเมตร 

100,000 - 200,000 200,000 200,000 ถมดิน 1 แหํง มีบริเวณกว๎างขึ้น  

3 จ๎างเหมาปรบัปรุง
ห๎องเรียนอาคาร 5 

เพื่อให๎มีห๎องเรียน
ส าหรับงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงห๎องเรียน
ห๎องเรียนอาคาร 5  

100,000 - 50,000 50,000 50,000 ห๎องประชุม จ านวน 
1 แหํง 

อ านวยความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรม 

 

4 กํอสร๎างรางระบายน้ า 
คสล.รูปตัวยู พร๎อมฝาปดิ 
คสล.และบํอพักน้ า คสล. 
พร๎อมฝาปดิตะแกรงเหล็ก
ข๎างอาคาร 4 –5 บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อแก๎ไขปัญหา 
น้ าทํวม 

ขนาดปากกว๎าง 0.30 
เมตร ยาว 23 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
และบํอพักน้ า คสล. 
พร๎อมฝาปดิตะแกรง
เหล็ก จ านวน 1 บํอ  

72,000 - - - - รางระบายน้ า 1 สาย ลดปัญหาน้ าทํวม  



 

 

เทศบาลต าบลกดุสิม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 
1. แผนงาน การศึกษา งาน ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 กํอสร๎างรั้วพร๎อมประตู 
ข๎างอาคาร 4 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล 
กุดสิม 

เพื่อความมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัย 

รั้วก าแพงสูง 1 เมตร ยาว 
31 เมตร ประตูสูง 1 
เมตร ยาว 5 เมตร  

50,000 - 60,000 60,000 60,000 รั้ว จ านวน 1 ชุด 
ประตู จ านวน 1 ชุด 

เพิ่มความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

6 กํอสร๎างถนน คสล. หลัง 
อาคาร 5 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลกุดสิม 

เพื่อสะดวกในการ
เข๎าอาคารเรียน 

ขนาดผิวจราจร 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
ไมํน๎อยกวาํ 200 ตาราง
เมตร พร๎อมลงลูกรังกลบ
ขอบคอนกรีต 

115,000 - 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. จ านวน 1 
สาย  

อ านวยความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

 

7 คําอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรการศึกษา 

คําอบรมพัฒนาครู
และบุคลากร
การศึกษา 

อบรมให๎ความรู๎ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู๎ผํานการ
อบรม 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

8 กํอสร๎างโรงจอดรถ เพื่อใช๎จอดรถรับสํง
นักเรียน 

กํอสร๎างโรงจอดรถ 1 แหํง - 500,000 500,000 500,000 500,000 โรงจอดรถ จ านวน 1 
แหํง 

มีท่ีจอดรถรับสํง
นักเรียน 

 

9 ปรับปรุง/ตํอเตมิหลังคา
และตาขํายสนามเด็กเลํน 

เพื่อสํงเสริม
พัฒนาการเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กํอสร๎าง/ปรับปรุง/เติม 
หลังคาและตาขํายสนาม
เด็กเลํน จ านวน 1 แหํง 

- - 100,000 100,000 100,000 หลาคาและตาขําย
สนามเด็ก  

กันแดดและฝนให๎
นักเรียน 

 



 

 

เทศบาลต าบลกุดสิม 
10 ซํอมแซมอาคาร 4 ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

กุดสิม 

อาคารเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

อาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- - 100,000 100,000 100,000 อาคาร 4 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อาคารเรียนได๎
มาตรฐานเพิ่ม
ความปลอดภัย 

 

151 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 
1. แผนงาน การศึกษา งาน ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ปรับปรุงห๎องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

เพื่อยกระดับห๎องน้ าให๎
สูงขึ้น 

ห๎องน้ าของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- - 100,000 100,000 100,000 ห๎องน้ า จ านวน 1 หลัง ลดปัญหาน้ า – 
ดินไหลเข๎าห๎องน้ า 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เลก็ฯ 

12 ติดตั้งตาขํายรอบอาคาร
โรงอาหาร 

เพื่อปูองกันอันตราย
จากสัตว์และแมลง 

ติดต้ังตาขํายโดยรอบบริเวณ
อาคารโรงอาหารและ
สถานที่ประกอบอาหาร 

- - 200,000 200,000 200,000 ตาขํายรอบโรงอาหาร มีตาขํายปูองกัน
อันตรายจากสัตว์
และแมลง 

 

13 ปรับปรุงตํอเติมตาขําย
ข๎างอาคาร 5 

เพือ่กันบริเวณปูองกัน
เด็กนักเรียนออกนอก
บริเวณอาคาร 5 

ติดต้ังตาขํายและหลังคา
อาคาร 5 

- - 350,000 350,000 350,000 ตาขําย และหลังคา 
จ านวน 1 แหํง 

มีตาขํายปูองกัน
อันตรายและ
หลังคาปูองกัน
แสงแดดและฝน 

 

14 กํอสร๎างโดมทางเดิน
ระหวํางอาคารเรียน 

เพื่อมีหลังคากันแดด
และฝน 

โดมทางเดินระหวํางอาคาร
เรียนหลังที่ 4 และ 5 

- - 250,000 250,000 250,000 โดมทางเดิน จ านวน 1 
หลัง 

มีโดมทางเดินท่ี
ปูองกันแดดและ
น้ าฝน 

 

15 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
แหลํงเรียนรู๎ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล

เพื่อให๎เป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีสวยงาม นําอยูํ 
นําเรียนรู๎เกิดสุขภาพจิต

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- - 150,000 150,000 150,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
สวยงาม นาํอยู ํนํา
เรียนรู๎ เกิดสุขภาพจิต

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่สวยงาม นาํอยู ํ
นําเรียนรู๎ เกิด

 



 

 

152 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 
1. แผนงาน การศึกษา งาน ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 กํอสร๎างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบรเิวณข๎างอาคาร  
4 - 5 

-เพื่อปูองกันการ
พังทลายหน๎าดิน 
- เพื่อปูองกันไมํให๎เด็ก
นักเรียนออกนอก
บริเวณ 

รั้วสูง 1.5 เมตร ยาว 
250 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 รั้วศูนย์เด็กเล็ก 
จ านวน 1 แหํง 

อ านวยความ
สะดวกและ
ปูองกันอันตราย
จากอุบัติเหตุที่
จะเกิดขึ้น 

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

18 กํอสร๎างรางระบายน้ า
บริเวณอาคาร 4 - 5 

เพื่อให๎ระบายน้ าได๎
สะดวกมากข้ึน 

รางระบายน้ า ขนาด
ปากกว๎าง 40 เซนติเมตร 
ยาว 28 เมตร ลึก 50 
เซนติเมตร บํอพักน้ า 
คสล. จ านวน 1 บํอ 

- - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ความยาวของ
รางระบายน้ าที่
สร๎างเสร็จ 

 

19 จัดท าแผนพัฒนาการ 
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกดุสิม 

เพื่อให๎เกิดการพัฒนา
ในด๎านเด็ก ครู อาคาร
สถานท่ีและ

ครูทุกคนได๎รํวมปรึกษา
และจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนแผนการ
ศึกษาทุกชั้น 

เกิดการพัฒนา
ในด๎านเด็ก ครู 
อาคารสถานท่ี

 

กุดสิม ท่ีดีแกํ 
ครูเด็กและผู๎ปกครอง 

ท่ีดีแกํครูเด็กและ 
ผู๎ปกครอง 

สุขภาพจิตท่ีดีแกํ
ครูเด็กและ 
ผู๎ปกครอง 

16 กํอสร๎างโดมและเวทีหลัง
อาคาร 3 

เพื่อให๎นักเรียนได๎ใช๎โดม
บังแดดฝนและจัด
กิจกรรมตํางๆ ในรํม 

โดมขนาดกว๎าง 50 เมตร 
ยาว 70 เมตร เวทขีนาด
กว๎าง 10 เมตร ยาว 10 
เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 โดม จ านวน 1 หลัง 
เวที จ านวน 1 แหํง 

อ านวยความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมตํางๆใน
รํม 

 



 

 

สภาพแวดล๎อมอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

และ
สภาพแวดล๎อม
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

20 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ครู ผู๎ชํวยครผูู๎ดูแลเด็ก 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎
มีความรู๎ความสามารถ
ตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ 

จัดอบรมให๎ความรู๎หรือสํง
บุคลากรของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล 
กุดสิม เข๎ารับการอบรม
จากหนวํยงานอื่นอยาํง
น๎อยปีละ 1 ครั้ง 

- 26,000 26,000 26,000 26,000 จ านวนผู๎เข๎าอบรม บุคลากรที่เข๎ารับ
การอบรมมีความรู๎
ความสามารถตรง
กับงานที่รับผิดชอบ 

 

153 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 
1. แผนงาน การศึกษา งาน ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการพีส่อนน๎อง เพื่อให๎ครูที่มีความรู๎
ด๎านการจดั
ประสบการณ์เด็ก
ประยุกต์และถํายทอด
ความรู๎ให๎กับครูรุํนน๎อง 

ครูทุกคนได๎รับการ
อบรมในระบบอยําง
น๎อยปีละ 1 ครั้ง 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎เข๎าอบรม ครูทุกคนพัฒนา
ตนเองให๎มี
คุณภาพสํูครูมือ
อาชีพ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

22 อบรมการให๎ครูจัด
ประสบการณ์การเรียนรู๎
ที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นส าคัญ
กิจกรรม 

เพื่อให๎เด็กมีสํวนรํวมใน
การเรยีนการสอนมาก
ขึ้น 
 

ครูทั้ง 13 คน 
 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนครู 13 คน เด็กมีความสุขกับ
การเรียนรู๎ และ
เรียนรํวมกับผู๎อื่น
ได๎อยํางมีความสุข
สามารถคิดค๎น 

 



 

 

ค๎นหา 
23 อุดหนุนอาหารกลางวัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่
สะอาดและปลอดภยั
ถูกหลักสุขอนามยั 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตา้บลกดุสิม
1 แห่ง คนละ 20 
บาท/วัน จ้านวน 
245 วัน 

- 955,500 
(195 คน) 

818,300 
(167 คน) 

 

818,300 818,300 - จ้านวนนักเรียน 
362 คน จ้านวน
นักเรียนท่ีทาน
อาหารกลางวัน 

เด็กทุกคนได้
รับประทาน
อาหารที่สะอาด
และปลอดภัยถูก
หลักสุขอนามยั 

 

24 อุดหนุนอาหารกลางวัน 
(สพฐ.) 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่
สะอาดและปลอดภยั
ถูกหลักสุขอนามยั 

ร.ร. สพฐ ในเขต
เทศบาลตา้บลกดุสิม 

- 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 จ้านวนนักเรียน 
สพฐ 850 คน 

เสรมิอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 
1. แผนงาน การศกึษา งาน ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 อาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต้าบล กุดสิมและ 
ร.ร.สพฐ. 

 เพื่อให้เด็กไดร้ับ
ประทานอาหารเสริม 
(นม)ที่สะอาดและ
ปลอดภัยถูกหลัก
สุขอนามัย 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบล
กุดสิมและ ร.ร. 
สพฐทุกคนไดร้ับ
อาหารเสริม (นม) 

- 373,659 
(1,000 คน) 

1,916,200 
(1,000 คน) 

 
 

2,000,000 2,000,000 จ้านวนนักเรียน 
1,000 คนที่ 
ดื่มนม 

เด็กทุกคนได้
รับประทานอาหาร
เสริม (นม)ที่สะอาด
และปลอดภยัถูกหลัก
สุขอนามัย
เจริญเติบโตตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 



 

 

26 วัสดุงานบ๎านงานครัว เพื่อจัดซื้อวัสดุงาน
บ๎านงานครัวให๎ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ
งานบ๎านงานครัวไว๎ใช๎
ภายในศูนย์อยําง
เพียงพอ 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
งานบ๎านงานครัวที่
จ าเป็นให๎แกํศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เชํน 
ไม๎กวาด ช๎อน แก๎ว
น้ า น้ ายาถูพ้ืน 
ผงซักฟอก ฯลฯ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนวัสดุงาน
บ๎านงานครัวที่
ซื้อ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีวสัดุอุปกรณ์
งานบ๎านงานครัวที่
เพียงพอและ
เหมาะสมตํอการ
ด าเนินงานภายใน
ศูนย์ 

 

27 สํงเสริมสุขภาพและ
อนามัยเด็กปฐมวัย 
 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
สามารถออกก าลังกาย
และเลํนกีฬาที่
เหมาะสมด๎วยตนเอง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล 
ต าบลกุดสิม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู๎มาใช๎
บริการ 

เด็กมีพัฒนาการ
และคณุลักษณะที่
พึ่งประสงค ์

 

155 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 
1. แผนงาน การศึกษา งาน ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 อบรมผู๎ปกครองเรื่องการ
ดูแลสุขภาพในชํองปาก 
(สปสช.) 

เพื่อให๎ผู๎ปกครองได๎
เรียนรู๎และมีสํวนรํวม
วิธีการดูแลชํองปาก
ของบุตรหลาน 

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง - 38,850 38,850 38,850 38,850 จ านวนผู๎เข๎า
อบรม 

ผู๎ปกครองได๎
เรียนรู๎และมีสํวน
รํวมวิธีการดูแล
ชํองปากของบุตร

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 



 

 

หลาน 
29 ปรับปรุงห๎องพยาบาล  เพื่อเป็นการปฐม

พยาบาลเบื้องต๎นแกํ
เด็ก 

จ านวน 1 ห๎อง - - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู๎มาใช๎
บริการ 

ลดการบาดเจ็บและ
รักษา 
พยาบาลเบื้อง 
ต๎นอยํางทันทํวงที 

 

30 สํงเสริมทักษะพื้นฐาน
ผู๎เรยีนระดับปฐมวัย 
 

เพื่อให๎เด็กมีทักษะการ
ใช๎กล๎ามเนื้อมัดเล็ก 
กล๎ามเนื้อมดัใหญํ 
ประสาทสัมผัส และ
การคิดวิเคราะห ์

เด็ก ครูและผูป๎กครอง
ท ากิจกรรมรํวมกัน 
เชํน การท าขนม 
ท าอาหาร อยํางน๎อยปี
ละ 2 ครั้ง 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนนักเรียน
พัฒนาการดีขึ้น 

เด็กมีทักษะในการ
ใช๎กล๎ามเน้ือใหญํ 
เล็ก การใช๎ประสาท
สัมผัสท้ัง 5 

 

31 มอบวุฒิบัตรเด็กเล็กผูผ๎ําน
การเตรียมความพร๎อม
ระดับปฐมวัย 

เพือ่พัฒนาแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธ์ิให๎กับเด็ก 
 

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง - 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนนักเรียน
ที่รับวุฒิบัตร 

เด็กได๎รับแรงจูงใจ
ใฝุสัมฤทธิ์ให๎กับเด็ก
สร๎างความสัมพันธ์
อันดีระหวําง
องค์กร/ครู/
ผู๎ปกครองให๎กับเด็ก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 
1. แผนงาน การศึกษา งาน ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให๎มีแผนการจัด  เด็กนักเรียนทุกคนได๎ - - 4,000 4,000 4,000 หลักสตูร ศูนย์พัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก



 

 

 ประสบการณ์แบบจัด
กิจกรรมประจ า
สัปดาห์ แบบสรุปผล
การสอนประจ า
สัปดาห์ แบบตรวจ
สุขภาพส าหรับครูและ
เด็กทุกคน 

เรียนรู๎กจิกรรมตาม
แผน  
 

สถานศึกษาทุก
ช้ัน 

เล็กมีแผนการจดั
ประสบการณ์และ
แบบประเมิน 
 

เล็กฯ 

33 จัดท าแผน เอกสารการ
เรียนการสอนกิจกรรม 
 

เพื่อให๎มีแผนการจัด
ประสบการณ์แบบจัด
กิจกรรมประจ า
สัปดาห์ แบบสรุปผล
การสอนประจ า 

เด็กนักเรยีนทุกคนได๎
เรียนรู๎กจิกรรมตาม
แผน  
 

- - 4,000 4,000 4,000 จ านวนแผนการ
สอนทุกช้ัน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีแผนการจดั
ประสบการณ์และ
แบบประเมิน 
ประเมิน
พัฒนาการ 

 

34 ประกันคณุภาพภายใน 
SAR  

เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลกุดสิม ตาม
กฎกระทรวงวําดว๎ยระบบ
หลักเกณฑ์และ 
วิธีประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

จัดท ารายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) ปีละ 1 
ครั้ง  

- 2,000 2,000 2,000 2,000 เพิ่มคุณภาพของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

นักเรียนทุกคน
ได๎รับการสํงเสรมิ
และพัฒนาอยําง
เต็มศักยภาพ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 
1. แผนงาน การศึกษา งาน ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน



 

 

 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ
หลัก 

35 ประเมินมาตรฐาน
การศึกษา (ข้ันพ้ืนฐาน) 
23 มาตรฐาน 

เพื่อเป็นมาตรในการ
ด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ปีละ 1 ครั้ง - 1,000 1,000 1,000 1,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลกุดสิม 
ผํานการประเมิน
ทุกมาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
กุดสิม ผํานการ
ประเมินทุก
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

36 ประเมินมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหํงชาต ิ

เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
กุดสิม 

- จัดท ารายงาน
ประเมินตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหํงชาติปีละ 
1 ครั้ง  

- - 2,000 2,000 2,000 นักเรียนทุกคน
ได๎รับการสํงเสริม
และพัฒนาอยําง
เต็มศักยภาพ 

นักเรียนทุกคน
ได๎รับการสํงเสริม
และพัฒนาอยําง
เต็มศักยภาพ 

 

37 หนูน๎อยรักผัก เพื่อให๎เด็กมีทัศนคติและ
จิตส านึกท่ีดีตํอการ
ประกอบอาชีพเกษตร 
กรรมและการด าเนิน
ชีวิตวิถีไทย 

 เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกดุสิม 

- - 5,000 5,000 5,000 จ านวนนักเรียน
ศูนย์เด็กเลล็ก 

เด็กมีทัศนคตแิละ
จิตส านึกท่ีดตีํอ
การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
และการด าเนิน
ชีวิตวิถีไทย 

 

38 สงํท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหม ํ เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎
เป็นแบบอยํางท่ีดีให๎กับ
เด็กในการสํงเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม
ของไทย 

จัดกิจกรรมสํงท๎ายปี
เกําต๎อนรับปีใหมํ
จ านวน 1 ครั้ง 

- - 5,000 5,000 5,000 ครูและเด็กมี
ความสัมพันธ์ที่ดี
ตํอกันและ
อนุรักษ์ประเพณี
ท๎องถิ่น 

ครูและเด็กมี
ความสัมพันธ์ที่ดี
ตํอกันและอนุรักษ์
ประเพณีท๎องถิ่น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 



 

 

1. แผนงาน การศึกษา งาน ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

 (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 ไหว๎คร ู เพื่อให๎เด็กรับการจัด
ประสบการณ์ในพิธี
ไหว๎ บทบาทหน๎าท่ี
ของครู 

ครู เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล 
กุดสิม 

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 เด็กเข๎าใจบทบาท
หน๎าท่ีและความ 
ส าคัญของคร ู

เด็กเข๎าใจบทบาท
หน๎าท่ีและความ 
ส าคัญของคร ู

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

40 ของเลํนจากวัสดเุหลือ
ใช๎ในท๎องถิ่น 
 

เพื่อให๎เด็กได๎รู๎จัก
ประหยดัและการ
ประดิษฐ์ของเลํนจาก
วัสดุที่เหลือใช๎ 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกดุสิม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กรู๎จักประหยัด
และประดิษฐ์ของ
เลํนจากวัสดุที่
เหลือใช๎ 

เด็กรู๎จักประหยัด
และประดิษฐ์ของ
เลํนจากวัสดุที่เหลือ
ใช๎ 

 

41 แยกขยะ เพื่อให๎เด็กได๎รู๎จักการ
แยกขยะและเพิ่มมูลคํา
ของขยะ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล
กุดสิม 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กสามารถแยก
ขยะและเพิ่มมูลคํา
ของขยะได๎ 

เด็กสามารถแยกขยะ
และเพิ่มมูลคําของ
ขยะได๎ 

 

42 วันแมํแหํงชาติ เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎
เป็นแบบอยํางท่ีดีให๎กับ
เด็กในการแสดงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี 

จัดกิจกรรมวันแมํ 
จ านวน 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรเป็น
แบบอยํางที่ดี
ให๎กับเด็กในการ
แสดงความ
จงรักภักดีตํอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
และการปฏิบัติตน
เป็นลกูท่ีดี 

บุคลากรเป็น
แบบอยํางที่ดีให๎กับ
เด็กในการแสดงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
การปฏิบัติตนเป็นลูก
ท่ีดี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 



 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 
1. แผนงาน การศึกษา งาน ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
รัชกาลท่ี 10 

 เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎
เป็นแบบอยํางท่ีดีให๎กับ
เด็กในการแสดงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
รัชกาลท่ี 10 
จ านวน 1 ครั้ง 

- - 3,000 3,000 3,000 บุคลากรเป็น
แบบอยํางที่ดีให๎กับ
เด็กในการแสดงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

บุคลากรเป็น
แบบอยํางที่ดีให๎กับ
เด็กในการแสดงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

44 จัดนิทรรศการและ
ผลงานของนักเรียน 

เพื่อเป็นการรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม
ประจ าป ี
 

ครูน าเสนอผลงาน
การจัดกิจกรรม
ประจ าป ี
 

- - 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎รายงานผลการจดั
กิจกรรมประจ าป ี

 

45 ประชุมคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกดุสิม 

เพื่อให๎ข๎อเสนอแนะ
และเข๎าใจบทบาท
หน๎าท่ีของคณะกรรม
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลกุด
สิม 

ปีละ 2 ครั้ง - - 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม
ประชุม 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเข๎าใจ
บทบาทหน๎าท่ีเพิ่ม
มากขึ้น 

 

46 ประชุมผู๎ปกครอง เพื่อให๎ผู๎ปกครองเด็ก
ปฏิบัติตามบทบาท
หน๎าท่ีในการสนับสนุน
การศึกษา 

ปีละ 2 ครั้ง - - 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู๎ปกครองที่
เข๎ารํวมประชุม 

ร๎อยละของ
ผู๎ปกครองที่เข๎ารํวม
ประชุม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 
1. แผนงาน การศึกษา งาน ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 จัดตั้งชมรมผู๎ปกครอง เพื่อให๎ผู๎ปกครองเด็ก
เข๎ามามสีํวนรํวมใน
การพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ชมรมผู๎ปกครอง - - 2,000 2,000 2,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวมประชุม ผู๎ปกครองมสีํวนรํวม
ในการแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

48 จัดท าปูายนิเทศ
ประชาสมัพันธ์มุม
สาระนาํรู๎ /มุม
ผู๎ปกครอง 

 เพื่อให๎ผู๎ปกครอง
ได๎รับรู๎ขําวสารที่
เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนหรือขําวสารที่
สามารถน ามาปรับใช๎
ในการดูแลบตุรหลาน 

จัดท าปูายนิเทศมุม
ผู๎ปกครองจ านวน 1 
จุด จัดสื่อบอร์ดปูาย
นิเทศก ามะหนีบาน
กระจก 

- - 12,000 12,000 12,000 ผู๎ปกครองได๎รับรู๎
ขําวสารที่เกี่ยวกับเด็ก
และการดูแลบตุรหลาน
เพิ่มขึ้น   

ผู๎ปกครองได๎รับรู๎
ขําวสารที่เกี่ยวกับ
เด็กและการดูแล
บุตรหลานเพิ่มขึ้น   

 

49 ศึกษาแหลํงเรยีนรู๎
นอกสถานท่ีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

 เด็กเกิดการเรยีนรู๎
อยํางมีความสุข จาก
ประสบการณ์และ
สถานท่ีจริง 

ปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 

- - 10,000 10,000 10,000 เด็กได๎ศึกษาแหลํงเรียนรู๎
จากสถานที่จริง 

เด็กได๎ศึกษาแหลํง
เรียนรูจ๎ากสถานที่
จริง 

 

50 ศึกษาแหลํงเรยีนรู๎ใน
ชุมชน 

เพื่อให๎เด็กได๎ศึกษา
แหลํงเรียนรู๎ที่มีใน
ชุมชนท าให๎เกิดการ
ปลูกฝัง และอนุรักษ์
ทรัพยากรที่มีชุมชน 

อยํางน๎อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

- - 5,000 5,000 5,000 เด็กได๎ศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ที่มีในชุมชน ท าใหเ๎กิด
การปลูกฝังและอนุรักษ์
ทรัพยากรที่มีในชุมชน 

เด็กได๎ศึกษาแหลํง
เรียนรู๎ทีม่ีในชุมชน 
ท าให๎เกิดการ
ปลูกฝังและอนุรักษ์
ทรัพยากรที่มีใน
ชุมชน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 
1. แผนงาน การศึกษา งาน ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาและ
เครื่องเลํนพัฒนา 
การเด็ก (คําวสัดุรายหัว)  

เพื่อจัดหาเครื่องเลํน
พัฒนาการเด็กท่ี
จ าเป็นให๎ครบตามที่
ต๎องการ และ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู๎ใหเ๎หมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกดุสิม 
อายุ 2 – 5 ปี คน
ละ 1,700 บาท/ป ี

- 331,500 
(195 คน) 

283,900 
(167 คน) 
 

283,900 283,900 จ านวนสื่อการเรียน
ทุกสายชั้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล  
กุดสิม มีวสัดุครุภณัฑ์
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์
เรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
เพียงพอและเหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

52 เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 
 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และสร๎างความ 
สัมพันธ์ที่ดีระหวําง
ครู  เด็กและวัด 

จัดกิจกรรมเวียน
เทียนจ านวน 1 ครั้ง 

- 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวนนักเรียนเขา๎
รํวมเวียนเทยีน 

 ครู  เด็กและวัด มี
ความสัมพันธ์ที่ดตีํอกัน
และอนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงามของท๎องถิ่น 

 

53 ถวายเทียนเข๎าพรรษา เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
และสร๎าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหวํางครู  เด็กและ

จัดกิจกรรมถวาย
เทียนเข๎าพรรษา
จ านวน 1 ครั้ง 

- 2,000 2,000 2,000 2,000 นักเรียนท่ีรํวมถวาย
เทียน 

 ครู  เด็กและวัด มี
ความสัมพันธ์ที่ดตีํอกัน
และอนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงามของท๎องถิ่น 

 



 

 

วัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 
1. แผนงาน การศึกษา งาน ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 คําซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง เพื่อซํอมแซมอาคาร
ห๎องตํางๆ ท่ีช ารุด 

อาคารเรยีน,ห๎อง
ประชุม,โรงอาหาร 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนที่ซื้อ
อุปกณ ์

อาคารอยูํในสภาพใช๎
งาน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

55 กํอสร๎างก าแพงกันดิน
ข๎างอาคาร 4 – 5 

เพื่อปูองกันการเซาะ
การพังทะลายของ
ดิน 

ขนาดกว๎าง 5 
เมตร ยาว 150 
เมตร 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - กํอสร๎างก าแพง 
จ านวน 1 แหํง 
 

ลดปัญหาการพังทะลาย
ของหน๎าดิน 

 

56 คําจ๎างเหมาปรับปรุง
ห๎องประชุมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรมของศูนย ์
เด็กเล็ก 

ห๎องประชุมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละของการ
ซํอมแซมห๎อง
ประชุมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อ านวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมให๎กับ
เด็ก 

 

57 คําตอบแทน
คณะกรรมการ 
ตรวจการจ๎าง 

เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทน
คณะกรรมการตรวจ
การจ๎าง 

คําตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจการจ๎าง 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 ร๎อยละของจ านวน
ของงาน 

เพิ่มศักยภาพของ
คณะกรรมการการ
ตรวจงาน 
มากข้ึน 

 



 

 

58 คําใช๎จํายในการจัด
กิจกรรมตํางๆ ในรอบ
ปีการศึกษาส าหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล 

กุดสิม 

เพื่อให๎จํายเป็นคําจดั
สถานท่ี คําประดับ
ตกแตํงสถานท่ี
คําอาหาร 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม
งาน 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 
1. แผนงาน การศึกษา งาน ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59 โครงการวันสงกานต ์ เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท๎องถิ่น 

ประชาชนเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน
ผู๎รํวมงาน 

เป็นการอนุรักษไ์ว๎ซึ่ง
ประเพณีโบราณอัน
ดีงาม 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

60 โครงการปราชญ์
ชาวบ๎านวิธีผู๎ไท 

เพ่ือรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 

ประชาชน
เทศบาลต าบล
กุดสิม 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวน
ผู๎รํวมงาน 

เป็นการอนุรักษ์ไว๎
ซึ่งประเพณี
โบราณอันดีงาม 

 

61 โครงการสาย
สัมพันธ์พํอแมํลูก 

เพ่ือให๎สาย
สัมพันธ์พํอแมํลูก 

เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ านวน
ผู๎รํวมงาน 

เป็นการสาย
สัมพันธ์พํอแมํลูก 

 

62 โครงการลอยกระทง เพ่ือรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น 

จัดลอยกระทงท่ี
บริเวณอํางเก็บ
น้ าสายนาเวียง 

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 จ านวน
ผู๎รํวมงาน 

เป็นการอนุรักษ์ไว๎
ซึ่งประเพณี
โบราณอันดีงาม

 



 

 

ของท๎องถิ่น 
63 คําจัดการเรียนการ

สอน อายุ 2 – 5 ปี 
เพ่ือเพ่ิมการเรียน
การสอน 

นักเรียนอายุ 2 
– 5 ปี 

290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 จ านวน
นักเรียน 

ผู๎ปกครองลด
คําใช๎จํายมากขึ้น 

 

64 คําใช๎จํายในการจัด
การศึกษา อายุ  
3 – 5 ป ี

เพ่ือใช๎จํายในการ
จัดเรียนศึกษา 

นักเรียน อายุ 3 
– 5 ปี 

140,500 140,500 140,500 140,500 140,500 จ านวน
นักเรียน 

ผู๎ปกครองลด
คําใช๎จํายมากขึ้น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 
1. แผนงาน การศึกษา งาน ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 เงินชํวยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อจํายเงินชํวย 
เหลือการศึกษา
บุตร 

พนักงาน - 14,500 14,500 14,500 14,500 จ านวนบุตรของ
พนักงาน 

พนักงานมีความ
เป็นอยูํท่ีดีขึ้น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

66 อบรมเพิ่มพัฒนาทักษะ
ทักษะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและทัศน
ศึกษาดูงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - 250,000 250,000 250,000 จ านวนครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ทักษะการท างานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 



 

 

67 ปรับปรุงสนามเด็กเลํน
เป็นห๎องเรียนพิเศษ, 
ห๎องสมุด.ห๎องเรียน
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเป็นห๎องเรียน
ส าหรับเด็กนักเรียน
ให๎มีมาตรฐาน 

มีห๎องเรียนที่
มาตรฐาน
ส าหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวน
นักเรียนมาใช๎
ห๎อง 

นักเรียนมีห๎องเรียน
ที่มีมาตรฐาน 

 

68 พัฒนาผู๎ประกอบ
วิชาชีพครูสังกัด ศพด.
ของ อปท. 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ครู ศพด. 

ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนครูที่
ผํานการอบรม 

เพิ่มศักยภาพของครู
ศูนย์เด็ก 

 

โครงการทั้งหมด จ านวน 68  โครงการ 1,203,500 7,216,509 12,536,245 12,620,050 14,620,050    
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ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 7 ดา๎น การศึกษา 
1. แผนงาน การศึกษา งาน บริหารเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562(บาท) 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรักษาความ
สะอาดภายในอาคาร
และบรเิวณรอบๆศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจํายคําแมํบ๎าน
รักษาความสะอาด
ภายในศูนย์เด็กเล็ก 

จ๎างแมํบ๎าน
ท าความ
สะอาด 

216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 จ านวน
แมํบ๎านท่ีท า
ความสะอาด 

ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
สะอาดเรียบร๎อย 

กอง 
การศึกษา 

2 คําตอบแทน
คณะกรรมการ 
ตรวจการจ๎าง 

เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทน
คณะกรรมการตรวจ
การจ๎าง 

คําตอบแทน
คณะกรรม 
การตรวจการ
จ๎าง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละของ
จ านวนของ
งาน 

เพิ่มศักยภาพของ
คณะกรรมการการ
ตรวจงาน 
มากขึ้น 

 

3 เงินชํวยเหลือการศึกษา เพื่อจํายเงินชํวยเหลือ พนักงาน 34,600 34,600 34,600 34,600 34,600 จ านวนบุตร พนักงานมีความ  



 

 

บุตร การศึกษาบุตร ของพนักงาน เป็นอยูํท่ีดีขึ้น 
4 คําใช๎จํายในการ

เดินทางไปราชการ 
เพื่อจํายเป็นคํา
เดินทางไปราชการ 

คําลงทะเบีย
น คําพาหนะ 
คําที่พัก 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู๎ไป
อบรม 

เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงาน 

 

5 กํอสร๎างเตาเผาศพไร๎
มลพิษวัดบูรพาคุ๎มเกํา  
ต.คุ๎มเกํา (เมรไุฟฟูา) 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎แกํ
ประชาชน 

เตาเผาศพ
ไฟฟูา 

- - - - 3,800,000 เตาเผาไฟฟูา
จ านวน 1 
แหํง 

ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกมากข้ึน 

 

6 งานวันเด็กแหํงชาติ เพื่อให๎เด็กเข๎ารํวม
กิจกรรมงานวันเด็ก 

เด็กนักเรยีน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
นักเรียนท่ีรํวม
กิจกรรม 

นักเรียนมีความสนุก
และกลา๎แสดงออก 

 

7 จัดตั้งศูนย์การเรยีนรู๎
ชุมชนเทศบาลต าบล 
กุดสิม 

เพื่อให๎มีแหลํงเรยีนรู๎
ชุมชน 

จัดตั้งศูนย์
เรียนรู๎ 1 
แหํง 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู๎ใช๎บริการ 

เด็ก,เยาวชน,
ประชาชนมีแหลํง
เรียนรู๎ในด๎านตํางๆ 

 

 รวมทั้งหมดจ านวน 7 โครงการ  650,600 650,600 680,600 680,600 4,480,600    
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 
สวัสดิการชุมชน



 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส ์
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 9 ดา๎น สวสัดิการชุมชน 
1. แผนงาน สังคมสงเคราะห์  งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงัเคราะห์  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําเชําบ๎าน เพื่อจํายเป็นคําเชํา
บ๎านของพนักงาน 

พนักงาน - 36,000 36,000 36,000 36,000 จ านวนพนักงานท่ี
เชําบ๎าน 

พนักงานมีความ
เป็นอยูํท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

2 เงินชํวยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจํายเงินชํวยเหลือ
การศึกษาบุตร 

พนักงาน - 19,000 19,000 19,000 19,000 จ านวนบุตรของ
พนักงาน 

พนักงานมีความ
เป็นอยูํท่ีดีขึ้น 

 

3 คําใช๎จํายในการเก็บ
ข๎อมูล จปฐ. 

เพื่อจํายเป็นคําจดัเก็บ
ข๎อมูลความจ าเป็น
พื้นฐานในเขตเทศบาล 

ข๎อมูล 25 
หมูํบ๎าน 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน 25 
หมูํบ๎าน 

ประชาชนไดม๎ี
การเป็นอยูํที่ดี
ขึ้น 

 

4 คําตอบแทน
อาสาสมัคร 
บริบาลท๎องถิ่น 

เพื่อดูแลผูส๎ูงอายุทีมี
ภาวะพึ่งพิงอัตรา
คําตอบแทน 

ผู๎สูงอายุภายใน
เขตเทศบาล 

- - 150,000 150,000 150,000 จ านวน 2 คน  ผู๎สูงอายุมี
คุณภาพที่ดีขึ้น 

 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 4 โครงการ - 115,000 265,000 265,000 265,000    

173 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 9 ดา๎น สวสัดิการชุมชน 
1. แผนงาน งบกลางงาน งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ
และผูด๎ูแลเด็ก 

เพื่อให๎คนพิการและ
ผู๎ดูแลคนพิการมี
ความรูส๎ิทธิของ
ตนเองในการไดร๎ับ
บริการจากภาครัฐ 

25 ชุมชนในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคนพิการ
ในเขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

2 สํงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู๎สงูอายุผู๎
พิการผู๎ด๎อย 
โอกาสผู๎ยากไร๎ผู๎
ยากจน 

เพื่อให๎ผู๎สูงอายผุู๎
พิการผู๎ด๎อยโอกาสผู๎
ยากไรผ๎ู๎ยากจนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู๎สูงอายผุู๎พิการ
ผู๎ด๎อยโอกาสผู๎
ยากไรผ๎ู๎ยากจนใน
เขตเทศบาลต าบล
กุดสิม 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวน ผู๎สูงอายผุู๎
พิการผู๎ด๎อยโอกาส
ผู๎ยากไร๎ผูย๎ากจน
ในเขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

ผู๎สูงอายผุู๎พิการ
ผู๎ด๎อยโอกาสผู๎
ยากไรผ๎ู๎ยากจนมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

 

3 มอบเบี้ยยังชีพ
ให๎กับผู๎สูงอายุ  

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุ  

ผู๎สูงอายุ ในเขต
เทศบาลต าบล 
กุดสิม 

13,848,000 13,848,000 13,848,000 13,848,000 13,848,000 จ านวน ผู๎สงูอายุ 
ผู๎ ในเขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

ผู๎สูงอายุ ผู๎
พิการ ผู๎ปุวย
เอดส์ ในเขต
เทศบาลต าบล
กุดสิม 

 

4 เบี้ยยังชีพผู๎ปุวย
เอดส ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎ปุวยเอดส์  

ผู๎ปุวยเอดส์ ใน
เขตเทศบาลต าบล 
กุดสิม 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน ผูป๎ุวย
เอดส์ ในเขต
เทศบาลต าบล 

ผู๎สูงอายุ ผู๎
พิการ ผู๎ปุวย
เอดส์ ในเขต

 



 

 

กุดสิม เทศบาลต าบล
กุดสิม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 9 ดา๎น สวสัดิการชุมชน 
1. แผนงาน งบกลางงาน งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 เบี้ยยังชีพผู๎พิการหรือ 
ทุพลภาพ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎พิการหรือทุ
พลภาพ  

ผู๎สูงอายุ ในเขต
เทศบาลต าบล 
กุดสิม 

3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 จ านวน ผู๎พิการ 
หรือทุพลภาพ ใน
เขตเทศบาลต าบล 
กุดสิม 

ผู๎สูงอายุ ผู๎
พิการ 
ผู๎ปุวยเอดส์ 
ในเขต
เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ 

6 สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบล 
กุดสิม (วันละบาท) 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบล
กุดสิม 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบล 
กุดสิม 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน สมาชิก
กองทุนสวัสด ิ
จากชุมชน 

สมาชิกได๎รับ
สวัสดิการ
จากกองทุน 

 

7 บ๎านท๎องถิ่นประชารัฐ
รํวมใจ เทิดไท๎องค์
ราชัน ราชินี 

เพื่อกํอสร๎าง
ซํอมแซมที่อยูํอาศัย
ให๎แกํผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎
ยากไร๎ ผู๎พิการ 

กํอสร๎าง
ซํอมแซมที่อยูํ
ให๎แกํผู๎ด๎อย 
โอกาสผูย๎ากไร ๎

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน กํอสร๎าง
ซํอมแซมให๎แกํ
ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎
ยากไร๎  

คุณภาพ
ผู๎ด๎อยโอกาส
ดีขึ้น 

 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 7 โครงการ 28,356,000 28,356,000 28,356,000 28,356,000 28,356,000    
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 
การบริหารงานทั่วไป



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  เทศบาลต าบลกดุสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําบ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมครภุณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให๎อุปกรณ์พร๎อม
ใช๎งาน 

ครุภณัฑ์ส านักงาน
ส านักปลดั 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครุภณัฑ์
ที่ใช๎งานได๎ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

2 คําบ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมครภุณัฑ์
ยานพาหนะและขนสํง 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎งาน 

รถยนต์สํวนกลาง 
รถจักรยานยนต ์

ส านักปลดั 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ยานพาหนะที่
ใช๎งานได๎ 

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

 

3 คําซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง เพื่อซํอมแซมอาคาร
ห๎องตํางๆที่ช ารุด 

อาคารส านักงาน 
โรงจอดรถ ห๎อง
ประชุม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 

อาคารที่
ซํอมแซม 

อาคารอยูํในสภาพ
ด ี

 

4 คําวัสดสุ านักงาน เพื่อซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน 

ส านักปลดั 
400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน 

วัสดุที่ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

5 คําวัสดไุฟฟูาและวิทย ุ เพื่อซื้อวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ 

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
ส านักปลดั 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 

วัสดุที่ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

6 คําวัสดุงานบ๎านงาน
ครัว 

เพื่อซื้อวัสดุงานบ๎าน
งานครัว 

วัสดุงานบ๎านงาน
ครัว 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จ านวน 

งานครัวที่ซื้อ 
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

7 คําวัสดุกํอสร๎าง เพื่อซื้อวัสดุกํอสร๎าง เพื่อซื้อวัสดุกํอสร๎าง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 

ที่ซื้อวัสดุ
อ านวยความ
สะดวกในการ

 



 

 

กํอสร๎าง ปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 คําวัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎งาน 

อะไหลรํถยนต์
สํวนกลาง รถจักร 

ยานยนต ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ซํอมแซม
ยานพาหนะ 

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

ส านักปลดั 

9 คําวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอลื่น 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎งาน 

วัสดุเชื้อเพลิงและ 

หลํอลื่น 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน

เชื้อเพลิงที่ใช๎ 

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

 

10 คําวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ํ

เพื่อซื้อวัสดุโฆษณา วัสดุโฆษณาและ
เผยแพรสํ านักปลัด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโฆษณา อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

11 คําวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

วัสดุคอมพิวเตอร์
ส านักปลดั 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน 

วัสดุที่ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

12 คําไฟฟูา เพื่อจํายเป็นคําไฟฟูา คําไฟฟูา 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวน 

คําไฟฟูา 
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

13 คําน้ าประปา เพื่อจํายเป็นคํา
น้ าประปา 

คําน้ าประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคํา
น้ าประปา 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 



 

 

14 คําบริการโทรศัพท ์ เพื่อจํายเป็นคําบริการ
โทรศัพท ์

คําบริการโทรศัพท ์

ทุกเดือน 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคํา

โทรศัพท ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 คําบริการไปรษณีย ์ เพื่อจํายเป็นคํา
ไปรษณีย ์

คําบริการไปรษณีย ์

ทุกเดือน 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคํา

ไปรษณีย ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

16 คําบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพื่อจํายเป็น
คําบริการ
โทรคมนาคม 

คําบริการ
โทรคมนาคมทุก
เดือน 

117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 จ านวนคํา
โทรคมนาคม 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

17 คําตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
ผู๎รับผิดชอบการจดัซื้อ
จัดจ๎างและการบริการ
พัสดุภาครัฐ 

เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
 

บุคคลหรือ
คณะกรรมการ 

- - 40,000 40,000 40,000 จ านวนครั้งท่ี
ตรวจรับงาน 

มีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

 

18 เงินชํวยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อจํายเป็นเงิน
ชํวยเหลือการศึกษา
บุตร 

บุตรของพนักงาน
เทศบาล 

- 81,800 81,800 81,800 81,800 จ านวนบุตร
ของพนักงาน 

เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังในให๎แกํ
พนักงาน 

 



 

 

19 เงินคําเชําบ๎าน เพื่อจํายเป็นคําเชํา
บ๎านให๎พนักงาน 

พนักงาน - 36,000 36,000 36,000 36,000 จ านวน
พนักงานท่ีเชํา
บ๎าน 

เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังในให๎แกํ
พนักงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 คําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการไป
อบรมคําลงทะเบียน 
คําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คําพาหนะ 

พนักงาน พนักงานจ๎าง 
ที่มีค าสั่งให๎ไปราชการ 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนที่ไป
อบรม 

พนักงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

21 คําใช๎จํายในการจัด
กิจกรรมงานวัน
เทศบาล 

เพื่อจํายเป็นคําวสัด ุ
อุปกรณ์ตํางๆ 

พนักงานได๎ท ากิกรรม
ร าลึกวันกํอตั้งเทศบาล 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
พนักงาน
ทั้งหมดของ
เทศบาล 

มีความร าลึกถึงผู๎
กํอตั้งเทศบาล 

 

22 ติดตั้งระบบ
โทรศัพท์ภายใน
อาคารส านักงาน 

เพื่อใช๎ติดตํอ
ประสานงาน 

ติดตั้งระบบโทรศัพท์
ภายในอาคาร
ประกอบด๎วย 

- 70,000 70,000 - - ระบบโทรศัพท์
ภายใน จ านวน 
1 ชุด 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ติดตํอประสานงาน 

 



 

 

- ตู๎สาขา 
- เครื่องรับโทรศัพท์ 
- ระบบเซฟเวอร ์
- เครื่องส ารองไฟ 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 22 โครงการ 2,547,000 3,222,000 3,222,000 3,152,000 3,152,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1.  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  งาน  ปูองกันฝาุยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําบ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมครภุณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให๎อุปกรณ์
พร๎อมใช๎งาน 

ครุภณัฑ์ส านักงาน
ส านักปลดั 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครุภณัฑ์
ที่ใช๎งานได๎ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

งานปูองกันฯ 

2 คําบ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมครภุณัฑ์
ยานพาหนะและขนสํง 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎
งาน 

รถยนต์สํวนกลาง 
รถจักรยานยนต ์

ส านักปลดั 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ยานพาหนะที่
ใช๎งานได๎ 

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

 

3 คําวัสดไุฟฟูาและวิทย ุ เพื่อซือ้วัสดุไฟฟูา
และวิทย ุ

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
ส านักปลดั 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 

วัสดุที่ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

4 คําวัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎
งาน 

อะไหลรํถยนต์
สํวนกลาง รถจักร 

ยานยนต ์

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ซํอมแซม
ยานพาหนะ 

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

 



 

 

5 คําวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอลื่น 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎
งาน 

วัสดุเชื้อเพลิงและ 

หลํอลื่น 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน

เชื้อเพลิงที่ใช๎ 

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

 

6 คําวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ํ

เพื่อซื้อวัสดุโฆษณา วัสดุโฆษณาและ
เผยแพรสํ านักปลัด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโฆษณา อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

7 คําวัสดุเครื่องแตํงกาย เพื่อซื้อวัสดุเครื่อง
แตํงกาย 

เครื่องแตํงกาย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเครื่อง
แตํงกายที่ตัด 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1.  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  งาน  ปูองกันฝาุยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 คําวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

วัสดุคอมพิวเตอร์
ส านักปลดั 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 

วัสดุที่ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

งานปูองกันฯ 

9 คําวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อซื้อวัสดุดับเพลิง เครื่องดับเพลิง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนวสัดุ
ดับเพลิง 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

10 คําตอบแทนบุคคลหรือ เพื่อจํายเป็น บุคคลหรือ - - 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งท่ี มีขวัญและก าลังใจ  



 

 

คณะกรรมการ
ผู๎รับผิดชอบการจดัซื้อ
จัดจ๎างและการบริการ
พัสดุภาครัฐ 

คําตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ในการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 10 โครงการ 600,000 600,000 620,000 620,000 620,000    
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําบริการทางด๎าน
โทรคมนาคม 

เพื่อจํายเป็นคําบริการ
โทรคมนาคม 

คําบริการโทรคมนาคม
ทุกเดือน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนที่ช าระ
คําโทรคมนาคม 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

2 คําตอบแทนคณะ
กรรรมการตรวจ
การจ๎าง 

เพื่อจํายเป็นคําตอบแทน
คณะกรรมการ 
ตรวจการจ๎าง 

คําตอบแทน
คณะกรรมการ 
ตรวจการจ๎าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
คําตอบแทน
ของงาน 

เพิ่มศักยภาพของ
คณะกรรมการการ
ตรวจงานมากขึ้น 

 

3 คําตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

เพื่อจํายเป็นคําตอบ 
แทนพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ๎างปฏิบัติงาน

คําตอบแทน
คณะกรรมการ 
ตรวจการจ๎าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนพนักงาน
และพนักงาน
จํางที่ออก

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 



 

 

นอกเวลาราชการ ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

4 คําใช๎จํายตาม
โครงการออก
ให๎บริการช าระภาษี
นอกส านักงาน 

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย
ตามโครงการออก
ให๎บริการช าระภาษี
ให๎แกํประชาชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 25 หมูํบา๎น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 25 
หมูํบ๎านในเขต
เทศบาลต าบล
กุดสิม 

อ านวยความ
สะดวกให๎แกํ
ประชาชน 

 

5 คําเชําบ๎าน เพํอจํายเป็นคําเชําบ๎าน
ให๎พนักงาน 

คําเชําบ๎าน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนพนักงาน
ท่ีเชําบ๎าน 

พนักงานมีความ
เป็นอยูํท่ีดีขึ้น 

 

6 เงินชํวยศึกษาบุตร เพื่อจํายเงินชํวยเหลือ
การศึกษาบุตร 

พนักงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนบุตรของ
พนักงาน 

พนักงานมีความ
เป็นอยูํท่ีดีขึ้น 

 

7 ประเภทรายจาํย
เพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
บริการ 

เพื่อจํายเป็นคําจา๎งเหมา
บริการ 

จ๎างเหมาคําถํายเอกสาร 
คําเย็บหนังสือหรือ
เข๎าปกหนังสือฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนที่จ๎าง
เหมา 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1.  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   งาน บริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 คําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อจํายเป็นคํา
เดินทางไปราชการ 

คําลงทะเบียน คํา
พาหนะ คําที่พัก 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู๎ไป
อบรม 

เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงาน 

กองคลัง 

9 ออกประชาสัมพันธ์เพื่อ
เตรียมความพร๎อม

เพื่อให๎ประชาชนและผู๎
อยูํในขํายช าระภาษี

ออกประชาสัมพันธ์
เพื่อเตรียมความ

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู๎เข๎ารับ
รับฟงัการช าระ

ประชาชนเข๎าใจ
กฎหมายเกี่ยวกับ

 



 

 

รองรับการจดัเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง 

เข๎าใจหลักการและ
สาระส าคญัของ
กฎหมายภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง 

พร๎อมรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร๎างใน
เขตเทศบาลต าบล
กุดสิม 

ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร๎าง 

ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร๎างดียิ่งขึ้น 

10 คําตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
ผู๎รับผิดชอบการจดัซื้อ
จัดจ๎างและการบริการ
พัสดุภาครัฐ 

เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
 

บุคคลหรือ
คณะกรรมการ 

- - 40,000 40,000 40,000 จ านวนครั้งท่ี
ตรวจรับงาน 

มีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

 

11 คําบ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให๎อุปกรณ์พร๎อม
ใช๎งาน 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ครุภัณฑ์ที่ใช๎
งานได ๎

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี  10 ด๎าน การบริหารงานท่ัวไป 

1.  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป   งาน บริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 คําบ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎
งาน 

รถยนต์สํวนกลาง 
รถจักรยานยนต ์
ส านักปลัด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ยานพาหนะที่
ใช๎งานได ๎

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

กองคลัง 



 

 

13 คําวัสดุส านักงาน เพื่อซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

วัสดุส านักงาน 
กองคลัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 
วัสดุที่ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

14 คําวัสดุยานพาหนะ 
และขนสํง 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎
งาน 

อะไหลํรถยนต์
สํวนกลาง 
รถจักรยานยนต ์

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ซํอมแซม
ยานพาหนะ 

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

 

15 คําวัสดุเชื้อเพลิง 
และหลํอลื่น 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎
งาน 

วัสดุเชื้อเพลิงและ 
หลํอลื่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ยานพาหนะที่
ใช๎งานได ๎

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

 

16 คําวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรํ 

เพื่อซื้อวัสดุโฆษณา วัสดุโฆษณาและ
เผยแพรํกองคลัง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
วัสดุที่ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

17 คําวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 
กองคลัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
วัสดุที่ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 17 โครงการ 965,000 965,000 1,055,000 1,055,000 1,055,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี  10 ด๎าน การบริหารงานท่ัวไป 

1.  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป   งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําบ ารุงรักษาหรือ เพื่อให๎อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครุภณัฑ์ อ านวยความ กอง 



 

 

ซํอมแซมครภุณัฑ์
ส านักงาน 

พร๎อมใช๎งาน ส านักปลดั ที่ใช๎งานได๎ สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

การศึกษา 

2 คําบ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมครภุณัฑ์
ยานพาหนะและขนสํง 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎
งาน 

รถยนต์สํวนกลาง 
รถจักรยานยนต ์
ส านักปลดั 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ยานพาหนะที่
ใช๎งานได๎ 

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

 

3 คําซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง เพื่อซํอมแซมอาคาร
ห๎องตํางๆที่ช ารุด 

อาคารส านักงาน 
โรงจอดรถ ห๎อง
ประชุม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 

อาคารที่
ซํอมแซม 

อาคารอยูํในสภาพ
ด ี

 

4 คําวัสดสุ านักงาน เพื่อซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

วัสดุส านักงาน 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 
วัสดุที่ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

5 คําวัสดุกํอสร๎าง เพื่อซื้อวัสดุกํอสร๎าง วัสดุกํอสร๎าง 

 
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 

ที่ซื้อวัสดุ
กํอสร๎าง 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

6 คําวัสดุยานพาหนะ 
และขนสํง 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎
งาน 

อะไหลรํถยนต์
สํวนกลาง 
รถจักรยานยนต ์

20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ซํอมแซม
ยานพาหนะ 

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

 

7 คําวัสดุเชื้อเพลิง 
และหลํอลื่น 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎
งาน 

วัสดุเชื้อเพลิงและ 
หลํอลื่น 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ยานพาหนะที่
ใช๎งานได๎ 

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี  10 ด๎าน การบริหารงานท่ัวไป 



 

 

1.  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป   งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 คําวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

วัสดุคอมพิวเตอร ์
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
วัสดุที่ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง 
การศึกษา 

9 คําวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ํ

เพื่อซือ้วัสดุโฆษณา วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ํ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
วัสดุที่ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

10 คําตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการผูร๎ับ 
ผิดชอบการจดัซื้อจัด
จ๎างและการบริการ
พัสดุภาครัฐ 

เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
 

บุคคลหรือ
คณะกรรมการ 

- - 150,000 150,000 150,000 จ านวนครั้งท่ี
ตรวจรับงาน 

มีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 10  โครงการ 750,000 750,000 210,000 210,000 210,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส ์



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี  10 ด๎าน การบริหารงานท่ัวไป 

1.  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป   งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําวัสดสุ านักงาน เพื่อซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

วัสดุส านักงาน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
วัสดุที่ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง 
สาธารณสุข 

2 คําวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

วัสดุคอมพิวเตอร ์
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
วัสดุที่ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

3 คําวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ํ

เพื่อซื้อวัสดุโฆษณา วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ํ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 
วัสดุที่ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

4 คําตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
ผู๎รับผิดชอบการจดัซื้อ
จัดจ๎างและการบริการ
พัสดุภาครัฐ 

เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
 

บุคคลหรือ
คณะกรรมการ 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้งท่ี
ตรวจรับงาน 

มีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 4  โครงการ 80,000 80,000 110,000 110,000 110,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี  10 ด๎าน การบริหารงานท่ัวไป 

1.  แผนงาน สาธารณสุข   งาน บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําวัสดุเชื้อเพลิง 
และหลํอลื่น 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎งาน 

วัสดุเชื้อเพลิงและ 
หลํอลื่น 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน
ยานพาหนะที่
ใช๎งานได๎ 

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

กอง 
สาธารณสุข 

2 คําวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อจํายเป็นคําวสัดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนวัสดุที่
ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 2  โครงการ 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี 10 ด๎าน การบริหารงานท่ัวไป 

1.  แผนงาน สาธารณสุข   งาน ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําจัดซื้อถังรองรับ
ขยะมูลฝอย 

เพื่อให๎มีที่เก็บขยะมลู
ฝอยในบ๎านเรือน 

ซื้อถังขยะ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน 

ถังขยะที่จัดซื้อ 
มีถังขยะเพียงพอ
ของตะละชุมชน 

กอง 
สาธารณสุข 

2 คําวัสดุกํอสร๎าง เพื่อซื้อวัสดุกํอสร๎าง วัสดุกํอสร๎าง 

 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 

ที่ซื้อวัสดุ
กํอสร๎าง 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

3 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอลื่น 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎งาน 

วัสดุเชื้อเพลิงและ 

หลํอลื่น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ยานพาหนะที่
ใช๎งานได๎ 

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

 

4 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสํง 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎งาน 

อะไหลรํถยนต์
สํวนกลาง 
รถจักรยานยนต ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ซํอมแซม
ยานพาหนะ 

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 2  โครงการ 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000    
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ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 



 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท่ี  10 ด๎าน การบริหารงานท่ัวไป 

1.  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป   งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ
ผู๎รับผิดชอบการจดัซื้อ
จัดจ๎างและการบริการ
พัสดุภาครัฐ 

เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
 

บุคคลหรือ
คณะกรรมการ 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งท่ี
ตรวจรับงาน 

มีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

กอง 
สวัสดิการ 

2 คําวัสดสุ านักงาน เพื่อซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

วัสดุส านักงาน 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 
วัสดุทีซ่ื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

3 คําวัสดุเชื้อเพลิง 
และหลํอลื่น 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎
งาน 

วัสดุเชื้อเพลิงและ 
หลํอลื่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ยานพาหนะที่
ใช๎งานได๎ 

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

 

4 คําบ ารุงรักษาและ
ซํอมแซม 

เพือ่จํายเป็นคํา
บ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมทรัพยส์ิน 

คําครุภณัฑ์
ส านักงาน  

- 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนที่
ซํอมแซม 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

5 คําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อจํายเป็นคํา
เดินทางไปราชการ 

คําลงทะเบียน คํา
พาหนะ คําที่พัก 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู๎ไป
อบรม 

เพิ่มประสิทธิภาพ
พนักงาน 

 

6 คําตอบแทน
คณะกรรมการ 
ตรวจการจ๎าง 

เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทน
คณะกรรมการตรวจ
การจ๎าง 

คําตอบแทน
คณะกรรมการตรวจ
การจ๎าง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนของงาน เพิ่มศักยภาพของ
คณะกรรม 
การการตรวจงาน
มากข้ึน 

 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 6  โครงการ 180,000 310,000 310,000 310,000 310,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1.  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําธรรมเนียมสอบเขต
ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน ์

เพื่อจํายคําธรรมเนยีม หนํวยงานตรวจสอบ
แนวเขตหลักท่ีดิน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 คําธรรมเนียม จ านวน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

อ านวยความ
สะดวกให๎กับ
หนํวยงาน 

กองชําง 

2 เพื่อจํายเป็นคําจา๎ง 
เหมาบริการ 

เพื่อจํายเป็นคําจา๎ง
เหมาบริการ 

คําจ๎างแรงงานท า
ของตํางๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สิ่งของที่จ๎างเหมา 
จ านวน ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

อ านวยความ
สะดวกให๎กับ
หนํวยงาน 

 

3 คําบอกรับวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ 

เพื่อจํายเป็นคําคูมํือ
ระเบียบกฎหมาย
ตํางๆ  

หนังสือ คํูมือ ระเบียบ 
กฎหมายตํางๆ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 หนังสือ คํูมือ 
ระเบียบ กฎหมาย 
จ านวนที่ซ้ือ 

ลดข๎อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 

 

4 คําตอบแทน
คณะกรรมการตรวจ
การจ๎าง 

เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทน
คณะกรรมการตรวจ
การจ๎าง 

คําตอบแทน
คณะกรรมการตรวจ
การจ๎าง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
คณะกรรมการ 

เพิ่มศักยภาพของ
คณะกรรมการการ
ตรวจงานมากขึ้น 

 

5 คําออกแบบ คํา
ควบคุมงานท่ีจําย
ให๎แกํเอกชน นิติ
บุคคล หรือบุคคล 

ภายนอกเพื่อให๎ไดม๎า

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

เอกชน นิติบุคคล 
หรือบุคคลภายนอก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของงานท่ี
จ๎าง 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 



 

 

ซึ่งสิ่งกํอสร๎าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1.  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 คําตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
ผู๎รับผิดชอบการจดัซื้อ
จัดจ๎างและการบริการ
พัสดุภาครัฐ 

เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
 

บุคคลหรือ
คณะกรรมการ 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้งท่ีตรวจ
รับงาน 

มีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

กองชําง 

7 การเดินทางไปราชการ เพื่ออบรมเพิ่มความรู๎  พนักงาน ลูกจ๎าง 
กองชําง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนบุคคลที่
อบรม 

เพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

 

8 เงินชํวยศึกษาบุตร เพื่อจํายเงินชํวยเหลือ
การศึกษาบุตร 

พนักงาน 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนบุตรของ
พนักงาน 

พนักงานมีความ
เป็นอยูํท่ีดีขึ้น 

 

9 คําตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพื่อจํายเป็นคําตอบ 
แทนพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ๎าง
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

คําตอบแทน
คณะกรรมการ 
ตรวจการจ๎าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนพนักงาน
และพนักงานจํางท่ี
ออกปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

10 คําบ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมครภุณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อให๎อุปกรณ์พร๎อม
ใช๎งาน 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
ส านักปลดั 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครุภณัฑ์ที่
ใช๎งานได๎ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 



 

 

11 คําบ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมครภุณัฑ์
ยานพาหนะ 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎งาน 

รถยนต์สํวนกลาง 
รถจักรยานยนต ์
ส านักปลดั 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
ยานพาหนะที่ใช๎
งานได ๎

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1.  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 คําบ ารุงหรือซํอมแซม
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 

เพื่อซอํมแซมที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎างตํางๆ
ที่ช ารุด 

ซํอมแซม ถนน
คอนกรีต ถนนลูกรัง 
สะพาน  
ฝาย ฯลฯ 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวน
สิ่งกํอสร๎างที่
ได๎รับการ
ซํอมแซม 

ถนนคอนกรีต 
ถนนลูกรัง 
สะพาน ฝาย
พร๎อมใช๎งาน 

กองชําง 

13 คําวัสดสุ านักงาน เพื่อซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน 
กองคลัง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน 
วัสดุที่ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

14 คําวัสดุกํอสร๎าง เพื่อซื้อวัสดุกํอสร๎าง วัสดุกํอสร๎าง 
กองชําง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนทีซ่ื้อวัสดุ
กํอสร๎าง 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

15 คําวัสดุยานพาหนะ
และขนสํง 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎
งาน 

อะไหลรํถยนต์
สํวนกลาง 
รถจักรยานยนต ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ยานพาหนะที ่
ใช๎งานได๎ 

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

 

16 คําวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอลื่น 

เพื่อให๎รถยนต์
สํวนกลางพร๎อมใช๎
งาน 

วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลํอลื่น 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ยานพาหนะที ่
ใช๎งานได๎ 

อ านวยความ
สะดวกการติดตํอ
ราชการ 

 

17 คําวัสดุโฆษณาและ เพื่อซื้อวัสดุโฆษณา วัสดุโฆษณาและ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน อ านวยความ  



 

 

เผยแพร ํ เผยแพรํกองชําง วัสดุที่ซื้อ สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

18 คําวัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

วัสดุคอมพิวเตอร ์
กองชําง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
วัสดุที่ซื้อ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 18  โครงการ 1,280,000 1,330,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1.  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา   งาน กํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําบ ารุงรักษาและ
ซํอมแซม 

เพื่อให๎ครุภัณฑ์อยูํใน
สภาพพร๎อมใช๎งาน 

ซํอมแซมครุภัณฑ์ 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 จ านวนครุภัณฑ์
ซํอมแซม 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กองชําง 

2 คําออกแบบ คํา
ควบคุมงานที่จําย
ให๎แกํเอกชน นิติ
บุคคลหรือ

เพื่อจํายให๎แกํคํา
ออกแบบแกํเอกชน 

คําออกแบบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนงานที่
ออกแบบ 

อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 



 

 

บุคคลภายนอก
เพื่อให๎ได๎มาซึ่ง
สิ่งกํอสร๎าง 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 2 โครงการ 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส ์
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1.  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  /พาณชิย์ /งาน บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา/ กิจการประปา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําซํอมแซมรางระบาย
น้ าบํอพักน้ าและทํอ
ระบายน้ า 

เพื่อจํายเป็นคํา
ซํอมแซมรางระบายน้ า 

ซํอมแซมรางระบาย
ในเขตเทศบาล 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการ
ซํอมแซม 

อ านวยความสะดวก
ให๎ประชาชน 

กองชําง 

2 อุดหนุนการประปา
สํวนภูมภิาค 

เพื่อขยายเขตระบบ
ประปา 

การประปาสํวน
ภูมิภาค 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อุดหนุนประปา 
 1 ครั้ง 

อ านวยความสะดวก
การใช๎น้ า 

 

3 คําบ ารุงและซํอมแซม เพื่อจํายเป็นคํา ซํอมแซมในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนการ อ านวยความให๎  



 

 

ซํอมแซมสิ่งปลูกสร๎าง
ตํางๆในกิจการประปา 

เทศบาล ซํอมแซม ประชาชน 

4 คําวัสดุอื่นๆ เพื่อจํายเป็นคําวสัดุ
ของงานประปา 

ซื้ออุปกรณ์ตาํงๆของ
งานประปา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนอุปกรณ์
ทีซ่ื้อ 

อ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 4 โครงการ 550,000 650,000 650,000 650,000 650,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1.  แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน  ไฟฟูาถนน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําบ ารุงรักษาและ
ซํอมแซม 

เพื่อจํายเป็นคําบ ารุง
ซํอมแซมของงาน
ไฟฟูา 

อุปกรณ์ซํอมแซม
ของงานไฟฟูา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนซํอมแซม อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

กองชําง 

2 คําวัสดไุฟฟูาและวิทย ุ เพื่อจํายเป็นคําวสัดุ
ไฟฟูาและวิทย ุ

คําอุปกรณไ์ฟฟูา
และวิทย ุ

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนวัสดุที่ซื้อ อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 



 

 

3 เงินอุดหนุนการไฟฟูา
สํวนภูมภิาค 

เพื่อขยายเขตระบบ
จ าหนํายไฟฟูาและ
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลกดุ
สิม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 

ครัวเรือนท่ีไฟฟูา 

อ านวยความ
สะดวกของ
ประชาชน 

 

4 อุดหนุนการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาค 

เพื่อบ ารุงรักษาหรือ
ซํอมแซมระบบไฟฟูา 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 

กุดสิม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 

ครัวเรือนท่ีไฟฟูา 

อ านวยความ
สะดวกของ
ประชาชน 

 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 4 โครงการ 930,000 930,000 930,000 930,000 930,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่  10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1.  แผนงาน เคหะและชุมชน  งาน  สวนสาธารณะ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําวัสดุงานบ๎านงาน เพื่อจํายเป็นคําวสัดุ วัสดุงานบา๎น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนวัสดทุี่ซื้อ อ านวยความ กองชําง 



 

 

ครัว งานบ๎านงานครัว งานครัว สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

2 คําวัสดุกํอสร๎าง เพื่อจํายเป็นคําวสัดุ
กํอสร๎าง 

วัสดุกํอสร๎าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดทุี่ซื้อ อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

3 คําวัสดุการเกษตร เพื่อจํายเป็นคําวสัดุ
การเกษตร 

วัสดุการเกษตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนวัสดทุี่ซื้อ อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 3 โครงการ 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1. แผนงาน งบกลาง  งาน งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

คําช าระหนีเงินต๎นเงินก๎ู
กองทุนสํงเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) 

เพื่อจํายเป็นเงินคํา
ช าระหนี้เงินต๎นเงิน 
กู๎กองทุนสํงเสริม
กิจการเทศบาล 

ช าระเงินต๎นตาม
ก าหนด 

887,700 887,700 887,700 887,700 887,700 จ านวน เงิน
ต๎นที่ช าระ 

ช าระเงินต๎นตาม
ก าหนด 

ส านักปลดั 



 

 

2 คําช าระหนี้ดอกเบี้ย
เงินก๎ูกองทุนสํงเสริม
กิจการเทศบาล  
(ก.ส.ท.) 

เพื่อจํายเป็นเงินคํา
ช าระหนี้ดอกเบีย้เงินกู๎
กองทุนสํงเสริมกิจการ
เทศบาล 

ช าระเงินต๎นตาม
ก าหนด 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวน 
ดอกเบี้ยที่
ช าระ 

ช าระเงินต๎นตาม
ก าหนด 

 

3 สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจํายสมทบกองทุน
ประกันสังคมของ
พนักงานจ๎าง 

พนักงานจ๎าง
เทศบาลต าบล 
กุดสิม 

394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 จ านวน
พนักงานจ๎าง
เทศบาลต าบล
กุดสิม 

เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไ
ทยวําด๎วย
พนักงานจ๎าง 

กองคลัง 

4 สมทบประกันสังคม
ผู๎ดูแลเด็ก 

เพื่อจํายสมทบกองทุน
ประกันสังคมผู๎ดูแลเด็ก 

พนักงานจ๎างตาม
ภารกิจและพนกังาน
จ๎างทั่วไป 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
พนักงานจ๎าง
ตามภารกิจและ
พนักงานจ๎าง
ท่ัวไป 

เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไ
ทยวําด๎วย
พนักงานจ๎าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1. แผนงาน งบกลาง  งาน งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 เงินส ารองจําย เพื่อจํายในกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น

ภายในเขต
เทศบาลต าบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
เหตุการณ์ที่

เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ

ส านักปลดั 



 

 

เรํงดํวนกรณีเกิด 
สาธารณภัย 

กุดสิม เกิดยังไมมํ ี เดือดร๎อนแกํ
ประชาชน 

6 คําบ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแหํง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) 

เพื่อจํายเป็นเงิน
บ ารุงสมาคม
สันนิบาตเทศบาล
แหํงประเทศไทย 

สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหํงประเทศ
ไทยร๎อยละ 1/6 ของ
รายรับจริงในปีที่ผําน
มา 

78,105 78,105 78,105 78,105 78,105 จ านวนที่
บ ารุงสมาคม 

เพื่อจํายเป็นเงิน
บ ารุงสมาคม
สันนิบาต
เทศบาลแหํง
ประเทศไทย 

 

7 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลกดุสิม 

เพื่อจํายเป็นเงิน
สมทบให๎กับกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท๎องถิน่ 

ส านักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแหํงชาต ิ

394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 จ านวนเงินท่ี
ได๎รับ
อุดหนุน 

ตามเงื่อนไขของ
ส านักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแหํงชาต ิ

 

8 เงินชํวยพิเศษ เพื่อจํายเป็นคํา
ชํวยเหลือคําท าขวัญ
หรือคําท าศพของ
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ๎าง
ของเทศบาล 

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ๎าง
ของเทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ๎าง
เทศบาล 

เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังในให๎กับ
พนักงาน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1. แผนงาน งบกลาง  งาน งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 



 

 

9 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข๎าราชการ
ท๎องถิ่น (กบท.) 

บ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการ
เทศบาลต าบล
กุดสิม 

980,500 980,500 980,500 980,500 980,500 จ านวนบ าเหน็จ
บ านาญ
ข๎าราชการ
เทศบาลต าบล
กุดสิม 

บ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการ
ท๎องถิ่นมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

10 เงินชํวยคําครองชีพ
ผู๎รับบ านาญ (ช.ค.บ.) 

เพื่อจํายเป็นเงิน
ชํวยเหลือคําครองชีพ
ผู๎รับบ านาญของ
ราชการ/พนักงาน
เทศบาลต าบลกดุสิม 

พนักงาน
เทศบาลต าบล
กุดสิม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
พนักงาน
เทศบาลที่
ได๎รับบ านาญ 

พนักงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

 

11 เงินบ าเหน็จ
ลูกจ๎างประจ า 

เพื่อจํายเป็นเงิน
บ าเหน็จรายเดือน
ให๎แกํลูกจ๎างประจ า  

ลูกจ๎างประจ า
เทศบาลต าบล
กุดสิม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ลูกจ๎าง 
จ านวน 1 ราย 

ลูกจ๎างประจ ามี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

 

12 เงินสมทบกองทนุเงิน
ทดแทน 

เพื่อให๎ความคุ๎มครอง
แกํลูกจ๎างที่ประสบ
อันตรายเจ็บปุวย 
ตาย หรือสูญหาย 

ลูกจ๎างเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนลูกจ๎าง
ที่สมทบ 

เพื่อให๎ความ
คุ๎มครองแกํ
ลูกจ๎างที่ประสบ
อันตรายเจ็บปุวย 
ตาย หรือสูญหาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดที่ 4 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํนําอาศัย นาํทอํงเที่ยว นําลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎านค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 



 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่ 10 ด๎าน การบริหารงานทั่วไป 
1. แผนงาน งบกลาง  งาน งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 
 

สมทบ
ประกนัสงัคม
ผู้ดแูลเด็ก 

เพื่อจํายสมทบ
กองทุนประกัน 
สังคมผูด๎ูแลเด็ก 

สมทบ
ประกันสังคม
ผู๎ดูแลเด็ก ร๎อยละ 
5 ของคําจ๎าง 

30,000 30,000 30,000  30,000 30,000 จ านวน 
การสมทบ
ประกันสังคม 

พนักงานจ๎าง
ได๎รับสวัสดิการ
ทางสังคม 

กองการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

รวมทั้งหมดโครงการจ านวน 13 โครงการ 
3,659,305 3,659,305 3,659,305 3,659,305 3,659,305   
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แบบ ผ.02/1 
บัญชีเกินศักยภาพของ 

อปท. 



 

 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แบบ ผ 01 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน             
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
1.1.1งานโครงสรา๎งพื้นฐาน 

- - 4 10,088,000 5 11,280,000 4 10,280,000 4 10,280,000 17 41,528,000 

รวม ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- - 4 10,088,000 5 11,280,000 4 10,280,000 4 10,280,000 17 41,528,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสมารถทางการแขํงขันด๎านการค๎าการบริการและโลจสิติกส ์
1. ยุทธศาสตร์ที่  10  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน  โครงสร๎างพื้นฐาน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

1 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายคุ๎ม
กาญจนา หมูํ 16 ต.คุ๎ม
เกํา (เทศบาลต าบล 

กุดสิม) บ๎านดอนแก๎ว
ใหมํ หมูํ 8 ต.คุม๎เกํา 
(องค์การบริหารสํวน
ต าบลคุม๎เกํา) 

เพื่อปรับปรุง
ถนนให๎ได๎
มาตรฐาน 

ขนาดกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรหรือ
พื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 
2,800 ตารางเมตร
พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง 

- 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

2 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายคุ๎ม
กาญจนา หมูํ 16  
ต.คุ๎มเกํา ผํานไปกดุปลา
ค๎าว (เทศบาลต าบล 

กุดสิม) ไปบ๎านโพนนาดี  
หมูํ 10 ต.หนองผือ
(องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองผือ) 

 ขนาดกว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือพื้นท่ีไมํ
น๎อยกวํา 5,000ตาราง
เมตร พร๎อมลงลูกรังไหลํ
ทาง 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   แบบ ผ 02/1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาขีดความสมารถทางการแขํงขันด๎านการค๎าการบริการและโลจสิติกส์ 
1. ยุทธศาสตร์ที่  10  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน  โครงสร๎างพื้นฐาน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
 (ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

3 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายคุ๎ม
กาญจนา หมูํ 16  
ต.คุ๎มเกํา ผํานบ๎านทํุง
กระเดา (เทศบาลต าบล
กุดสิม) ไปบ๎านโพนนาด ี
หมูํ 10 ต.หนองผือ 
(องค์การบริหารต าบล
หนองผือ) 

เพื่อปรับปรุงถนน
ให๎ได๎มาตรฐาน 

ขนาดกว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรหรือ
พื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 
5,000 ตารางเมตร
พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนสัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

4 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายคุ๎มนา
คลองหลังวัดปุาอินทร
นิมิต หมูํ 14 ต.คุม๎เกํา 
(เทศบาลต าบลกุดสิม) 
ไปบ๎านโคกมะลิ  
หมูํ 2 ต.สระพังทอง  

 ขนาดกว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรหรือ
พื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 
5,000 ตารางเมตร
พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง 

- 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ถนนคอนกรีต 
จ านวน 1 สาย 

  



 

 

(เทศบาลสะพังทอง) 
5 กํอสร๎างถนน คสล. สาย

ข๎างเทศบาลต าบลกุดสิม 
หมูํ 14 บ๎านแสนสุข  
ต.คุ๎มเกํา 

 ขนาดกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร ยาว 
0.15 เมตร 

- - 1,200,000 - - ถนนคสล. 
จ านวน 1 สาย 
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แบบ ผ. 03 
บัญชีสรุป 
ครุภัณฑ์



 

 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา   แบบ ผ 01 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารทั่วไป             
1.1 แผนงาน รักษาความสงบ
ภายใน 

1 12,000 5 49,400 3 6,475,000 3 6,475,000 3 6,475,000 15 19,486,400 

1.2 แผน งานบริหารทั่วไป 
 

11 201,900 6 386,000 15 1,546,900 16 2,523,900 15 2,534,900 63 7,193,600 

1.3 แผน งานการศึกษา 
 

9 2,829,000 9 2,755,900 11 5,643,900 11 5,643,900 11 5,643,900 40 22,516,600 

1.4 แผน งานเคหะและชุมชน 
 

6 182,000 1 46,000- 1 46,000 4 3,061,000 4 4,061,000 16 7,396,000 

1.5 แผน งานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 
 

4 180,000 - - - - - - - - 4 180,000 

1.6 แผน งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 

6 198,000 3 128,000 4 93,300 5 129,300 5 129,300 23 667,000 

1.7 แผน งานสังคมสงเคราะห์ 
 

2 75,000 - - 5 424,000 5 422,000 - - 12 921,000 

 
1.8 แผนงาน สาธารณสุข 

1 5,000 - - 9 9,050,000 7 7,300,000 8 8,300,000 25 24,655,000 

รวมทั้งหมดโครงการ 
 

40 3,682,300 24 3,319,300 48 23,279,300 51 25,555,100 40 27,144,100 198 83,015,600 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
1. ประเภทครภุณัฑ์บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

1 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูา จัดซ้ือไฟกระพริบโซลําเซลล์ โดยมี
รายละเอียดการติดต้ังไฟกระพริบโซ
ลําเซลล์ตามจุดตํางๆ ดังน้ี  
1.สี่แยกบ๎านทํุงกระเดา หมูํ 5  
ต.กุดปลาค๎าว จ านวน 2 ตัว 
2. สี่แยกบ๎านซ๎ง หมูํ 4 ต.กุดปลา
ค๎าว จ านวน 2 ตัว 
3. สี่แยกบ๎านสุขเกษม (ถนนไปบ๎าน
ซ๎ง) หมูํ 2 ต.กุดปลาค๎าว จ านวน 3 
ตัว 
4. สามแยกบ๎านดอนแก๎ว (ถนนไป
บ๎านนาเจริญ) หมูํ 8 ต.ค๎ุมเกํา 
จ านวน 2 ตัว 
5.สี่แยกบ๎านค๎ุมใหมํ (ถนนหลักเมือง) 
หมูํ 10 จ านวน 2 ตัว 
6. หน๎าโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร/
หน๎าสถานีต ารวจภูธรเขาวง หมูํ 16 
ต.ค๎ุมเกํา 

- - 275,000 275,000 275,000 งานปูองกัน 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

1. ประเภทครภุณัฑ์บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

1 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูา 7. หน๎าทางเข๎าสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว หมูํ 16 ต.คุ๎มเกํา จ านวน  
2 ตัว 
8. หน๎าโรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร/
หน๎าธนาคารกรุงไทย หมูํ 16  
ต.ค๎ุมเกํา จ านวน 1 ตัว 
9.สามแยกหน๎าปูอมต าตรวจ /หน๎า
ธนาคารกรุงเทพ หมูํ 16  
ต.ค๎ุมเกํา จ านวน 1 ตัว 
10.หน๎าตลาดสดเทศบาลต าบลกุด
สิม หมูํ 16 ต.ค๎ุมเกํา จ านวน 1 ตัว 
11. สี่แยกต๎นยาง หมูํ 2 ต. ค๎ุมเกํา 
จ านวน 1 ตัว 
12. หน๎าโรงพยาบาลเขาวง จ านวน 
1 ตัว 
13. สามแยกหน๎าวัดกลางกุดสิม

- - - - - งานปูองกัน 



 

 

เมืองเกํา หมูํ 1 ต.ค๎ุมเกํา จ านวน 1 
ตัว 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
1. ประเภทครภุณัฑ์บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

2 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ํ

จัดซื้อกล๎อง CCTV โดยมี 
รายละเอียดการตดิตั้งกล๎อง CCTV 
จุดตํางๆ ดังนี ้
1. สี่แยกบ๎านกุดตูม หมูํ 3  
ต.กุดปลาค๎าว จ านวน 1 ตัว 
2. สี่แยกบ๎านกุดปลาค๎าว หมูํ 1 ต.
กุดปลาค๎าว จ านวน 1 ตัว 
3. หน๎าส านักงานเทศบาลต าบล 
กุดสิม หมูํ 14 ต.ค๎ุมเกํา จ านวน 1 
ตัว 
4. สามแยกโคกมะลิ หมูํ 14  
ต.ค๎ุมเกําจ านวน 1 ตัว 
5. หน๎าโรงพยาบาลเขาวง/หน๎า
ธนาคาร ธกส.เขาวง หมุํ 14  
ต.ค๎ุมเกํา จ านวน 1 ตัว  
6. หน๎าโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร/

- 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 งานปูองกัน 



 

 

หน๎าสถานีต ารวจภูธรเขาวง หมูํ 16 
ต.ค๎ุมเกํา 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
1. ประเภทครภุณัฑ์บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

2 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ํ

7. หน๎าทางเข๎าสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว หมูํ 16 ต.คุ๎มเกํา จ านวน 
2 ตัว 
8. หน๎าโรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร/
หน๎าธนาคารกรุงไทย หมูํ 16  
ต.ค๎ุมเกํา จ านวน 1 ตัว 
9.สามแยกหน๎าปูอมต าตรวจ /หน๎า
ธนาคารกรุงเทพ หมูํ 16 ต.คุ๎มเกํา 
จ านวน 1 ตัว 
10.หน๎าตลาดสดเทศบาลต าบลกุด
สิม หมูํ 16 ต.ค๎ุมเกํา จ านวน 1 ตัว 
11. สี่แยกต๎นยาง หมูํ 2 ต.ค๎ุมเกํา 
จ านวน 1 ตัว 

- - - - - งานปูองกัน 



 

 

12. หน๎าโรงพยาบาลเขาวง จ านวน 
1 ตัว 
13. สามแยกหน๎าวัดกลางกุดสิม
เมืองเกํา หมูํ 1 ต.ค๎ุมเกํา จ านวน 1 
ตัว 
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บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
1. ประเภทครภุณัฑ์บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

2 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ํ

14. หน๎าหอทะหลา มเหศักดิ์หลัก
เมือง หมูํ 10 ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ 
จ านวน 1 ตัว 
15. สี่แยกบ๎านค๎ุมใหมํ (แยกถนน
หลักเมือง 1) หมูํ 10 / หมูํ 1  
ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ จ านวน 1 ตัว 
16. สี่แยกบ๎านค๎ุมใหมํ (แยกถนน
หลักเมือง 2) หมูํ 10 / หมูํ 1  
ต. กุดสิมค๎ุมใหมํ จ านวน 1 ตัว 
17. วงเวียนตลาดสดเทศบาลต าบล
กุดสิม จ านวน 1 ตัว 

- - - - - งานปูองกัน 

3 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา ซ้ือครุภัณฑ์กีฬา ประกอบด๎วย 
- บาร์ปีนปุายลอดถังกระดานลื่น 
- กรงนกปีนปุาย 
- หํวงโหน 

- - 200,000 200,000 200,000 กองชําง 



 

 

-  รถไฟโยก 
- ม๎ากระดก 
- บันไดแนวนอน 
- แถบขนาน 
- สถานีซิท– อัพ 
  ฯลฯ 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

2. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน/ทั่วไป/อื่นๆ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๏ะท างานจ านวน  2  ตัว 7,000  7,000 7,000 - ส านักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก๎าอี้นั่งท างานจ านวน  2  ตัว 2,000 - 2,000 2,000 -  

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๏ะอเนกประสงค์ ขนาด 
75x150 ซม. จ านวน 20 ตัว 
 

30,000 - 30,000 30,000 30,000  

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๏ะหมูํบูชาขนาด 9 นิ้ว จ านวน  
2 ชุด 
 

20,000 - - 20,000 20,000  



 

 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ชุดรับแขก  จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด๎วย โต๏ะกลาง 1 ตัว 
โซฟายาว 1 ตัว โซฟาเดีย่ว 2 ตัว  
 

25,000 - - - -  

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก๎าอี้แถวพักคอย โดยมีที่นั่ง 4 ท่ี
นั่ง จ านวน 5 ชุด  
 

30,000 - - - -  

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

พัดลมตดิฝาผนังห๎องประชุม 
ขนาดใบพัด 18 น้ิว จ านวน 16 
ตัว 

25,000 - - - -  
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ              
 บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

2. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน/ทั่วไป/อื่นๆ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

8 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องส ารองกระแสไฟฟูา ขนาด 
2 kvaจ านวน  1 เครื่อง 

13,000 - 13,000 13,000 13,000 ส านักปลดั 

9 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

เครื่องรับสํงวิทยสุื่อสาร ระบบ 
vHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
จ านวน  4  เครื่อง 

12,000 - - - - งานปูองกันฯ 

10 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ กล๎องวิดีโอ โดยมีลักษณะพื้นฐาน 30,000 - - - - กองการศึกษา 



 

 

โฆษณาและ
เผยแพร ํ

ดังนี้ 4K Ultra 24p/30p 
α20.6mp STILLs -1080 up 
60 Fps จ านวน   1  เครื่อง 

11 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู๎เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด ขนาด 
90 x 45 x 185 แผํนชั้น 3 
แผํน ปรับระดับได๎ รางเลื่อน
แข็งแรง มือจับแบบแข็ง มีกุญแจ
หน๎าบาน จ านวน  10  ตู ๎

20,000 - 200,000 200,000 200,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

12 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 
24,000 BTU จ านวน  8  เครื่อง  

84,000 84,000 96,000 96,000 96,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
 2. ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน/ทั่วไป/อื่นๆ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

13 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๏ะพร๎อมเก๎าอี้ประจ าห๎องประชุมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลกุดสิม 
ประกอบดว๎ย โต๏ะคร่ึงวงกลม 1 ตวั โต๏ะ
ประชุม 10 ตวั พร๎อมเก๎าอีแ้บบหมุนได๎
รอบตัว จ านวน  21  ตัว  

100,000 - - - - ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 



 

 

14 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ํ

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา   
จ านวน 1 จอ ขนาดเส๎นทแยงมุม 
150 น้ิว หรือ 96 x 120 น้ิว 

20,000 - - - - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

15 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร ํ

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 3,000 
ansl Lumens เป็นเครื่องฉาย
เลนลเ์ดียวสามารถเชื่อมตํอกับ
อุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอม 

33,000 - - - - ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

16 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

ชุดล าโพงขยายเสียงพกพาพร๎อม
ไมโครโฟน จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด๎วยไมโครโฟนพร๎อมสาย 
2 ชุด สายไฟเอซี 1 ชุด ล าโพง 2 
ชุด เพาเวอร์มิกเซอร์ 1 ชุด ก าลัง
ขับ 150+150วตัต ์

20,000 - - - - ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
2. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน/ทั่วไป/อื่นๆ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

17 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 เครื่อง 
ขนาดจอไมํน๎อยกวาํ 19 นิ้ว 

22,000 - 220,000 220,000 220,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

18 บริหารงาน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 7,900 - 79,000 79,000 79,000 ส านักปลดั 



 

 

ทั่วไป คอมพิวเตอร ์ 10 เครื่อง ความละเอียดการพิมพ์
ไมํ น๎อยกวํา 1,200 x 1,200 
dplความเร็วการพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 
27 หน๎าตํอนาที  

19 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนสํง 

กระเช๎าตดิปลายเครน จ านวน 1 
ชุด ขนาดปากบนกระเช๎า 87x87 
เซนติเมตร ปากข๎างกระเช๎า 
56x52 เซนติเมตร สูง 110 
เซนติเมตร 

45,000 - - - - กองชําง  
งานไฟฟูาถนน 

20 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์มิกเซอร ์
จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 12 ชํอง
ไมค์ ก าลังขับขนาด 2 x 750 
วัตต ์

25,000 - - - - กองชําง 

21 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์แอปป์
สวิทซิ่ง จ านวน 2 เครื่อง 

46,000 - - - - งานไฟฟูาถนน 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
 2. ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน/ทั่วไป/อื่นๆ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

22 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

ชุดโคมไฟถนน จ านวน 25 ชุด 
โคมไฟ LED แบบเมด็ ขนาด 80 
วัตต์พร๎อมขายดึกับเสาไฟฟูา  

46,000  46,000  46,000  46,000  46,000  กองชําง  
งานไฟฟูาถนน 



 

 

23 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนสํง 

เครื่องสูบน้ า จ านวน 1  เครื่อง 
สูบน้ าได๎ 1,100  ลติรตํอนาที 
เครื่องยนต์เบนซินไมํน๎อยกวํา 5 
แรงม๎าทํอสํงไมํน๎อยกวํา 3 น้ิว 

15,000 - - 15,000 15,000 กองชําง งาน
สวนสาธารณะ 

24 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนสํง 

ซื้อรถเข็น  จ านวน 2 คัน เป็น 2 
ล๎อโครงเหล็กเส๎นผาํศูนย์กลาง 21  
นิ้ว 

5,000 - - - - กองสาธารณสุข 
งานก าจัดขยะ

มูลฝอย 
25 สร๎างความ

เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เครื่องอัดเมด็อาหารสัตว์ จ านวน 
1 เครื่อง มอเตอร์ไมํน๎อยกวํา 7 
แรงม๎า  

65,000 - - - - กองสวัสดิการ 
งานสร๎างความ

เข๎มแข็งของชุมชน 

26 สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เครื่องผสมอาหารสตัว์ จ านวน 1 
เครื่องผสมอาหารไมํน๎อยกวํา 
500 กิโลกรัม พร๎อมชดุล าเลียง
มอเตอรไ์ฟฟูาไมํน๎อยกวํา 5 
แรงม๎า 

40,000 - - - - กองสวัสดิการ 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

2. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน/ทั่วไป/อื่นๆ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 



 

 

27 สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น เครื่องสับหญ๎า จ านวน 1 เครื่อง
ใบมีดไมํน๎อยกวํา 8 ใบมีด ใช๎
มอเตอรไ์มํน๎อยกวํา 12  แรงม๎า 
 

35,000  - - - - กองสวัสดิการ 

28 สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น เครื่องบดอาหารสตัว์ จ านวน 1 
เครื่อง ใช๎มอเตอร์ไฟฟูาไมํน๎อยกวํา 
5 แรงม๎า  

40,000 - - - - กองสวัสดิการ 

29 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ค 
จ านวน 1 เครื่อง 

21,000 - - - 21,000 กองชําง 

30 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศจ านวน 9 
เครื่อง ขนาด 24,000  BTU  

- 291,600 300,000 300,000 60,000 ส านักปลดั 

31 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
วิทยุ 

เครื่องเสยีงแบบเคลื่อนยา๎ยพร๎อม
ตู๎ล าโพง จ านวน 1 ชุด 

- 27,000 - - - ส านักปลดั 

32 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์ 
จ านวน 1 เครื่องความละเอียด
การพิมพ์ไมํน๎อยกวํา 
1,200x1,200 DPI ความเร็ว
การพิมพ์ 27 หน๎า/นาที 

- 8,000 - 8,000 8,000 ส านักปลดั 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
 2. ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน/ทั่วไป/อื่นๆ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 



 

 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

33 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
เครื่อง จอขนาดไมํน๎อยกวํา 19 
นิ้ว 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั 

34 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น 
(สนาม) 

ซุ๎มเฉลมิพระเกียรติ ร. 10 กว๎าง 
3.30 ม. สูง 6 ม. จ านวน 2 ชุด 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลดั 

35 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น 
(สนาม) 

เต๎นท์ขนาด 6 ขา จ านวน 5 หลัง - 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

36 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โรงงาน 

เครื่องตัดเหล็กจ านวน  1 
เครื่องแบบมือถือขนาด 1.6 มม. 

- 15,000 - - - งานปูองกัน 

37 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โรงงาน 

เครื่องเจียหรือตัด จ านวน  1 
เครื่องขนาด 6 น้ิวขับด๎วยมอเตอร์
ไฟฟูาไมํน๎อยกวํา 1,000 วัตต ์

- 5,800 - - - งานปูองกัน 

38 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โรงงาน 

เลื่อยวงเดือนไฟฟูาจ านวน 1 
เครื่อง ขนาด 8 นิ้วขับด๎วย
มอเตอรไ์ฟฟูาไมํน๎อยกวํา 1,700 
วัตต ์

- 5,600 - - - งานปูองกัน 

39 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โรงงาน 

สวํานไฟฟูาจ านวน 1 เครื่อง 
ขนาด 7 น้ิวขับด๎วยก าลังไฟฟูาไมํ
น๎อยกวํา 700 วัตต ์

- 8,000 - - - งานปูองกัน 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  



 

 

2. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน/ทั่วไป/อื่นๆ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

40 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โรงงาน 

เครื่องเชื่อมโลหะจ านวน 1 เครื่อง 
การเช่ือมแบบไฟฟูา แรงวัดไฟฟูา
เข๎า 2 สาย 220 โวลล ์

- 15,000 - - - งานปูองกัน 

41 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๏ะท างานจ านวน  10  ตัว - 7,000 25,000 25,000 25,000 งานศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

42 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก๎าอี้นั่งท างานจ านวน  10  ตัว - 2,000 20,000 20,000 20,000 งานศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

43 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ชุดรับแขกจ านวน 1 ชุด - 27,000 - - - งานศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

44 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ถังเก็บน้ าสเตนเลส จ านวน 1 ถัง
ขนาดไมํน๎อยกวํา 2,000 ลิตร 

- 22,000 - - - งานศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

45 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
วิทยุ 

เครื่องเสยีงประจ าห๎องประชุมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 ชุด
ประกอบด๎วยไมคล์อยตั้งโต๏ะ 8 
ตัว ล าโพงติดผนัง 8 ตัว ตูล๎ าโพง
ซับเบส 12 น้ิว 500 วัตต์ 
มิกเซอร์ 14 ชํอง เพาเวอร์แอมป์ 
500 วัตต ์

- 80,000 - - - งานศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
 2. ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน/ทั่วไป/อื่นๆ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

46 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค จ านวน 
1 เครื่อง 

- 21,000 - - - งานศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

47 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดจ านวน  3 
เครื่อง ความละเอียดการพิมพ์ไมํ
น๎อยกวํา 1,200x1,200 DPI 
ความเร็วการพิมพ์ 20 หน๎า/นาที 

- 12,900 12,900 12,900 12,900 งานศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

48 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
กํอสร๎าง 
 

เครื่องเจาะคอนกรีตพร๎อมดอกคอ
ริ่ง จ านวน 1 เครื่อง กระแสไฟฟูา 
220 V ก าลังไฟฟูา 3,500 W  

- 68,000 - - - กองชําง 

49 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
กํอสร๎าง 
 

เครื่องวัดความละเอยีดสูง  จ านวน 
2 เครื่อง ขนาด 8 นิ้ว จอแสดง
การวัดใหญํและชัดเจน 

- 14,000 - - - กองชําง 

50 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค จ านวน 
1 เครื่อง 

- - 21,000 - 21,000 ส านักปลดั 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                



 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

 2. ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน/ทั่วไป/อื่นๆ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

51 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เก๎าอี้ประจ าห๎องประชุมสภา
เทศบาล 

- - 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดั 

52 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ผ๎าคลมุเก๎าอ้ีพลาสติก - - 20,000 10,000 10,000 ส านักปลดั 

53 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ํ

โทรทัศน ์1 เครื่อง - - 35,000 35,000 35,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

54 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ํ

เครื่องรับสญัญาณดาวเทียม  
1 เครื่อง 

- - 15,000 15,000 15,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

5 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยาน 
พาหนะและขนสํง 

รถรับ – สํงนักเรียน - - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

56 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยาน 
พาหนะและขนสํง 

รถจักรยานยนต์ 1 คัน - - 70,000 70,000 70,000 ส านักปลดั 

57 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยาน 
พาหนะและขนสํง 

ซื้อพํวงข๎างรถจักรยานยนต ์ - - 5,000 5,000 5,000 ส านักปลดั 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

 2. ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน/ทั่วไป/อื่นๆ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

51 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยาน 
พาหนะและ
ขนสํง 

รถยนต์สํวนกลาง - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองคลัง 

52 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยาน 
พาหนะและ
ขนสํง 

รถยนต์สํวนกลาง - - - 1,000,000 1,000,000 ส านักปลดั 

53 รักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยาน 
พาหนะและ
ขนสํง 

ซื้อรถดับเพลิง - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 งานปูองกัน 

54 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยาน 
พาหนะและ
ขนสํง 

รถบรรทุกขยะ - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองสาธารณสุข 

55 เคหะและ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยาน 
พาหนะและ
ขนสํง 

รถสูบส๎วม - - - - 1,000,000 กองสาธารณสุข 

56 สังคม
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ํ

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง ขนาด 3,000 
ansl Lumens เป็นเครื่องฉาย
เลนลเ์ดียวสามารถเชื่อมตํอกับ
อุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอม 

- - 33,000 33,000 - กองสวัสดิการ 

221 



 

 

 
 

  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

1. ประเภทครภุณัฑ์ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

57 การพาณิชย ์ ครุภณัฑ ์ งาน
เครื่องจักร

สุกร 

ปรับปรุงโรงฆําสตัว์เทศบาลต าบลกุดสิม ครุภณัฑ์
ประกอบด๎วย 
1. คอกสํวนท าให๎สลลบ 
2. เครื่องท าให๎สลบด๎วยไฟฟูา 
3. ระบบรอกยกซากสุกรขึ้นแทงคอ 2 ทิศทาง 
4. ขอแขวนรัดขาข้ึนแทงคอ 
5. อํางรับเลือด 
6. เครื่องลวกและปั่นขนสุกร 
7. ระบบรอกยกซากสุกรขึ้นผําท๎อง 
8. ขอแขวนถํางขาสุกร 
9. ระบบคานและราวแขวนส าหรบัสํวนช าแหละ 
10. รางไหลเครื่องในขาว 
11. รางไหลเครื่องในแดง 
12. อํางล๎างเครื่องในขาว พร๎อมชุดดักมลูสุกร 
13. อํางล๎างเครื่องในแดง 
14. แทํนยืนช าแหละ 
15. ชุดมีดช าแหละ 
16. อํางล๎างมือแบบเขําดัน 
17.โต๏ะรักซากสํวนจ าหนําย (พร๎อมเขียง) 
18. ชุดเครื่องแตํงกาย 

- - 1,300,000 - - กอง
สาธารณสุข 



 

 

19. เครื่องท าน้ าร๎อนพร๎อมระบบทํอ 
20. โต๏ะรองรับสุกรหลังการปั่นขน 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

1. ประเภทครภุณัฑ์ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ2. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน/ทั่วไป/อื่นๆ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

58 การพาณิชย ์ ครุภณัฑ ์ งานเครื่อง 
จักรโค 

ปรับปรุงโรงฆําสตัว์เทศบาลต าบลกุดสิม 
ครุภณัฑ์ประกอบด๎วย 
1. โต๏ะส าหรับลอกหนัง 
2. แทํนยืนส าหรับลอกหนัง 
3. อํางรับเลือด 
4. อํางล๎างมือแบบเขําดัน 
5. ระบบรอกยกระดับส าหรับแทงคอ พร๎อม
โครงสร๎าง 
6. โต๏ะรับซากสํวนจ าหนําย (พร๎อมเขียง) 
7. อํางล๎างเครื่องใน พร๎อมชุดดักมูลโค 

 

- - 450,000 - - กอง
สาธารณสุข 

59 สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

อุปกรณ์อํานบัตรแบบอเนกปรสงค์ - - 2,000 - - กอง
สวัสดิการ 

60 สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์แมํขําย - - 350,000 350,000 -  



 

 

61 สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องสแกนเนอร ์ - - 35,000 35,000 -  
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

 2. ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน/ทั่วไป/อื่นๆ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

62 สร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จอภาพแบบ LED หรือดีกวํา 
ขนาดไมํน๎อยกวํา 21.5 น้ิว 
 

- - 4,000 4,000 - กอง 
สวัสดิการ 

63 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยาน 
พาหนะและขนสํง 
 

รถขุดหน๎าตักหลัง - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กอง 
สาธารณสุข 

64 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๏ะพับเอนกประสงค์ 
 

- - 30,000 30,000 20,000 ส านักปลดั 

65 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๏ะประชุมประจ าห๎องประชุม
สภา 

- - - 100,000 100,000 ส านักปลดั 

66 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 
บาน 

- - 60,000 60,000 30,000 ส านักปลดั 

67 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ผ๎ามําน,มํานปรับแสง, มูํลี ่
 

- - 80,000 80,000 50,000 ส านักปลดั 

68 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยาน 
พาหนะและขนสํง 
 

ซื้อรถรับ-สํงนักเรียน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 



 

 

69 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านงาน
ครัว 

ซื้อตู๎เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต - - 20,000 20,000 20,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

70 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยาน 
พาหนะและขนสํง 

ซื้อรถกระบะ 4 ประต ู - - 900,000 900,000 900,000 กอง 
สาธารณสุข 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีครภุัณฑ์   แบบ ผ 03 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิม  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์  

 2. ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน/ทั่วไป/อื่นๆ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

71 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยาน 
พาหนะและขนสํง 

ซื้อรถชาเล๎ง - - 50,000 50,000 50,000 กอง 
สาธารณสุข 

72 สาธารณสุขอ่ืน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องพํนหมอกควัน - - 100,000 100,000 100,000 
 

กอง 
สาธารณสุข 

73 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์อื่น เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง - - 50,000 50,000 50,000 กอง 
สาธารณสุข 

74 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร ์ - - 22,000 22,000 22,000 กองชําง 

75 อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก - - 6,300 6,300 6,300 กองชําง 

76 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง 
จ านวน 2 เครื่อง 

- - 19,000 40,000 19,000 กองชําง 



 

 

รวมโครงการทั้งหมด จ านวน 76 โครงการ 
 

3,383,900 3,989,900 23,553,200 22,913,200 23,214,200  
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

********** 
 เป็นแบบที่ก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ด าเนินการให๎คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ ซึ่ง
เป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน 60 วัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณ
รายจําย มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด๎วย 
    1.1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 20 คะแนน 
    1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
    1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด๎วย  
 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 10 คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
 (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
 (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (6) เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
 (8) แผนงาน 5 คะแนน 
 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด๎วย 
 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด๎วย 
     (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
     (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 5 คะแนน 
     (3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง 5 คะแนน 
     (4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
     (5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12   5 คะแนน 



 

 

     (6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
     (7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
     (8) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่วคั่ง ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
     (9) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
     (10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
     (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ 5 คะแนน 
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               (12) ผลที่คาดวําจะได๎รับ  สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
     คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นของ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
       3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
           ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 65 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (10) 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
 3.4 วสิัยทัศน์ (5) 
 3.5 กลยุทธ ์ (5) 
 3.6 เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
 3.8 แผนงาน (5) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
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         3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
             ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 65  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 10  
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 10  
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10  
 3.4 วสิัยทัศน์ 5  
 3.5 กลยุทธ ์ 5  
 3.6 เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ 5  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5  
 3.8 แผนงาน 5  
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5  

รวมคะแนน 100  
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          4. แนวทางเบือ้งต๎นในการให๎คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล๎อง 
                   แผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. สภาพข๎อมูลทั่วไปและ
ข๎อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(1) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านศักยภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลํงน้ า ลักษณะของปุาไม๎/
ปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

 (2) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากรและชํวงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2)  

 (3) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(2)  

 ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(4) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบริการพ้ืนฐาน เชํน การ คมนาคม 
ขนสํง การไฟฟูา การประประปาโทรศัพท์ ฯลฯ  

 (2)  

(5) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตรการ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การทํองเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์ / กลุํมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํง
น้ า)  

(2)  



 

 

(6) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมเชํน การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค๎าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น หรือการใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) กาประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ การ
ด าเนินการประชุมประชาคมท๎องถิ่น โดยใช๎กระบวนการ
รํวมคิด รํวมท า รํวมตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับ
ประโยชน์ รํวมแก๎ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
เพ่ือแก๎ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ และ Tnailand 4.0 

20 
(5) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช๎ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นตํอการ
พัฒนาท๎องถิ่น 

(3)  

 (3)การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรมปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

(3)  

 (4) การวิเคราะห์ทางเศษกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การ
สํงเสริมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตํางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํทั่วไป เป็นต๎น 

(3)  

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลตํอ
สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(3)  



 

 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ 
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-
Opportunity และ T-Threan(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล๎อม
ของท๎องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติและThailand 4.0 

(10)  

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผํนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและ 
Thailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 3.4 วสิัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน 
สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

(5)  

 3.5 กลยุทธ ์ แสดงให๎เห็นชํองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตาม
อ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให๎เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

 3.6 เปูาประสงค์ของแตํละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและ
สนับสนุนตํอกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ความมุํงม่ันอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือให๎
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสูํผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  



 

 

 3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตก าหนด
จุดมุํงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่
มีความชัดเจน น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลําว 

(5)  

 3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นเกิด
ผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
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         5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครอง 
                 สํวนท๎องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10  
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10  
5. โครงการพัฒนา ประกอบด๎วย 60  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5)  

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ (5)  

 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง (5)  
 5.4 โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5)  



 

 

 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหํงชาติ 

(5)  

 5.6 โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 (5)  

 5.7 โครงการมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5)  

 5.8 โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคั่ง มั่งคง  
ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(5)  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5)  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5)  

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ (5)  

 5.12 ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ (5)  

รวมคะแนน 100  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได ้

5. โครงการพัฒนา 
 5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองตํอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีก าหนดไว๎ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วํา
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

 5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล๎อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน โครงการต๎องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได๎

(5)  



 

 

ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูํการต้ัง
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 

สภาพท่ีอยากให๎เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึง
เปูาหมายต๎องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทําไร กลุํมเปูาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยํางไร กลุํมเปูาหมายพื้นท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุํมเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุํมเปูาหมายมหีลายกลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใคร 
หรือกลุํมเปูาหมายหลัก ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง 

(5)  

 5.4 โครงการมคีวาม
สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี  

โครงการมีความสอดคล๎องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขัน (3) การพัฒนาและการเสรา๎งศกัยภาพ
คน (4) การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 
(5) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั
เพื่อให๎เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 

โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต๎ยุทธศาสตร์ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 
2575 (5) ยึดหลักการน าไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยําง
จริงจังใน 5 ปี ที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว
ภายใต๎แนวทางการพัฒนา  

(5)  

 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 

(1) การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลัดพ๎นกับดักรายได๎
ปานกลางสูํรายได๎สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหล่ือมล้ าทางสังคม  
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม (6) การบรหิารราชการแผํนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
 5.6 โครงการมีความ
สอดคล๎องกับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง
เศรษฐกิจไปสูํ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ท าน๎อยได๎มาก เชํน (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค๎าโภคภัณฑ์ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วย
เทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน๎นภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น 

(5)  



 

 

รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล๎ว
ตํอยอดความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม  ฯลฯ  

 5.7 โครงการสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท๎องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมํ
สามารถแยกสํวนใดสํวนหนึ่งออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็นโครงการที่เชื่อมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได๎ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5)  

 5.8 โครงการแก๎ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร๎างให๎ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต๎
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการเป็นโครงการตํอยอด
และขยายได๎เป็นโครงการที่ประชาชนต๎องการเพื่อให๎เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให๎ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ท๎องถิ่นที่พัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น 

(5)  

 5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล๎องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการ ได๎แกํ (1) ความประหยัด    (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (3) ความมีประสิทธิผล (4) ความยุติธรรม 
(5) ความโปรํงใส 

(5)  

 5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับ
โครงการถูกต๎องตามหลักวิชาการทางชําง หลักของราคากลาง 
ราคาท๎องถิ่น มีความโปรํงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได๎
ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไมํมากกวําหรือไมํต่ ากวําร๎อย
ละห๎า ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจํายในเทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจํายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI)และสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดวํา
จะได๎รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงานที่สามารถวัดได๎ ใช๎บอกประสิทธิผล 
ใช๎บอกประสิทธิภาพได๎ เชํน การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด
ที่สิ่งที่ได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวําจะได๎รับ) 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
 5.12 ผลที่คาดวําจะได๎รับ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่

(5)  



 

 

เกิดข้ึนจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได๎และมี
ความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับความส าเร็จได๎ (3) ระบุสิ่งที่ต๎องการด าเนินงาน
อยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได๎ 
(4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล๎องกับความเป็นจริง (5) สํงผลตํอการ
บํงบอกเวลาได๎ 

 รวมคะแนน 100  
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         6. แนวทางเบื้องต๎นในการให๎คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล๎องกับแผนพัฒนา 
                 ท๎องขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 



 

 

ประเด็น
การ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแ
นน
เต็ม 

คะแ
นน
ที่ได้ 

1. การ
สรุป
สถานกา
รณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ใช๎หลักการ
วิเคราะห์ SWOT ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อย
ต๎องประกอบด๎วยการวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม)  

10  

2. การ
ประเมิน
ผลการ
น า
แผนพัฒ
นา
ท๎องถิ่น
ไป
ปฏิบัติ
ในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช๎ตัวเลขตํางๆ เพ่ือน ามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ เชํน การวัดจ านวน
โครงการกิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวําเป็นไปตามท่ีตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํ
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได๎ก าหนดไว๎เทําไร จ านวนที่ไมํสามารถด าเนินการได๎มีจ านวน
เทําไร สามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ ของการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ที่
ได๎ก าหนดไว๎ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบโครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 

10  

3. การ
ประเมิน
ผลการ
น า
แผนพัฒ
นา
ท๎องถิ่น
ไป
ปฏิบัติ
ในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคตํางๆมาใช๎
เพ่ือวัดวําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตํอความ
ต๎องการของประชาชนหรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าที่หรือไมํ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการตํางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต๎อง คงทน 
ถาวรสามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค์หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล ผลการ
ปฏิบัติราชการที่ได๎รับงบประมาณมาด าเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการ
หรือหนํวยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 

10  

4. 
แผนงาน
และ
ยุทธศาส
ตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์ผลงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จนน าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาโดยใช๎ SWOT หรือ
การบูรณาการกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดตํอกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆมีความสอดคล๎องกับการแก๎ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) 

10  
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7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  โดยใช๎รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได๎ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข๎อมูลตํางๆ จาก  

7.1 ใช๎แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  1) แบบตัวบํงชี้การปฏิบัติงาน 
  2) แบบบัตรคะแนน 
  3) แบบมุํงวัดผลสัมฤทธิ์ 
  4) แบบเชิงเหตุผล 
  5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน/ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  6) แบบการประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาที่เกิดข้ึน 
  7) แบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม 
  8) แบบการประเมินผลกระทบ 
  9) แบบการประเมินความเสี่ยง 
  10) แบบการประเมินตนเอง 
  11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบตามข๎อ 1) – 10) หรือเป็นแบบ 
                           ผสมก็ได๎ 

7.2 เชิงปริมาณ คุณภาพ ผลที่ได๎จริงๆ คืออะไรคําใช๎จําย เวลา เป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ 
7.3 ประชาชนได๎ประโยชน์อยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน์อยํางไร 
7.4 วัดผลนั้นได๎จริงหรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ 
7.5 ผลกระทบ 

 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ก็เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการ  
พัฒนา เป็นแนวทางในการรบริหารพัฒนาท๎องถิ่นให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดใน
การแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน กํอให๎เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุ
โครงการในงบประมาณรายจํายประจ าปี งบรายจํายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต๎องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก๎ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท๎องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น วําเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อยํางไร ซึ่งสามารถวัดผลได๎ทั้งเชิงสถิติตํางๆ ตาราง กราฟ และ
การพรรณนา ดังนี้  
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(1) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 
- โดยเครื่องที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณมี ดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ได๎ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

1. โครงสร๎างพื้นฐาน           
2. การพัฒนาคณุภาพชีวิต           
3. การมสีํวนรํวมของประชาชน           
4. การสาธารณสุข           
5. การปูองกันและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิติและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

          

6. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

          

7. การศึกษา           
8. ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

          

9. สวสัดิการชุมชน           
10. การบริหารงานท่ัวไป           
           

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..................... 

 
 
 
ที ่

 
 

รายการ 

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 

โครงการทีส่ามารถด าเนินการได๎ (.......................... โครงการ) 
คิดเป็นร๎อยละ
ของแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 

คิดเป็นร๎อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร๎อยละของ 
เทศบัญญตัิ .........+ 
เงินสะสม  .......... 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น      
2 ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาํย      
3 จากเงินสะสม      
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- เทศบัญญัติ .................... + 
- เงินสะสม  ..................... 

     

5 สามารถด าเนินการได ๎
- เทศบัญญัติ .................... 
- เงินสะสม   .................... 

     

       
 
 
 
 
 



 

 

 
240 

1.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช๎การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยมีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจ ท าให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ ในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม 
 โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
 
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสวนท๎องถิ่นในภาพรวม เพื่อใช๎ใน
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู๎ที่เกี่ยวข๎องตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสวนท๎องถิ่นในแตํละยุทธศาสตร์
เพ่ือใช๎ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู๎ที่เกี่ยวข๎องตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในแตํละยุทธศาสตร์และแบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทะศาสตร์และแผนพัฒนาท๎องถิ่นขอของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยแตํละแบบมีรายละเอียดดังนี้ 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช๎ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว๎ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ............................................................................................ ...... 
 2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  ...............................................................................................................  
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนพัฒนา ปี ...................................................................................  
  
3 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผนและจ านวนโครงการที่ได๎ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได๎ปฏิบัติ 

1. โครงสร๎างพื้นฐาน   
2. การพัฒนาคณุภาพชีวิต   
3. การมสีํวนรํวมของประชาชน   
4. การสาธารณสุข   
5. การปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของประชาชน   
6. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
7. การศึกษา   
8. ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาท๎องถิ่น   
9. สวสัดิการชุมชน   
10. การบริหารงานท่ัวไป   
   
 
เกณฑ์การพิจารณา : หากจ านวนโครงการก าหนดไว๎ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล๎องกัน แสดงวํา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถด าเนินงานได๎ตามแผนที่ก าหนดและหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน๎อยกวําที่
ก าหนดไว๎ในแผนฯ แสดงวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยังไมํสามารถด าเนินงานได๎ตามแผนที่ก าหนด 
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แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ตํอการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
             ในภาพรวม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   (   )  ชาย ............... คน     (   )  หญิง .............. คน 
 

2. อาย ุ   (   )  ต่ างกวํา 20 ปี ......... คน   (   )  20 – 30 ปี ............ คน 
   (   )  31 – 41  ปี ............ คน    (   )  41 – 50 ปี ............. คน 
   (   ) 51 – 60 ปี ................ คน    (   ) มากกวํา 60 ปี  ............ คน 
 

3. การศึกษา  (   )  ประถมศึกษา .............. คน  (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา ............. 
คน 
   (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเทํา ......... คน (   )  ปริญญาตรี ......... คน 
   (   )  สูงกวําปริญญาตรี ............ คน (   )  อื่นๆ  .......... คน  
 

4. อาชีพหลัก  (   )  รับราชการ .......... คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ............ คน 
   (   )  ค๎าขายธุรกิจสํวนตัว ......... คน (   )  รับจ๎าง ............ คน 
   (   )  นักเรียน/นักศึกษา ........... คน  (   )  เกษตรกร ............. คน 
   (   )  อื่นๆ (ระบุ) ........... คน  
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. 
5. ทํานมีความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานของ อปท. ในภาพรวมมากน๎อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก 
(คน) 

พอใจ  
(คน) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

1.) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม    
2.) มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชน
ทราบ 

   

5.) มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของ
ประชาชนในท๎องถิ่น 

   

8.) การแก๎ไขปัญหาและการตอบสนองความต๎องการของประชาชน    



 

 

9.) ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

เกณฑ์การพิจารณา : ผู๎ตอบแบบประเมินในแตํละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเทําใด 
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แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
ส่วนยุทธศาสตร์  1 การพัฒนาด้าน ....................................................................................... (ตามยุทธศาสตร์ที่ 
ก าหนดไว๎) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   (   )  ชาย ............... คน     (   )  หญิง .............. คน 
 
2. อาย ุ   (   )  ต่ ากวํา 20 ปี ......... คน   (   )  20 – 30 ปี ............ คน 
   (   )  31 – 41  ปี ............ คน    (   )  41 – 50 ปี ............. คน 
   (   ) 51 – 60 ปี ................ คน    (   ) มากกวํา 60 ปี  ............ คน 
 
3. การศึกษา  (   )  ประถมศึกษา .............. คน  (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา............. คน 
   (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเทํา ......... คน (   )  ปริญญาตรี ......... คน 
   (   )  สูงกวําปริญญาตรี ............ คน (   )  อื่นๆ  .......... คน  
 
4. อาชีพหลัก  (   )  รับราชการ .......... คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ............ คน 
   (   )  ค๎าขายธุรกิจสํวนตัว ......... คน (   )  รับจ๎าง ............ คน 
   (   )  นักเรียน/นักศึกษา ........... คน  (   )  เกษตรกร ............. คน 
   (   )  อื่นๆ (ระบุ) ........... คน  
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. เทศบาลต าบลกุดสิม 
หากให๎ทํานประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานของ อปท. เทศบาลต าบลกุดสิม ในการพัฒนาด๎าน 
............................................................................................ (ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว)๎ โดยให๎คะแนนเต็ม 10
คะแนน ทํานให๎คะแนน เทศบาลต าบลกุดสิม เทําใด ความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎อง (คิดเป็นร๎อยละ) 

ประเด็น คะแนน ( 10 คะแนน) 
1.) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม  
2.) มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ  
5.) มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนในท๎องถิ่น  
8.) ประโยชน์ท่ีประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
เกณฑ์การพิจารณา : เป็นคําคะแนน 0 – 10 ในแตํละประเด็นการประเมิน 
1. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 



 

 

เกณฑ์การพิจารณา :หากคําคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทํากับ 0 หรือใกล๎ 0 แสดงวําผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ไมํประสบความส าเร็จ หากคําคะแนนความพึงพอใจเทํากับ 5 แสดงวําผลการด าเนินงานใน
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากคําคะแนนเทํากับ 10 หรือใกล๎เคียงแสดงวําผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 
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การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

+ เพิ่ม / 
- ลด 

1. จ านวนถนนที่กํอสร๎าง ............. (ตัวอยําง)   เส๎น    
2. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วขึ้น ......... 
(ตัวอยําง) 

    

3. ฯลฯ ......     
 
2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
เกณฑ์การพิจารณา :เปรียบเทียบกับข๎อมูลในปีกํอนหน๎านี้ โดย (1.) กรณี อปท. เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหนํวยที่วัดเพ่ิม
แสดงวําชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เชํน รายได๎ครัวเรือนที่ไมํมีไฟฟูาใช๎ เกณฑ์การพิจารณาจะพิจารณา
วํา หลังด าเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แล๎วหนํวยที่ท าการวัดเพ่ิมขึ้นหรือไมํ ถ๎าเพ่ิมแสดงวํา เทศบาลต าบลกุดสิม 
สามารถด าเนินงานได๎ตามแผนก าหนด แตํหากวําหนํวยวัดเทําเดิม หรือลดลง แสดงวําเทศบาลต าบลกุดสิมไมํ
สามารถด าเนินงานได๎ตามแผนหรือใกล๎เคียง แสดงวําผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ เทศบาลต าบลกุดสิม
ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 

 
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

+ เพิ่ม / 
- ลด 

 เส๎น    
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4.4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (1) ปัญหาประชาชนมีรายได๎น๎อย ประชาชนในพ้ืนที่ยังมีคนมีรายได๎น๎อย มีหนี้สินเยอะไมํ
เพียงพอในการด ารงชีวิต คําครองชีพสูง แนวทางการแก๎ไขปัญหา ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการ
ประกอบอาชีพ ชํวยเหลือประชาชนซํอมแซมบ๎านคนจน ผู๎มีรายได๎น๎อย สํงเสริมด๎านการศึกษาโดยการจัดบริการสา
ธารณด๎านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนกิจกรรมตํางๆ ให๎กับเด็กนักเรียนจ๎างเด็กนักเรียนในชํวงปิดภาค
เรียนเพ่ือมีรายได ๎
  (2) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่สํงผลอันตราย หรือครําตํอชีวิตประชาชน 
และสัตว์ตํางๆในพ้ืนที่ ซึ่งได๎แกํ โรคไข๎หวัดใหญํ ไข๎หวัดนก โรคมือ เท๎า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ๎า แนว
ทางการแก๎ไขปัญหาคือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การปูองกัน ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด การท าลาย 
การรักษา 
  (3) ปัญหาสาธารณภัยตํางๆ ที่เกิดขึ้นพ้ืนที่เทศบาลต าบลกุดสิม ได๎แกํ ภัยแล๎ง อัคคีภัย ที่เกิดขึ้น
และสํงผลกระทบตํอประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายตํอทรัพย์สิน แนวทางแก๎ไขคือ พิจารณาวางแผนการ
ด าเนินการปูองกัน  กํอนเกิดเหตุ ระหวํางเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุกิจกรรมการให๎ความชํวยเหลือตํางๆ จัดตั้ง
ศูนย์ชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการได๎ทันทํวงที 
  (4) ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ มีแนวทางแก๎ไขปัญหา โดยการให๎การสนับสนุนในด๎านการลงพ้ืนที่
ค๎นหา การรณรงค์ปูองกัน การให๎ความรู๎กับประชาชนได๎ทราบถึงโทษของยาเสพติด 
 
 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
  (1) ข้อสังเกตจากการสังเกตข๎อมูล กากรลงพ้ืนที่ประชาคมระดับชุมชนและระดับ จะเห็นวํา
ประชาชนยังมีปัญหาที่จะต๎องด าเนินการแก๎ไขอยูํมาก โดยเฉพาะด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการพัฒนาอาชีพ และ
แหลํงน้ าเพื่ออุปโภค - บริโภค เป็นปัญหาที่ประชาชนไมํสามารถแก๎ไขปัญหาเองได๎จึงต๎องเสนอให๎เทศบาลต าบลกุด
สิมแก๎ไข ท าให๎การเสนอโครงการเข๎ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีจ ากัดไมํ
เพียงพอตํอการจัดการได๎ 
  (2) ข้อเสนอแนะ จากข๎อสังเกตดังกลําว มีข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ ดังนี้ ปัญหา
ตํางๆที่ถูกเสนอมายังเทศบาลต าบลกุดสิม นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท๎องถิ่นซึ่งมี
หลายภาคสํวน ประกอบด๎วย คระกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม สมาชิกสภาท๎องถิ่น ผู๎น าชุมชน ตัวแทน
สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประชาชนทั่วไป รํวมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
และพิจาณาบรรจุเข๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพเทศบาลต าบลกุดสิมได๎เสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหนํวยงานอื่น 



 

 

  (3) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผํานมา พบวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎แก๎ไขปัญหา
ให๎กับประชาชนได๎หลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด๎าน แตํก็ยังมีปัญหาที่จะต๎องแก๎ไขตํอไป เนื่องจากงบประมาณที่มี
ไมํเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน ผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดสิมในปีที่ผํานมาสรุปได๎ดังนี้ 
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รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดบัต าบล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี
พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 11 มิถุนายน  2562  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม  
 

เริ่มประชุมเมื่อเวลา 08.30 น. 
วิชัย  กว๎างสวาสดิ์ ประธาน เรียนผู๎เข๎ารํวมประชุมประชาคมท๎องถิ่นระดับต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
    ท๎องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เพ่ือไมํให๎
    เป็นการเสียเวลาเข๎าระเบียบวาระเลยนะครับ  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 

สืบเนื่องมาจากมีนโยบายค่ าสั่งใหมํมาจากกรมให๎เรามีกา รปรับปรุง
 แผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปีจากแผนสี่และแผนเพ่ิมเติมแผนฉบับที่ 1 – 4 เพ่ือ
 มาปรับใช๎ในแผน 5 ปี เพ่ือความถูกต๎องในระบบและปัจจุบันแผนเป็นเรื่อง
 จ าเป็นมากถ๎าไมํมีโครงการในแผนเราไมํสามารถก๎าวผํานท าโครงการได๎
 เพราะแผนมีบทบาทส าคัญเมื่อกํอนเรามุํงเน๎นโครงสร๎างพ้ืนฐานแตํเดียวนี้
 เราต๎องครอบคลุมทุกด๎านไปพร๎อมกันและการบริหารงบประมาณไปในทุก
 ด๎านเราต๎องมีสํวนรํวมกันทางเทศบาลคิดเองก็ไมํได๎เราต๎องคิดรํวมกันท๎อง 

ถิ่นกลุํมชุมชนเราต๎องมีบทบาทตํอการพัฒนาชุมชนการจะจัดท าแผนให๎
 ส าเร็จเราต๎องมีความคิดไปพร๎อมๆกันถ๎าใครมองเห็นตํ างมีความคิดไป
 พร๎อมติดตามระเมินผลหรือความส าเร็จของงานแตํตอนนี้งานทุกงานต๎อง
 วัดคําความส าเร็จและประเมินผลสํวนแจ๎งให๎ทราบมีเทํานี้นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล๎ว 
    -ไมํมี- 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เสนอให๎ที่ประชุมทราบ 
    -ไมํมี- 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอให๎ที่ประชุมพิจารณา 
    4.1 แจ๎งวิสัยทัศน์ แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่นทั้ง 10  
    ยุทธศาสตร์ ครับในสํวนนี้เราต๎องคิดรํวมกันทุกสํวนผมเองก็ขอน าเรียง 
    ยุทธศาสตร์ขององค์กรในการพัฒนาระดับองค์กร ห๎างร๎านเขาท า 
    ยุทธศาสตร์กันทั้งหมดและเทศบาลของเราเขียนไว๎มานานแล๎วกับ 
    ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลกุดสิม มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ดูเอกสารไป
    พร๎อมกันนะครับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา คือยุทธศาสตร์ที่ 1 
    ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานเราก็ท ากันมาตลอดเบื้องต๎นมีการพัฒนาสร๎างถนน 
    สิ่งอ านวยความสะดวกอาคารสถานที่เป็นที่ดินและสิ่งกํอสร๎างเราจะนึกถึง
    โครงสร๎างพ้ืนฐานไฟฟูา น้ าประปาตั้งแตํตั้งเทศบาลมา เชํน ถนนบางสาย
    เราท าซ้ ากันหลายครั้งท าจนให๎ได๎ถนนให๎มีคุณภาพมากที่สุด และคลองน้ า
    เราก็พัฒนาให๎ดีจนท าไมํให๎น้ าทํวมอยํางนี้เป็นต๎นอยากฝากพวกเราได๎คิดวํา 
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    พ้ืนที่ของทํานทางชุมชนของเราจะแก๎ไขปัญหาในอนาคตและปัจจุบันอะไร 
    ด๎านที่ 2 ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเมื่อกํอนเราไมํให๎ 
    ความส าคัญแตํตอนนี้เริ่มมีบทบาทเรามองเห็นความส าคัญของประชาชน
    รัฐบาลหรือหนํวยงานท๎องถิ่นบทบาทตามหน๎าที่ดูแลคุณภาพชีวิตของ 
    ประชาชนและชุมชนหรือทุกภาคสํวนตอนนี้เราต๎องคิดเพราะเรามีความ
    เสมอภาคเทําเทียมเข๎าไปถึงบริการสังคมและ ด๎านที่ 3 ด๎านการมีสํวนรํวม
    ของประชาชนวันนี้เป็นการแสดงออกมีบทบาทมีหน๎าที่แสดงออกเราต๎องมี
    สํวนรํวมในการพัฒนาไมํใชํธุระนายกหรือใครคนใดคนหนึ่งแตํราต๎องรํวมกัน
    รับรู๎รับทราบและคับเคลื่อนพร๎อมกันทั้งหมดตํอไปต๎องท าประชาวิจาร 
    รํวมกันเพื่อไมํใชํเราไปนั่งมโนมานั่งคิดนั่งท าต๎องกันจริงๆจังๆออกจาก 
    ชุมชนและจากประชาชนเพ่ือจะได๎เป็นฐานรากความมั่นคงและยั่งยืนในการ
    ท าแผนครับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด๎านสาธรณสุขเหมือนกันเมื่อกํอนไมํมีปัญหา
    เรื่องของน้ าทํวมน้ าขังตํอชุมชนของขยะแตํตอนนี้ในเมืองเขาเป็นยังไง 
    ชนบทก็เป็นอยํางนั้นและเรื่องของการเป็นอยูํของคนในชุมชนต๎องมีบทบาท
    ส าคัญ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด๎านการปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัยใน
    ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต๎องรํวมกันดูแลสร๎างภูมิคุ๎มกันของคนใน
    ชุมชนด๎านที่ 6 ด๎านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีบทบาท
    ส าคัญตํอการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมจากตัวเราเหมือนกํอนไมํส าคัญมากมายแตํ
    ตอนนี้ใกล๎เข๎ามาแล๎วเราต๎องมองเห็นความส าคัญในสํวนนี้ ด๎านที่ 7 ด๎าน
    การศึกษาเราต๎องชํวยเหลือให๎การสนับสนุนการพัฒนาด๎านการศึกษาให๎
    มากขึ้น ด๎านที่ 8 ด๎านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
    ท๎องถิ่นประชาชนรํวมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีในความ
    เป็นอัตลักษณ์ของชาวภูไทเราเชํนงานภูไทนานชาติ งานแหํเทียน ด๎านที่ 9 
    ด๎านสวัสดิการชุมชน เชํนจัดหาเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวย 
    เอดส์ ผู๎ทุพพลภาพ ด๎านที่ 10 ด๎านการบริหารงานทั่วไปการแก๎ไข๎ปัญหาสิ่ง
    อ่ืนๆที่ไมํมันไมํได๎อยูํใน 10 ประเด็นหรือสิ่งอ่ืนๆที่เกิดขึ้นเองได๎ต๎องเตรียม
    ความพร๎อมไว๎ ใครมีอะไรคิดไว๎ก็น ามาบรรจุไว๎ในแผนปี 63 – 65 ใครมี
    อะไรในพ้ืนที่ของทํานใน 10 ด๎านน ามาบรรจุไว๎ในแผนถ๎าวันไหนมีความ
    จ าเป็นเรํงดํวนเราก็สามารถหางบประมาณมาใสํได๎เพราะปรากฏอยูํในแผน
    แล๎วเราสามารถน ามาท าได๎ตามยุทธศาสตร์ 10 ด๎านครับ  
    4.2 แบํงกลุํมให๎แตํละหมูํบ๎านน าเสนอสภาพปัญหาโครงการที่บรรจุเข๎า
    แผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โครงการที่ยังไมํได๎ 
    ด าเนินการ ครับให๎เจ๎าหน๎าที่ทํานเลขาจัดแบํงกลุํมกันเลยนะครับเชิญ 
นางพิชชาภัทร์  อารมณ์สวะ กราบเรียนทํานที่มารํวมประชาคมทุกทํานนะคะขออนุญาตน าเรียนชี้แจ๎งที่
    ประชุมให๎ทราบกํอนวําท าไมถึงเป็นที่มาของประชาคมระดับต าบลในวันนี้
    สืบเนื่องจากวําได๎ปรับปรุงใหมํเป็นแผนพัฒนาสี่ปีโครงการตํางๆก็มีความ



 

 

    จ าเป็นตลอดเลยได๎ลงไปประชาคมกับทํานได๎น ามาจัดท าแผนเพ่ิมเติมฉบับ
    ที่ 1,2,3 และฉบับที่ที่ 4 ได๎น ามาจัดท าแผนเมื่อวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน  
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    2561 ที่ผํานมาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานของแตํละหมูํบ๎าน  
    เสนอมาทางเราได๎น ามาจัดท ารํางแผนท าในระหวํางการประชุมประชาคม
    เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของทํานจัดท าแผนเพ่ิมเติมฉบับที่สี่อยูํแตํยังเหลือไมํ
    ประชุมคณะกรรมการพัฒนาได๎มีหนังสือสั่งการมาจากกระทรวงมหาดไทย 
    เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 แจ๎งให๎ท๎องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี 
    2561 – 2565  ให๎แล๎วเสร็จภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ก็เลย
    เป็นที่มาวําขั้นตอนนี้เราจะต๎องจัดประชาคมท๎องถิ่นระดับต าบลท าหนังสือ
    เชิญทํานมารํวมกันในวันนี้ดิฉันได๎น าโครงสร๎างพ้ืนฐานรวบกันในเลํมนี้ก็
    อยากให๎ ทํานดูเลํมกํอนวําและโครงการที่ท าแล๎วทั้งหมดจะใสํในปี 61 
    ทั้งหมดและปี 62 เป็นโครงการที่อยูํในเทศบัญญัติปี 62 และเป็นโครงการ  
    ที่ด าเนินการอยูํสํวนปี 63,64,65 นั้นเป็นโครงการที่เราจะท าในอนาคต
    อยากให๎ทํานก าหนดระบุปีให๎ที่มีความจ าเป็นมากที่สุดให๎เรียบล าดับใสํปีมา
    ด๎วยถ๎าเราไมํระบุปีเวลาสรุปยอดโครงการยอดเงินมันเยอะไปคํะเลยอยาก
    ให๎ทํานระบุปีไปเลยอยากให๎ทุกทํานแบํงกลุํมเป็นต าบลเพื่อรับฟังความ 
    คิดเห็นของแตํละหมูํบ๎านของทํานวําจะเรียงล าดับความส าคัญมาวํา 
    โครงการไปอยูํปีไหนส าคัญมากน๎อยแคํไหนให๎เรียงความจ าเป็นของทําน
    แบํงเป็นต าบลเลยนะคะเชิญคะ 
นายวิชัย  กว๎างสวาสดิ์  4.2.1 แจ๎งโครงการด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานที่แตํละหมูํบ๎านเคยน าเสนอตอน
    ไปประชาคมหมูํบ๎านจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี เมื่อวันที่ 5 – 7  
    พฤศจิกายน 2561 นั้นโดยให๎แตํละหมูํบ๎านจัดล าดับความจ าเป็นตามปี
    โดยระบุลงในปี 2563/2564/2565 ตามเอกสารที่แจให๎ทํานเชิญครับ 
สท.ทศวงศ์  เพ็ญธิสาร  เรียนทํานประธานที่เคารพทุกทํานผมเป็นตัวแทนของต าบลกุดสิมคุ๎มใหมํได๎
    ปรึกษาหารือกันแล๎วมีโครงการที่มีความจ าเป็นทั้งหมด 25 โครงการและ
    ได๎ระบุล าดับไว๎เรียบร๎อยแล๎วและเอกสารผมได๎ให๎กับเจ๎าหน๎าที่แผนเขาแล๎ว
    ครับขอบคุณครับ 
สท.ธนพัฒน์  อัยวรรณ  ครับสํวนผมเป็นตัวแทนของต าบลคุ๎มเกํามีโครงการทั้งหมด 6 โครงการ
    อันนี้เป็นโครงการใหมํและโครงการที่อยูํในเลํมเอกสารแผนห๎าปีด๎วยนะครับ 
    โครงการที่ 1. ขุดลอกอํางเก็บน้ าห๎วยสายนาเวียง ใสํปี 63 
    2. กํอสร๎างรางระบายน้ า หมูํที่ 17 จากบ๎าน ผู๎ใหญํค าพล ถึง บ๎านนาย
    สุวัฒน์ ใสํปี 64 
    3. กํอสร๎างอาคารโรงเรียนผู๎สูงอายุ ใสํปี 65 
    4. ขยายสะพานหัวสะพานถนนสายคุ๎มเกํา ถึง กุดตอแกํน ใสํปี 65 
    5. ขุดลอกล าห๎วยยูงจากสะพานบ๎านโคกมะลิ ถึง นาหนองแต๎ ใสํปี 64  
    ครับผม 



 

 

สท.บรรจง   ขุนศรี  เรียนผู๎เข๎ารํวมประชาคมทุกทํานผมเป็นตัวแทนของต าบลกุดปลาค๎าวมี 
    โครงการใหมํและโครงการที่อยูํในเลํมเรียงล าดับเรียบร๎อยครับเอกสารผม
    สํงให๎เจ๎าหน๎าที่แล๎วนะครับ 
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นายวิชัย  กว๎างสวาสดิ์  4.2.2 ให๎ทํานน าเสนอโครงการด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต,ด๎านการมีสํวน
    ของประชาชน,ด๎านสาธารณสุข,ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ,ด๎านการศึกษา
    ,ด๎านวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น ตามเอกสารที่ให๎ (แตํละหมูํระดมความคิด
    สรุปสํง) เจ๎าหน๎าที่ได๎เลยนะครับ 
สท.ธนพัฒน์  อัยวรรณ  ครับของต าบลคุ๎มเกํามี 6 โครงการครับ 
    1. บริหารจัดการเก็บขยะหน๎าบ๎านให๎เรียบร๎อย ใสํปี 63 
    2. อบรมปูองกันเด็กจมน้ า ใสํปี 63 
    3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทุกครัวเรือนทุกหมูํบ๎าน ใสํปี 64 
    4. อนุรักษ์ปลูกต๎นไม๎ท๎องถิ่น ใสํปี 64 
    5. จัดซื้ออุปกรณ์ออกก าลังกายบริเวณสวนสาธารณะ ใสํปี 64 
    6. อบรมกลุํมอาชีพ ใสํปี 64 ขอบคุณครับ 
นายวิชัย  กว๎างสวาสดิ์  ครับในแตํละต าบลและหมูํบ๎านประชุมคัดกรองโครงการกันแล๎วเรียบร๎อย
    แล๎วนะครับแตํยังไมํส าหรับร๎อยเปอร์เซ็นทั้งหมดนี้คือแผนเราแตํยังสามารถ
    เพ่ิมเติมโครงการตลอดเวลาแตํยังไมํเจ๎าหน๎าที่จะคัดแยกออกให๎อยูํในด๎าน
    ตํางๆด๎านคุณภาพชีวิตต๎องไปคัดแยกกันโครงการกันอีกทีวําจะอยูํในด๎าน
    ไหนครับวันนี้ผมเองเห็นทํานทั้งหลายคนเสนอโครงการเข๎ามาผมเองก็ดีใจที่
    นึกถึงปัญญาของประชาชนในชุมชนของทํานในสํวนฝุายบริหารครับฝาก
    เจ๎าหน๎าที่แผนและกองชํางด๎วย 
นายทวีศิลป์  ประเสริฐสังข์ ครับผมอยากจะสอบถามเรื่องหลักประกันวันละบาทเป็นกองทุนที่มั่นคงที่
    ขึ้นชื่อของจังหวัดกาฬสินธุ์แตํผมอยากถามวําท าไมไมํมีการสนับสนุนโครง
    การนี้มาหลายปีแล๎วเพราะอะไรเมื่อกํอนเคยสนับสนุนครับขอบคุณครับ 
นายวิชัย  กว๎างสวาสดิ ์  ครับตรงนี้เหมือนกํอนทางเราก็เคยสนับสนุนผมเองก็วิตกเหมือนกัน 
    เมื่อกํอนสนับสนุนไปล๎านกวําแตํในปี 60 เขาลดลงสาเหตุลดลงจาก 
    สํวนกลางทักท๎วงมาวําอุดหนุนไมํได๎เลยตั้งไว๎ในปี 61 560,000 แตํทาง
    กองทุนไมํได๎ใช๎ก็เลยไมํได๎ตั้งอีกในสํวนกองทุนวันละบาท 
สท.ทศวงศ์  เพ็ญธิสาร  ขออนุญาตผมอยากให๎ตั้งโครงการนี้ไว๎ในแผนครับขอบคุณครับ 
นายวิชัย  กว๎างสวาสดิ ์  ครับทางเทศบาลของขอรับผิดและขอแก๎ไขข๎อพรํองด๎วยนะครับ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายวิชัย  กว๎างสวาสดิ ์  ครับตอนนี้มีโจรขโมยสายไฟอยากให๎ทํานได๎ดูแลคนในหมูํบ๎านขอทํานด๎วย
    มีทํานใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกเชิญครับถ๎าไมํมีผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 
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                                      ลงชื่อ                                    ผู๎บันทึกการประชุม /ผู๎พิมพ์ 
                      (นางสาววิภาพร   จอมจอหอ) 
                          พนักงานจ๎างเหมา  
 
 
 

                                      ลงชื่อ                                       ผู๎ตรวจรายงานการประชุม  
                        (นางพิชชาภัทร์   อารมณ์สวะ) 
                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                  
  
 
              ลงชื่อ                                     ผู๎รับรองรายงานการประชุม 
                                             (นายวิชัย    กว๎างสวาสดิ์) 
                                           นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 
              
 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ กส ๕๒๗๐๑ /ว 602                                          ส้านักงานเทศบาลต้าบลกุดสิม                                                                        

          ต้าบลคุ้มเก่า  อ้าเภอเขาวง                
          จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๖๐ 

                12    มิถุนายน    ๒๕62 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  ผู๎ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขาวง  หรือผู๎แทน 

อ๎างถึง ค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลงวันที่  4  มกราคม  2562 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม                            จ านวน  1  ฉบับ 

 2. รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565)         จ านวน  1   เลํม 
 3. ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลว 4 มกราคม  2562 จ านวน  1   ชุด

  
   ตามค าสั่งที่อ๎างถึง เทศบาลต าบลกุดสิม ได๎แตํงตั้งทํานเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดสิม  เพ่ือ 1. รํวมจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เสนอแนวทางการพัฒนา และการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พิจารณาโครงการตํางๆ ที่บรรจุในรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2. ให๎ความเห็นชอบรําง
ข๎อก าหนด ขอบขําย และรายละเอียดของงานแล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎แผน เพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลใน
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี งบรายจํายเพ่ิมเติม งบจํายขาดเงินสะสม ในห๎ว งของแผนของปีนั้นๆ  
เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎ถูกต๎อง  

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าแผนฯ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เทศบาลต าบลกุดสิม  จึง
ขอเรียนเชิญทํานหรือผู๎แทนเข๎ารํวมประชุม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 
– 2565) ในวันศุกร์ที ่ 14  มิถุนายน  ๒๕62  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข๎ารํวมประชุมโดยพร๎อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิชัย    กว๎างสวาสดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 

 



 

 

 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานนโยบายและแผน 
โทร.๐-๔๓๘๕-๙๐๘๗ ตํอ ๑๐๗ 
 
 
 
ที่ กส ๕๒๗๐๑ /ว 602                                          ส้านักงานเทศบาลต้าบลกุดสิม                                                                        

          ต้าบลคุ้มเก่า  อ้าเภอเขาวง                
          จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๖๐ 

                12    มิถุนายน    ๒๕62 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  ผู๎อ านวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร  หรือผู๎แทน 

อ๎างถึง ค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลงวันที่  4  มกราคม  2562 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม                            จ านวน  1  ฉบับ 

 2. รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565)         จ านวน  1   เลํม 
 3. ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลว 4 มกราคม  2562 จ านวน  1   ชุด

  
   ตามค าสั่งที่อ๎างถึง เทศบาลต าบลกุดสิม ได๎แตํงตั้งทํานเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดสิม  เพ่ือ 1. รํวมจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เสนอแนวทางการพัฒนา และการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พิจารณาโครงการตํางๆ ที่บรรจุในรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2. ให๎ความเห็นชอบรําง
ข๎อก าหนด ขอบขําย และรายละเอียดของงานแล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎แผน เพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลใน
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี งบรายจํายเพ่ิมเติม งบจํายขาดเงินสะสม ในห๎วงของแผนของปีนั้นๆ   
เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎ถูกต๎อง  

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าแผนฯ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เทศบาลต าบลกุดสิม  จึง
ขอเรียนเชิญทํานหรือผู๎แทนเข๎ารํวมประชุม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 
– 2565) ในวันศุกร์ที ่ 14  มิถุนายน  ๒๕62  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข๎ารํวมประชุมโดยพร๎อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิชัย    กว๎างสวาสดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 

 



 

 

 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานนโยบายและแผน 
โทร.๐-๔๓๘๕-๙๐๘๗ ตํอ ๑๐๗ 
 
 
 
 
ที่ กส ๕๒๗๐๑ /ว 602                                          ส้านักงานเทศบาลต้าบลกุดสิม                                                                        

          ต้าบลคุ้มเก่า  อ้าเภอเขาวง                
          จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๖๐ 

                12    มิถุนายน    ๒๕62 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลเขาวง หรือผู๎แทน 

อ๎างถึง ค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลงวันที่  4  มกราคม  2562 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม                            จ านวน  1  ฉบับ 

 2. รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565)         จ านวน  1   เลํม 
 3. ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลว 4 มกราคม  2562 จ านวน  1   ชุด

  
   ตามค าสั่งที่อ๎างถึง เทศบาลต าบลกุดสิม ได๎แตํงตั้งทํานเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดสิม  เพ่ือ 1. รํวมจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เสนอแนวทางการพัฒนา และการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พิจารณาโครงการตํางๆ ที่บรรจุในรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2. ให๎ความเห็นชอบรําง
ข๎อก าหนด ขอบขําย และรายละเอียดของงานแล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎แผน เพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลใน
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี งบรายจํายเพ่ิมเติม งบจํายขาดเงินสะสม ในห๎วงของแผนของปีนั้นๆ   
เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎ถูกต๎อง  

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าแผนฯ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เทศบาลต าบลกุดสิม  จึง
ขอเรียนเชิญทํานหรือผู๎แทนเข๎ารํวมประชุม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 
– 2565) ในวันศุกร์ที ่ 14  มิถุนายน  ๒๕62  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข๎ารํวมประชุมโดยพร๎อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิชัย    กว๎างสวาสดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 



 

 

 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานนโยบายและแผน 
โทร.๐-๔๓๘๕-๙๐๘๗  
 
 
 
ที่ กส ๕๒๗๐๑ /ว 602                                          ส้านักงานเทศบาลต้าบลกุดสิม                                                                        

          ต้าบลคุ้มเก่า  อ้าเภอเขาวง                
          จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๖๐ 

                12    มิถุนายน    ๒๕62 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  นายทศวงศ์  เพ็ญธิสาร สมาชิกสภาเทศบาล 
อ๎างถึง ค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลงวันที่  4  มกราคม  2562 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม                            จ านวน  1  ฉบับ 

 2. รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565)         จ านวน  1   เลํม 
 3. ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลว 4 มกราคม  2562 จ านวน  1   ชุด

  
   ตามค าสั่งที่อ๎างถึง เทศบาลต าบลกุดสิม ได๎แตํงตั้งทํานเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดสิม  เพ่ือ 1. รํวมจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เสนอแนวทางการพัฒนา และการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พิจารณาโครงการตํางๆ ที่บรรจุในรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2. ให๎ความเห็นชอบรําง
ข๎อก าหนด ขอบขําย และรายละเอียดของงานแล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎แผน เพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลใน
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี งบรายจํายเพ่ิมเติม งบจํายขาดเงินสะสม ในห๎วงของแผนของปีนั้นๆ  
เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎ถูกต๎อง  

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าแผนฯ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เทศบาลต าบลกุดสิม  จึง
ขอเรียนเชิญทํานเข๎ารํวมประชุม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565) 
ในวันศุกร์ที ่ 14  มิถุนายน  ๒๕62  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข๎ารํวมประชุมโดยพร๎อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิชัย    กว๎างสวาสดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 



 

 

 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานนโยบายและแผน 
โทร.๐-๔๓๘๕-๙๐๘๗  
 
 
ที่ กส ๕๒๗๐๑ /ว 602                                          ส้านักงานเทศบาลต้าบลกุดสิม                                                                        

          ต้าบลคุ้มเก่า  อ้าเภอเขาวง                
          จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๖๐ 

                12    มิถุนายน    ๒๕62 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  นายพานิช   อัยวรรณ    สมาชิกสภาเทศบาล 
อ๎างถึง ค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลงวันที่  4  มกราคม  2562 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม                            จ านวน  1  ฉบับ 

 2. รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565)         จ านวน  1   เลํม 
 3. ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลว 4 มกราคม  2562 จ านวน  1   ชุด

  
   ตามค าสั่งที่อ๎างถึง เทศบาลต าบลกุดสิม ได๎แตํงตั้งทํานเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดสิม  เพ่ือ 1. รํวมจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เสนอแนวทางการพัฒนา และการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พิจารณาโครงการตํางๆ ที่บรรจุในรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2. ให๎ความเห็นชอบรําง
ข๎อก าหนด ขอบขําย และรายละเอียดของงานแล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎แผน เพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลใน
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี งบรายจํายเพ่ิมเติม งบจํายขาดเงินสะสม ในห๎วงของแผนของปีนั้นๆ   
เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎ถูกต๎อง  

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าแผนฯ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เทศบาลต าบลกุดสิม  จึง
ขอเรียนเชิญทํานเข๎ารํวมประชุม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565) 
ในวันศุกร์ที ่ 14  มิถุนายน  ๒๕62  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข๎ารํวมประชุมโดยพร๎อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิชัย    กว๎างสวาสดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 



 

 

 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานนโยบายและแผน 
โทร.๐-๔๓๘๕-๙๐๘๗  
 
 
ที่ กส ๕๒๗๐๑ /ว 602                                          ส้านักงานเทศบาลต้าบลกุดสิม                                                                        

          ต้าบลคุ้มเก่า  อ้าเภอเขาวง                
          จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๖๐ 

                12    มิถุนายน    ๒๕62 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  นายแสวง   จรัสแสง  สมาชิกสภาเทศบาล 
อ๎างถึง ค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลงวันที่  4  มกราคม  2562 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม                            จ านวน  1  ฉบับ 

 2. รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565)         จ านวน  1   เลํม 
 3. ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลว 4 มกราคม  2562 จ านวน  1   ชุด

  
   ตามค าสั่งที่อ๎างถึง เทศบาลต าบลกุดสิม ได๎แตํงตั้งทํานเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดสิม  เพ่ือ 1. รํวมจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เสนอแนวทางการพัฒนา และการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พิจารณาโครงการตํางๆ ที่บรรจุในรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2. ให๎ความเห็นชอบรําง
ข๎อก าหนด ขอบขําย และรายละเอียดของงานแล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎แผน เพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลใน
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี งบรายจํายเพ่ิมเติม งบจํายขาดเงินสะสม ในห๎วงของแผนของปีนั้นๆ   
เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎ถูกต๎อง  

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าแผนฯ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เทศบาลต าบลกุดสิม  จึง
ขอเรียนเชิญทํานเข๎ารํวมประชุม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565) 
ในวันศุกร์ที ่ 14  มิถุนายน  ๒๕62  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข๎ารํวมประชุมโดยพร๎อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิชัย    กว๎างสวาสดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 



 

 

 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานนโยบายและแผน 
โทร.๐-๔๓๘๕-๙๐๘๗  
 
 
ที่ กส ๕๒๗๐๑ /ว 602                                          ส้านักงานเทศบาลต้าบลกุดสิม                                                                        

          ต้าบลคุ้มเก่า  อ้าเภอเขาวง                
          จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๖๐ 

                12    มิถุนายน    ๒๕62 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  นายพิบูลย์  ขนิษฐาวงศ์  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  ม. 1  ต.กุดสิมคุ๎มใหมํ 
อ๎างถึง ค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลงวันที่  4  มกราคม  2562 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม                            จ านวน  1  ฉบับ 

 2. รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565)         จ านวน  1   เลํม 
 3. ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลว 4 มกราคม  2562 จ านวน  1   ชุด

  
   ตามค าสั่งที่อ๎างถึง เทศบาลต าบลกุดสิม ได๎แตํงตั้งทํานเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดสิม  เพ่ือ 1. รํวมจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เสนอแนวทางการพัฒนา และการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พิจารณาโครงการตํางๆ ที่บรรจุในรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2. ให๎ความเห็นชอบรําง
ข๎อก าหนด ขอบขําย และรายละเอียดของงานแล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎แผน เพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลใน
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี งบรายจํายเพ่ิมเติม งบจํายขาดเงินสะสม ในห๎วงของแผนของปีนั้น ๆ  
เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎ถูกต๎อง  

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าแผนฯ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เทศบาลต าบลกุดสิม  จึง
ขอเรียนเชิญทํานเข๎ารํวมประชุม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565) 
ในวันศุกร์ที ่ 14  มิถุนายน  ๒๕62  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข๎ารํวมประชุมโดยพร๎อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิชัย    กว๎างสวาสดิ์) 



 

 

นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานนโยบายและแผน 
โทร.๐-๔๓๘๕-๙๐๘๗  
 
 
ที่ กส ๕๒๗๐๑ /ว 602                                          ส้านักงานเทศบาลต้าบลกุดสิม                                                                        

          ต้าบลคุ้มเก่า  อ้าเภอเขาวง                
          จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๖๐ 

                12    มิถุนายน    ๒๕62 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  นายยิ่งยง   จันทะเมือง  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  ม. 9  ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ 
อ๎างถึง ค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลงวันที่  4  มกราคม  2562 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม                            จ านวน  1  ฉบับ 

 2. รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565)         จ านวน  1   เลํม 
 3. ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลว 4 มกราคม  2562 จ านวน  1   ชุด

  
   ตามค าสั่งที่อ๎างถึง เทศบาลต าบลกุดสิม ได๎แตํงตั้งทํานเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดสิม  เพ่ือ 1. รํวมจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เสนอแนวทางการพัฒนา และการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พิจารณาโครงการตํางๆ ที่บรรจุในรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2. ให๎ความเห็นชอบรําง
ข๎อก าหนด ขอบขําย และรายละเอียดของงานแล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎แผน เพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลใน
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี งบรายจํายเพ่ิมเติม งบจํายขาดเงินสะสม ในห๎วงของแผนของปีนั้นๆ   
เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎ถูกต๎อง  

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าแผนฯ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เทศบาลต าบลกุดสิม  จึง
ขอเรียนเชิญทํานเข๎ารํวมประชุม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565) 
ในวันศุกร์ที ่ 14  มิถุนายน  ๒๕62  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข๎ารํวมประชุมโดยพร๎อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิชัย    กว๎างสวาสดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 



 

 

 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานนโยบายและแผน 
โทร.๐-๔๓๘๕-๙๐๘๗  
 
 
ที่ กส ๕๒๗๐๑ /ว 602                                          ส้านักงานเทศบาลต้าบลกุดสิม                                                                        

          ต้าบลคุ้มเก่า  อ้าเภอเขาวง                
          จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๖๐ 

                12    มิถุนายน    ๒๕62 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  นางสุกัญญา   วรรณวงศ์  ผู๎ทรงคุณวุฒิ  ม. 2  ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ 
อ๎างถึง ค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลงวันที่  4  มกราคม  2562 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม                            จ านวน  1  ฉบับ 

 2. รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565)         จ านวน  1   เลํม 
 3. ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลว 4 มกราคม  2562 จ านวน  1   ชุด

  
   ตามค าสั่งที่อ๎างถึง เทศบาลต าบลกุดสิม ได๎แตํงตั้งทํานเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดสิม  เพ่ือ 1. รํวมจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เสนอแนวทางการพัฒนา และการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พิจารณาโครงการตํางๆ ที่บรรจุในรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2. ให๎ความเห็นชอบรําง
ข๎อก าหนด ขอบขําย และรายละเอียดของงานแล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎แผน เพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลใน
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี งบรายจํายเพ่ิมเติม งบจํายขาดเงินสะสม ในห๎วงของแผนของปีนั้นๆ   
เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎ถูกต๎อง  

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าแผนฯ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เทศบาลต าบลกุดสิม  จึง
ขอเรียนเชิญทํานเข๎ารํวมประชุม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565) 
ในวันศุกร์ที ่ 14  มิถุนายน  ๒๕62  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข๎ารํวมประชุมโดยพร๎อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิชัย    กว๎างสวาสดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 



 

 

 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานนโยบายและแผน 
โทร.๐-๔๓๘๕-๙๐๘๗  
 
 
 
ที่ กส ๕๒๗๐๑ /ว 602                                          ส้านักงานเทศบาลต้าบลกุดสิม                                                                        

          ต้าบลคุ้มเก่า  อ้าเภอเขาวง                
          จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๖๐ 

                12    มิถุนายน    ๒๕62 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  นายนิคม   แสนชมภู  ผู๎แทนประชาคม  ม.4  ต.กุดสิมค๎ุมใหมํ 
อ๎างถึง ค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลงวันที่  4  มกราคม  2562 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม                            จ านวน  1  ฉบับ 

 2. รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565)         จ านวน  1   เลํม 
 3. ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลว 4 มกราคม  2562 จ านวน  1   ชุด

  
   ตามค าสั่งที่อ๎างถึง เทศบาลต าบลกุดสิม ได๎แตํงตั้งทํานเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดสิม  เพ่ือ 1. รํวมจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เสนอแนวทางการพัฒนา และการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พิจารณาโครงการตํางๆ ที่บรรจุในรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2. ให๎ความเห็นชอบรําง
ข๎อก าหนด ขอบขําย และรายละเอียดของงานแล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎แผน เพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลใน
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี งบรายจํายเพ่ิมเติม งบจํายขาดเงินสะสม ในห๎วงของแผนของปีนั้นๆ  
เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎ถูกต๎อง  

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าแผนฯ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เทศบาลต าบลกุดสิม  จึง
ขอเรียนเชิญทํานเข๎ารํวมประชุม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565) 
ในวันศุกร์ที ่ 14  มิถุนายน  ๒๕62  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข๎ารํวมประชุมโดยพร๎อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิชัย    กว๎างสวาสดิ์) 



 

 

นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานนโยบายและแผน 
โทร.๐-๔๓๘๕-๙๐๘๗  
 
 
ที่ กส ๕๒๗๐๑ /ว 602                                          ส้านักงานเทศบาลต้าบลกุดสิม                                                                        

          ต้าบลคุ้มเก่า  อ้าเภอเขาวง                
          จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๖๐ 

                12    มิถุนายน    ๒๕62 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  นายฟุูงชาญ  กว๎างสวาสดิ์  ผู๎แทนประชาคม  ม. 15  ต.คุ๎มเกํา 
อ๎างถึง ค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลงวันที่  4  มกราคม  2562 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม                            จ านวน  1  ฉบับ 

 2. รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565)         จ านวน  1   เลํม 
 3. ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลว 4 มกราคม  2562 จ านวน  1   ชุด

  
   ตามค าสั่งที่อ๎างถึง เทศบาลต าบลกุดสิม ได๎แตํงตั้งทํานเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดสิม  เพ่ือ 1. รํวมจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เสนอแนวทางการพัฒนา และการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พิจารณาโครงการตํางๆ ที่บรรจุในรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2. ให๎ความเห็นชอบรําง
ข๎อก าหนด ขอบขําย และรายละเอียดของงานแล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎แผน เพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลใน
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี งบรายจํายเพ่ิมเติม งบจํายขาดเงินสะสม ในห๎วงของแผนของปีนั้นๆ   
เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎ถูกต๎อง  

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าแผนฯ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เทศบาลต าบลกุดสิม  จึง
ขอเรียนเชิญทํานเข๎ารํวมประชุม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565) 
ในวันศุกร์ที ่ 14  มิถุนายน  ๒๕62  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข๎ารํวมประชุมโดยพร๎อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิชัย    กว๎างสวาสดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 



 

 

 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานนโยบายและแผน 
โทร.๐-๔๓๘๕-๙๐๘๗  
 
 
ที่ กส ๕๒๗๐๑ /ว 602                                          ส้านักงานเทศบาลต้าบลกุดสิม                                                                        

          ต้าบลคุ้มเก่า  อ้าเภอเขาวง                
          จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๖๐ 

                12    มิถุนายน    ๒๕62 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  นายวิเศษ  ค าไชโย  ผู๎แทนประชาคม  ม. 15  ต.คุ๎มเกํา 
อ๎างถึง ค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลงวันที่  4  มกราคม  2562 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม                            จ านวน  1  ฉบับ 

 2. รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565)         จ านวน  1   เลํม 
 3. ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 17/2562 ลว 4 มกราคม  2562 จ านวน  1   ชุด

  
   ตามค าสั่งที่อ๎างถึง เทศบาลต าบลกุดสิม ได๎แตํงตั้งทํานเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลกุดสิม  เพ่ือ 1. รํวมจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เสนอแนวทางการพัฒนา และการแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท ารําง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พิจารณาโครงการตํางๆ ที่บรรจุในรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2. ให๎ความเห็นชอบรําง
ข๎อก าหนด ขอบขําย และรายละเอียดของงานแล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎แผน เพ่ือน าไปเป็นข๎อมูลใน
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี งบรายจํายเพ่ิมเติม งบจํายขาดเงินสะสม ในห๎วงของแผนของปีนั้นๆ   
เพ่ือเป็นการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนได๎ถูกต๎อง  

ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินการจัดท าแผนฯ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย เทศบาลต าบลกุดสิม  จึง
ขอเรียนเชิญทํานเข๎ารํวมประชุม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 2565) 
ในวันศุกร์ที ่ 14  มิถุนายน  ๒๕62  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข๎ารํวมประชุมโดยพร๎อมเพรียงกัน 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิชัย    กว๎างสวาสดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 



 

 

 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานนโยบายและแผน 
โทร.๐-๔๓๘๕-๙๐๘๗



 

 

                             รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
   เพ่ือจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)                    

ครั้งที่  1  /2562   เมื่อวันที่  7  มิถุนายน   2562  เวลา  13.00 น.  
           ณ ห๎องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

                                                 ********** 
ผู๎มาประชุม 
 1 พันจําเอกศิวานันท์   จารุชัยศิริวรกุล ปลัดเทศบาลต าบลกุดสิม 
 2 นางพนิดา  จิตระวัง   หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
 3 นายเฉลิมวิช  เผือดผุด   ผู๎อ านวยการกองชําง   
 4 นายปริญญา  รัตนวรรณี  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา  
 5 นางนิดาวรรณ  เผือดผุด  ผู๎อ านวยการกองคลัง 
 6 นายประเสริฐ  เพ็งพุฒ   ผู๎อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
 7 นายชัยสมาน  เพชรชม   ผู๎แทนประชาคม 
 8 นางพิชชาภัทร์  อารมณ์สวะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 9 นางสาววิภาพร  จอมจอหอ  พนักงานจ๎างเหมาบริการ 
ผู๎ไมํมาประชุม 
 1 นายพิศสมัย  เพ็ญธิสาร   ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
ผู๎เข๎ารํวมประชุม 
 - 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร๎อม พันจําเอกศิวานันท์  จารุชัยศิริวรกุล  ปลัดเทศบาลต าบลกุดสิม ประธาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ท าหน๎าที่ประธานในการประชุมได๎กลําวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
พันจําเอกศิวานันท์    
จารุชัยศิริวรกุล 
ประธานที่ประชุม 

: วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล      
   เพ่ือจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1/2562 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
พันจําเอกศิวานันท์
ประธานที่ประชุม 

: รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ไมํมีนะครับเนื่องจากประชุมจัดท า            
  รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ครั้งนี้เป็นครั้งแรก 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องท่ีเสนอให๎ที่ประชุมทราบ 
พันจําเอกศิวานันท์     : ไมํมีนะครับ 
ประธานที่ประชุม   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให๎ที่ประชุมพิจารณา 
พันจําเอกศิวานันท์ : 4.1 การจัดท ารํางแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 



 

 

ประธานที่ประชุม 2565  เชิญเลขานุการแจ๎งระเบียบตําง ๆและหนังสือที่เก่ียวข๎องให๎คณะกรรมการทราบ 
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นางพนิดา        
จิตระวัง 

: ด๎วยเทศบาลต าบลกุดสิมเราได๎โหลดจากเว็บกระทรวงมหาดไทย หนังสือราชการ ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยได๎ออกหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พ.ค. 
2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หนังสือ
สรุปวําให๎เทศบาล อบต.หรือท๎องถิ่นทุกแหํงนั้นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี
ของ อปท.เป็นแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่มีระยะเวลาห๎าปี พ.ศ.2561 – 2565 สํวนแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้นโดยให๎ท๎องถิ่นถือปฏิบัติตามข๎อ 17 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนของ อปท. พ.ศ. 2548 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ใน
การทบทวนอาจใช๎ข๎อมูลจากแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช๎ใน
การทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 โดยพิจารณาให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เรา ยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุํมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 
12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
พ.ศ.2561 – 2565 ให๎จัดท าประชาคมในระดับต าบลและให๎ท าแผนห๎าปีนี้ตามเค๎าโครง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ตามสิ่งที่สํงมาด๎วย 3 สํวนหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎างที่จะบรรจุในแผนนั้น ให๎จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎างที่จัดท า
บริการสาธารณและกิจกรรมสาธารณ เพ่ือประชาชนได๎ประโยชน์ จากครุภัณฑ์ สํวน
รายจํายประจ า หมวดเงินเดือนและคําใช๎จ๎างประจ า คําสาธารณูปโภค หมวดรายจํายอ่ืน
ไมํต๎องน ามาบรรจุในแผน ยกเว๎นประเภท รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติไมํเข๎าลักษณะ
รายจํายอื่นๆ เฉพาะกิจกรรมสาธารณตามระเบียบกฎหมายวําด๎วยวิธีการงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ. 2549 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม สํวนการน าแผนไปปฏิบัติคือให๎น าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นนี้เป็นกรอบหรือข๎อมูลในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี งบรายจําย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม โดยการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น ปี 2561 – 2565 
นี้ให๎ด าเนินการทบทวนให๎แล๎วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน  2562 นี้คะ 
 

พันจําเอกศิวานันท์
ประธานที่ประชุม 

: ครับตามที่เลขาแจ๎งระเบียบแล๎วตํอไปคณะเรามารํวมกันจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นปี 
2561 - 2565 ครับ เรายังเหลือสํวนใดบ๎างตามเค๎าโครงรํางแผนที่กรมฯก าหนดมาฝุาย
เลขาครับเราจะท ารํวมกัน  

พิชชาภัทร์ : คะส าหรับรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 2561 - 2565 นี้ ซึ่งมีทั้งหมดอยูํ 4  สํวนใหญํๆ คะ 
สํวนที่ 1 สภาพทั่วไปและข๎อมูลพ้ืนฐานของ อปท.ซึ่งมีทั้งหมด 9 ข๎อนั้น ท าเสร็จแล๎วคะ 
และสํวนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นั้น ข๎อ 1 ใหญํ ความสัมพันธ์
ระหวํางแผนระดับมหภาคนั้นท าเสร็จแล๎วคะ ข๎อ 2 ใหญํ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น มีทั้งหมด 8 ข๎อ เรามารํวมกันท าคะ และ ข๎อ 3 การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนา



 

 

ท๎องถิ่นเราระดมความคิดชํวยกันคะ    
        ที่ประชุม       : ระดมความคิดรํวมกัน ได๎ข๎อสรุปดังนี้
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ปริญญา  : 2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน ์
 “บ๎านเมืองสะอาด ปราศจากยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย ก๎าวไกลการศึกษา ล้ าคําวัฒนธรรม  น าพาสูํเมือง
นํา 
            อยูํมุํงสูํเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 ท่ีประชุม  : ระดมความคิดรํวมกัน  
2.2 ยุทธศาสตร ์

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่     2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านการป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.  ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7.  ด้านการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8.  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9.  ด้านสวัสดิการชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่    10. ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 
     2.3 เป้าประสงค ์

   ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์
1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 1. มีโครงสร๎างพื้นฐานและแหลํงน้ าใช๎ในการเกษตร 

    อยํางเพียงพอ 
2. มีระบบการคมนาคมที่ได๎มาตรฐาน 
3. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได๎มาตรฐาน  

2. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. มีการอบรมพัฒนาความรู๎กลุํมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได๎ 
2. สังคมมีความเข๎มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ   
    พอเพียง 
3. เยาวชนได๎รับการอบรมความรู๎ปูองกันปัญหาเด็ก 
    ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร 

3. ด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน 1. ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการบริการของหนํวยงาน 
4. ด๎านการสาธารณสุข 1. ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 

2. ประชาชนมีความรู๎ในการปูองกันโรคอุบัติใหมํ 
5. ด๎านการปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัย 1. ประชาชนมีความรู๎ในการปูองกันและบรรเทาสา 



 

 

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน     ธารณภัย 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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    ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์
6. ด๎านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล๎อม 

1. ประชาชนมีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ 
    และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. มีการลดปริมาณขยะและก าจัดขยะชุมชนให๎ถูกหลัก 
    วิชาการ 

7.  ด๎านการศึกษา 1. นักเรียนมีพัฒนาการทางสมองและรํางกายดีข้ึน 
8.  ด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
     ปัญญาท๎องถิ่น 

1. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎รับการ 
    อนุรักษ์และสืบสานให๎คงอยูํตํอไป 
2. ประชาชนรํวมอนุรักษ์สืบสานและเผยแพรํประเพณี 
     ในความเป็นอัตลักษณ์ของชาวผู๎ไท 

9.  ด๎านสวัสดิการชุมชน 1. ประชาชนได๎รับสวัสดิการทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตดี   
     ขึ้น 

10. ด๎านการบริหารงานทั่วไป 1. ประชาชนได๎รับการบริการที่มีคุณภาพ 
2. อปท. มีการบริหารจัดการอยํางโปรํงใส 

      
  2.4 ตัวชี้วัด 

        ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 1. ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยูํบริเวณ 

     พ้ืนที่ด าเนินการ 
2. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. ระดับความพึงพอใจผู๎เข๎รํวมโครงการ 

2. จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
3. ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ 

3. ด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน 1. ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนตํอการบริการของ 
     หนํวยงานภาครัฐ 

4. ด๎านการสาธารณสุข 1. ร๎อยละของประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น 
2. ร๎อยละของประชาชนที่ปลอดจากโรคอุบัติใหมํ 

5. ด๎านการปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1. ร๎อยละของอัตราการเกิดอุบุติเหตุจราจรทางบกลดลง 
2. ร๎อยละของอัตราการเกิดเพลิงไหม๎ลดลง 

6. ด๎านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล๎อม 

1. ร๎อยละของประชาชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์   
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. ร๎อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะตามหลักวิชาการ  

7.  ด๎านการศึกษา 1. ร๎อยละนักเรียนมีพัฒนาการทางสมองและรํางกายดีขึ้น 
8.  ด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
     ปัญญาท๎องถิ่น 

1. ระดับความพึงพอใจผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
2. จ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการ 



 

 

9.  ด๎านสวัสดิการชุมชน 1. ร๎อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่ได๎รับบริการ 
10. ด๎านการบริหารงานทั่วไป 1. ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนตํอการบริการของ 

     หนํวยงานภาครัฐ 
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        2.5 ค่าเป้าหมาย 
 

        ยุทธศาสตร ์ ค่าเป้าหมาย 
1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การกํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ 

ในพ้ืนที่ระบบน้ าอุปโภคบริโภค อาคารตํางๆ สิ่งกํอสร๎าง 
ฯลฯ 

2. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการพัฒนาสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิตตํางๆ เชํน 
การฝึกอบรมอาชีพตํางๆให๎กับประชาชนในการเพ่ิมรายได๎
แลประกอบอาชีพ 

3. ด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมของรัฐและรํวม
ตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการอยํางโปรํงใส 

4. ด๎านการสาธารณสุข - การปูองกันและระงับโรคติดตํอตํางๆ ควบคุมปูองกันโรค  
  ระบาดในพื้นที่ 
- มีการรณรงค์และปูองกันการเกิดโรคในชุมชน เชํน 
ปูองกันโรคไข๎เลือดออก โรคอุบัติใหมํ ตลอดจนการปูองกัน
โรคจากสัตว์เลี้ยง เชํน ฉีดวัคชินให๎ หมา แมว ฯลฯ 

5. ด๎านการปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เพ่ิมการปฏิบัติงานให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ อปพร. ฝึกอบรมให๎
ความรู๎ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนท๎องถนน ตลอดจนปูองกันการเกิดเพลิงไหม๎ 

6. ด๎านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล๎อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม เชํน ปลูกต๎นไม๎ ปลูกหญ๎าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
แหลํงน้ า ฯลฯ  

7.  ด๎านการศึกษา สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
8.  ด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
     ปัญญาท๎องถิ่น 

อนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจน
เผยแพรํอัตลักษณ์ของชาวผู๎ไทให๎คนรู๎จักหลากหลาย 

9.  ด๎านสวัสดิการชุมชน พัฒนาสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิตตํางๆ เชํน การ
ชํวยเหลือผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ ผู๎ยากไร๎ 
ผู๎ด๎อยโอกาส 

10. ด๎านการบริหารงานทั่วไป การจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ไว๎บริการประชาชน และอ านวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

-6- 
   2.6 กลยุทธ์ 
 

        ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร 

2. พัฒนาการคมนาคม 
3. พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 1. สํงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎แกํประชาชนตาม 
    แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน 1. ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมของรัฐและ 
     รํวมตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการอยําง 
      โปรํงใส 

4. ด๎านการสาธารณสุข 1. สํงเสริมสนับสนุนรณรงค์ควบคุมปูองกันโรคระบาด 
    ในพ้ืนที ่

5. ด๎านการปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1. สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. สํงเสริมและรักษาความสงบเรียบร๎อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

6. ด๎านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล๎อม 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. สํงเสริมการลดปริมาณขยะให๎ถูกหลักวิชาการ 

7.  ด๎านการศึกษา 1. สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอก 
    ระบบ 

8.  ด๎านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ 
     ปัญญาท๎องถิ่น 

1. อนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม 
    ตลอดจนเผยแพรํอัตลักษณ์ของชาวผู๎ไทให๎คนรู๎จัก  
    หลากหลาย 

9.  ด๎านสวัสดิการชุมชน 1. พัฒนาสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิตตํางๆ เชํน การ  
    ชํวยเหลือผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ ผู๎ยากไร๎  
     ผู๎ด๎อยโอกาส 

10. ด๎านการบริหารงานทั่วไป 1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการ 
    ให๎บริการประชาชน 
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      2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบลกุดสิม   
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ก าหนดขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยเข๎าเชิงนโยบาย ปัญหาความ

ต๎องการของประชาชน และภารกิจที่เป็นอยูํในปัจจุบัน และที่ควรจะเป็นในอนาคต ในเบื้องต๎น โดยการวิเคราะห์
ความส าคัญตํอภารกิจ ความเรํงดํวนของปัญหา ผลกระทบตํอประชาชน ความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติ และความ
เชื่อมโยงกับนโยบาย ท าให๎ได๎ความต๎องการหรือความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักแหํงความส าเร็จของ
องค์กร จุดยืนทางยุทธศาสตร์ เป็นความมุํงมั่นที่จะใช๎เป็นหลักในการพัฒนาตามกระบวนการของแผนยุทธศาสตร์ 
ซึ่งประกอบด๎วย จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ ดังตํอไปนี้  

1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 2. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3. ด๎านการมีสํวนรํวมของประชาชน 
 4. ด๎านการสาธารณสุข 
 5. ด๎านการปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 6.  ด๎านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 7.  ด๎านการศึกษา 
 8.  ด๎านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 9.  ด๎านสวัสดิการชุมชน 
 10. ด๎านการบริหารงานทั่วไป 

 
     2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ในภาพรวมแล๎วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดสิม มุํงพัฒนาทั้ง 10 ด๎าน ได๎แกํ 

1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  2. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  3. ด๎านการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 4. ด๎านการสาธารณสุข  5. ด๎านการปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 6.  ด๎านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  7.  ด๎านการศึกษา  8. ด๎านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  9.  ด๎านสวัสดิการชมุชน 10. ด๎านการบริหารงานทั่วไป 

           เพ่ือตอบสนองรองรับยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดและระดับเหนือขึ้นไป โดยสามารถอธิบายความเชื่อมโยง 
           ยุทธศาสตร์ในภาพรวมได๎ ดังแผนภาพที่ปรากฏในหน๎าถัดไป  
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2.8.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดสิม (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ) : วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

1 ด๎านความมั่นคง  2 ด๎านการสรา๎ง
ความสามารถในการ
แขํงขัน 

3 ด๎านพัฒนาและ
เสรมิสร๎างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

4 ด๎านการสรา๎ง
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

5 ด๎านการสรา๎งการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

6 ด๎านการปรับ
สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหาร
ภาครัฐ 

                                                                             

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12) 
1 
เสรมิสร๎าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 
 

2 การ
สร๎างความ
เป็นธรรม 
ลดความ
เหลื่อมล้ า
ในสังคม 
  

3 สรา๎ง
ความ
เข๎มแข็ง
ทาง
เศรษฐกิจ
และ
แขํงขันได๎
อยํางยั่งยืน 

4 การ
เติบโตที่
เป็นมิตร
กับ
สิ่งแวดล๎อม
เพื่อการ
พัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

5 
เสรมิสร๎าง
ความ
มั่นคง
แหํงชาติ
เพื่อพัฒนา
ประเทศสูํ
ความมั่งคั่ง 

6 การ
บริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ 
การ
ปูองกัน
การทุจริต
ประพฤติมิ
ชอบและ
ธรรมมาภิ
บาล
ภาครัฐ 

7 พัฒฯ
โครงสร๎าง
พื้นฐาน
และ
ระบบโลจิ
สติกส ์

8 พัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัย และ
นวัตกรรม 

9 พัฒนา
ภาค เมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10 ความ
รํวมมือ
ระหวําง
ประเทศ
เพื่อการ
พัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ : เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พัฒนาให้หลุดพ้นจากความ
ยากจน สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง” 

1 เพิ่มศักยภาพการผลติ
ไปสูํมาตรฐานเกษตร

2 พัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปไปสูํ

3 ยกระดับการทํองเที่ยว
เชิงประเพณี วัฒนธรรม 

4 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการน้ าเพื่อการ

5 ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม๎
ให๎คงความอุดมสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดสิม (พ.ศ. 2561 - 2565) 



 

 

อินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 

ผลิตภณัฑ์ที่มีมลูคําเพิม่
สูง 

อารยธรรมขอม ยุคกํอน 
ประวัติศาสตร์ และกีฬาสูํ
นานาชาติ 

พัฒนาท่ียั่งยืน และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ต๎นน้ าของจังหวัด
เลย อุดรธานี สกลนคร 
ชัยภูมิ นครราชสีมา 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561 – 2565 :วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ สู่ภมูิภาคลุ่มน้ าโขง” 

1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรให๎สามารถ
แขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 

2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการ
แขํงขันด๎านการค๎า การบริการ และโลจิ
สติกส ์

 

3 การเพิ่มศักยภาพการทํองเที่ยวอยํางครบ
วงจร 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561 – 2565 : วิสัยทัศน์ “มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”   
1 พัฒนาศักยภาพที่มุํงเน๎นการ
ผลิตสินค๎าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย  

 2  ยกระดับคุณภาพและรายได๎
ด๎านการทํองเที่ยวและสํงเสรมิ
การค๎า การลงทุน นวัตกรรมให๎
ได๎มาตรฐานและแขํงขันได ๎

3 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 

4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความ
เหลื่อมล้ า สร๎างสังคมที่มคีวาม
มั่นคง 

                                                                                          

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
(2561 - 
2565) 
 

1 การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 
 

2  การ
พัฒนาการ
ผลิตทาง
การเกษตร
และการตลาด
อยํางครบ
วงจร 

 

3 การพัฒนา
ผ๎าไหม ผ๎ามัด
ย๎อมจากสี
ธรรมชาติ 
และสํงเสรมิ 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีต 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น  

4 การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การทํองเที่ยว 

5 การพัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 
 

6 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

7 การรักษา
ความมั่นคง
ภายในและ
พัฒนาระบบ
บริการภายใต๎
การบริหาร
กิจการ
บ๎านเมืองที่ด ี

 

 

ยุทธศาสต
ร์การ
พัฒนา
ของ
เทศบาล

1 
โครงสร๎า
งพืน้ฐาน 

2 การ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาช

3 การมี
สํวนรํวม
ของ
ประชาช
น 

4 
สาธารณสุ
ข 

5 การ
ปูองกัน
และดูแล
รักษา
ความ

6 การ
รักษา
ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ

7
การศึกษ
า 
 

8 
ศิลปวัฒนธรร
ม จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา

9 
สวัสดิกา
รชุมชน 

10 การ
บริหารงา
นท่ัวไป 
 



 

 

ต าบลกุด
สิม  
(2561 – 
2565) 

น ปลอดภั
ยในชีวิต
และ
ทรัพย์สิ
นของ
ประชาช
น 

สิ่งแวดล๎อ
ม 

ท๎องถิ่น 
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2.8.2 แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดสิม (พ.ศ. 2561 - 2565) 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“บ้านเมืองสะอาด 
ปราศจากยาเสพติด 
ชีวิตปลอดภัย ก้าวไกล
การศึกษา ล้ าค่า
วัฒนธรรม  น าพาสู่
เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่
เศรษฐกิจพอเพียง” 

1 โครงสร๎างพื้นฐาน 1. มีโครงสรา๎งพื้นฐานและแหลํงน้ าใช๎ในการเกษตรอยํางเพียงพอ 
2. มีระบบการคมนาคมทีไ่ด๎มาตรฐาน 
3. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทีไ่ด๎มาตรฐาน  

1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและแหลํงน้ าเพื่อ  
    การเกษตร 
2. พัฒนาการคมนาคม 
3. พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2 การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 1. มีการอบรมพัฒนาความรู๎กลุมํอาชีพเพื่อเพิ่มรายได ๎
2. สังคมมีความเขม๎แข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เยาวชนได๎รับการอบรมความรูป๎ูองกันปัญหาเด็กตั้งครรภ์กํอน 
    วัยอันควร 

1. สํงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได๎ใหแ๎กํประชาชนตาม 
    แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 การมสีํวนรํวมของประชาชน 1. ประชาชนมีความพึงพอใจตํอการบริการของหนํวยงาน 1. ประชาชนมสีํวนรํวมในการจัดกิจกรรมของรัฐ   
     และรํวมตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการ  
     อยํางโปรํงใส 

4 สาธารณสุข 1. ประชาชนมสีุขภาพดีขึ้น 
2. ประชาชนมีความรู๎ในการปูองกันโรคอุบัติใหม ํ

1. สํงเสริมสนับสนุนรณรงค์ควบคมุปูองกันโรค 
    ระบาดในพ้ืนท่ี 

5 การปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 

   ทรัพย์สินของประชาชน 
1. ประชาชนมีความรู๎ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สํงเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
2. สํงเสริมและรักษาความสงบเรยีบร๎อยและความ 
    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6 การรักษาทรัพยากรธรรม ชาตแิละสิ่งแวดล๎อม 1. ประชาชนมีจติส านึกและมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และบริหาร    
    จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. มีการลดปริมาณขยะและก าจัดขยะชุมชนให๎ถูกหลักวิชาการ 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบรหิารจดัการทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. สํงเสริมการลดปรมิาณขยะให๎ถูกหลักวิชาการ 

7 การศึกษา 1. นักเรียนมีพัฒนาการทางสมองและรํางกายดีขึ้น 1. สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและ 
    นอกระบบ 

8 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปัญญาท๎องถิ่น 1. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท๎องถิ่นไดร๎ับการอนุรักษ์ 
    และสืบสานให๎คงอยูตํํอไป 
2. ประชาชนรํวมอนรุักษ์สืบสานและเผยแพรํประเพณีในความ   
    เป็นอัตลักษณ์ของชาวผู๎ไท 

1. อนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม 
    ตลอดจนเผยแพรํอัตลักษณ์ของชาวผู๎ไทให๎คน  
    รู๎จักหลากหลาย 

9 สวัสดิการชุมชน 1. ประชาชนได๎รับสวัสดิการทางสงัคมและมคีุณภาพชีวิตดีขึ้น 1. พัฒนาสังคมและสํงเสริมคณุภาพชีวิตตํางๆ เชํน  
    การชํวยเหลือผูส๎ูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ ผู ๎



 

 

     ยากไร๎ผู๎ด๎อยโอกาส 
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วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
“บ้านเมืองสะอาด 
ปราศจากยาเสพติด 
ชีวิตปลอดภัย ก้าวไกล
การศึกษา ล้ าค่า
วัฒนธรรม  น าพาสู่
เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่
เศรษฐกิจพอเพียง” 

10 การบริหารงานท่ัวไป 1. ประชาชนได๎รับการบริการที่มคีุณภาพ 
2. อปท. มีการบริหารจดัการอยาํงโปรํงใส 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการ 
    ให๎บริการประชาชน 
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                                                                                                                                                                                                                                   2579 
         

ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

 

 

              

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ : เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง” 

 

 

 2565 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561 – 2565 :วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบรกิาร การท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ สูภู่มิภาค
ลุ่มน้ าโขง” 

ความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12, ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคฯ, แผนกลุ่มจังหวัดฯ ไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561 – 2565 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2580) : วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ยุทธศาสตร์ด๎าน 

ความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎าง
ความสามารถในการ 

ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนา
และเสรมิสร๎างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาส ความ
เสมอภาคและความเทําเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด๎านการการสร๎างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร 

ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดลุและ
การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการ 

เสรมิสร๎างและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย ์

การสร๎างความเป็น
ธรรม ลด ความ

เหลื่อมล้ า 
 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐและธรรมาภิ
บาล 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม 

 

ความ
มั่นคง 

การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน/
ระบบโลจสิติกส ์

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
วิจัยและ
นวัตกรรม 

การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง 
พื้นที่ 
เศรษฐกิจ 

การ
ตํางประเทศ

ประเทศ
เพื่อนบ๎าน 

เพิ่มศักยภาพการผลิตไปสูํ
มาตรฐานเกษตรอินทรยี์และ

อาหารปลอดภัย 

ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม๎ให๎คงความอดุมสมบูรณ์และรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีต๎นน้ าของจังหวัด

เลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสมีา 

พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ไปสูผํลติภณัฑ์ที่มีมลูคําเพิ่มสูง 

ยกระดับการทํองเที่ยวเชิงประเพณี 
วัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคกํอน 
ประวัติศาสตร์ และกีฬาสูํนานาชาติ 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 



 

 

 
 

 

2561            2565 
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แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561 – 2565 : วิสัยทัศน์ “ม่ังคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง”   

 

 

2561            2565 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
วิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรม มุ่งน าการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ (2561 - 2565) 

วิสัยทัศน์ “การเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคน และสังคมอย่าง
ยั่งยืน” 

 
 

 

 

2561            2565  

การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรให๎สามารถแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 

การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขํงขันด๎าน
การค๎า การบริการ และโลจิสติกส ์

การเพิ่มศักยภาพการทํองเที่ยวอยาํงครบวงจร 

พัฒนาศักยภาพที่มุํงเน๎นการผลติสินค๎า
เกษตรและอาหารปลอดภัย  

ยกระดับคุณภาพและรายไดด๎๎านการทํองเที่ยวและสํงเสริม
การค๎า การลงทุน นวัตกรรมใหไ๎ดม๎าตรฐานและแขํงขันได ๎

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ า 
สร๎างสังคมที่มีความมั่นคง 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

การพัฒนาการผลิต
ทางการเกษตรและ
การตลาดครบวงจร 

การพัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อม 

การรักษาความมั่นคงภายในและ
พัฒนาระบบบริหารภายใต๎การ
บริหารงานกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

การพัฒนาผ๎าไหม ผ๎ามัดยอ๎มจากสีธรรมชาติ 
และสํงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

การพัฒนา
เศรษฐกิจและการ

ทํองเที่ยว 

การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

สํงเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรม และภูมปิัญญา
ท๎องถิ่น 

พัฒนาเศรษฐกิจและ
สํงเสริมการทํองเที่ยว 

พัฒนาองค์กรและพัฒนา
การศึกษาท๎องถิ่น 

การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

การรักษาความมั่นคงภายในและ
พัฒนาระบบบริการภายใต๎การ
บริหารกิจการบ๎านเมืองทีด่ ี



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดสิม  (2561 – 2565) 
วิสัยทัศน์   “บ้านเมืองสะอาด ปราศจากยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา ล้ าค่าวัฒนธรรม  น าพาสู่เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง” 
         

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 ด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

2 ด๎านการ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของ
ประชาชน 

5 ด๎านการปูองกันและ
ดูแลรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

4 ด๎าน
สาธารณสุข 

3 ด๎านการมี
สํวนรํวมของ
ประชาชน 

7 ด๎าน
การศึกษา 

6 ด๎านการรักษา
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

8 ด๎าน
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 

10 ดา๎นการ
บริหารงาน

ทั่วไป 

9 ด๎าน
สวัสดิการ

ชุมชน 
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พันจําเอกศิวานันท์   : ส าหรับสํวนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปสูํการปฏิบัตินั้น        
                          ซึ่งมี  2  หัวข๎อใหญํ คือ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
พิชชาภัทร์            : หวัข๎อนี้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดสิมทั้ง10   
                          ยุทธศาสตร์มาจัดเข๎าแผนงานและหนํวยงานรับผิดชอบหลักตาม 
                          แบบที่ก าหนดมาคะข๎อนี้ท าเสร็จแล๎วคะ  

ที่ประชุม        : รับทราบ 
พันจําเอกศิวานันท์   : บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่นเราดูข๎อมูลที่ประชาคมระดับต าบลเขา  
                           เสนอมาและโครงการเดิมที่ไมํได๎ท าแตํอยูํในแผนสี่ปีมาน ามาบรรจุ 
                           เข๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปีด๎วยนะครับโดยเรารํวมพิจารณาใสํปี  
                           63 64 65 ตามความจ าเป็นเรํงดํวนและความเหมาะสมกับ  
                           สภาพพ้ืนที่ด๎วยนะครับเรามาจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่ 
                           ประชาคมเสนอมา 
ที่ประชุม              : ระดมความคิดเห็นความคิดรํวมกันจัดล าดับความส าคัญของ 
                           โครงการลงใน  แบบ ผ 02  รายละเอียดโครงการพัฒนาของ อปท. 
                           ทั้ง 10 ยุทธศาตร์  
พันจําเอกศิวานันท ์  : สํวนรายละเอียดให๎ฝุายเลขาไปจัดพิมพ์ลงเลยนะครับตามที่เราได๎ 
                           จัดล าดับความส าคัญไว๎นั้นสํวนด๎านโครงสร๎างพื้นฐานนั้นให๎ ผอ. 
                           กองชํางดูตรวจทางอีกครั้งนะครับ สํวน แบบ ผ 02/1 โครงการที่ 
                           เกินศักยภาพของเทศบาลเราให๎กองชํางพิจารณาวําเทศบาลเราจะ 
                           เสนอโครงการใดแล๎วให๎ฝุายเลขาจัดพิมพ์นะครับ วันนี้เราท าได๎ 
                           เยอะแล๎วยังเหลือสํวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล ซึ่งมี 4  
                           หัวข๎อใหญํและวันนี้เย็นมากแล๎วเรานัดประชุมกันตํอในวันที่  10   
                           มิถุนายน  2562 ห๎องประชุมเล็กนะครับเวลา  13.00 น. ครับ 
                           ใครมีอะไรอีกไหมครับถ๎าไมํมีขอปิดการประชุมครับ 
 
เลิกประชุมเวลา      : 17.00 น. 
 
           ลงชื่อ                                            ผู๎บันทึกการประชุม /ผู๎พิมพ์ 
                     (นางพิชชาภัทร์   อารมณ์สวะ) 
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ผู๎ชํวยเลขานุการ 
                  
  
          พ.จ.อ.                                     ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
                                          (ศิวานันท์   จารุชัยศิริวรกุล) 



 

 

                                            ปลัดเทศบาลต าบลกุดสิม 
             ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม



 

 

 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ  ส้านักปลัดเทศบาล   โทร 0-4385-9087   
 

ที่ กส52701 /36       วันที่   4   มิถุนายน   2562 
 

เรื่อง     ขอเชิญประชุม 
 

เรียน หัวหน้าส้านักปลัด ผู้อ้านวยการกองทุกกอง  
อ้างถึง ค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 16/2562  ลงวันที่  4  มกราคม  2562 

สิ่งที่สํงมาด๎วย 1. ระเบียบวาระการประชุม                       จ านวน  1  ฉบับ 

  2. ค าสั่งเทศบาลต าบลกุดสิม ที่ 16/2562  ลงวันที่  4  มกราคม  2562                                                                                         
                                                                                                    จ านวน  1   ฉบับ        

 ตามค าสั่งที่อ๎างถึง เทศบาลต าบลกุดสิมได๎แตํงตั้งทํานเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม เพ่ือจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี แล๎วเสนอ
ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นอนุมัติพร๎อมประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป นั้น 

 เพ่ือให๎การจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
เทศบาลต าบลกุดสิม จึงเรียนเชิญทํานเข๎าประชุมเพ่ือจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ในวันที่  7  มิถุนายน  2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม   

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข๎ารํวมประชุมตามวัน เวลา ดังกลําว 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                      พ.จ.อ. 

                              (ศิวานันท์    จารุชัยศิริวรกุล)   
                                ปลัดเทศบาลต าบลกุดสิม 

                 ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
 
 



 

 

                             รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
   เพ่ือจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)                    

ครั้งที่  2  /2562   เมื่อวันที่  10  มิถุนายน   2562  เวลา  13.00 น.  
           ณ ห๎องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม (ห๎องเล็ก) 

                                                 ********** 
ผู๎มาประชุม 
 1 พันจําเอกศิวานันท์   จารุชัยศิริวรกุล ปลัดเทศบาลต าบลกุดสิม 
 2 นางพนิดา  จิตระวัง   หัวหน๎าส านักปลัดเทศบาล 
 3 นายเฉลิมวิช  เผือดผุด   ผู๎อ านวยการกองชําง   
 4 นายปริญญา  รัตนวรรณี  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา  
 5 นางนิดาวรรณ  เผือดผุด  ผู๎อ านวยการกองคลัง 
 6. นางพิชชาภัทร์  อารมณ์สวะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 7. นางสาววิภาพร  จอมจอหอ  พนักงานจ๎างเหมาบริการ 
ผู๎ไมํมาประชุม 
 1 นายพิศสมัย  เพ็ญธิสาร   ผู๎อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

2 นายประเสริฐ  เพ็งพุฒ   ผู๎อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
3. นายชัยสมาน  เพชรชม  ผู๎แทนประชาคม 

ผู๎เข๎ารํวมประชุม 
 - 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื่อที่ประชุมพร๎อม พันจําเอกศิวานันท์  จารุชัยศิริวรกุล  ปลัดเทศบาลต าบลกุดสิม ประธาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ท าหน๎าที่ประธานในการประชุมได๎กลําวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ 
พันจําเอกศิวานันท์    
จารุชัยศิริวรกุล 
ประธานที่ประชุม 

: วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล      
   เพ่ือจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 2/2562 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
พันจําเอกศิวานันท์
ประธานที่ประชุม 

: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1  /2562 เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2562          
   

มติที่ประชุม : รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องท่ีเสนอให๎ที่ประชุมทราบ 
พันจําเอกศิวานันท์     : ไมํมีนะครับ 
ประธานที่ประชุม   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให๎ที่ประชุมพิจารณา 
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พันจําเอกศิวานันท์
ประธานที่ประชุม 

: 4.1 การจัดท ารํางแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565  ตํอจากเมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2562 ที่คณะเรารํวมกันท ารํางแผนแล๎วยังไมํ
เสร็จยังคงเหลือสํวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล ส าหรับสํวนที่ 3 การน าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นไปปฏิบัติ ข๎อ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น แบบ ผ 02 รายละเอียดโครงการ
พัฒนาทั้งหมดฝุายผู๎ชํวยเลขาพิมพ์เสร็จหรือยังครับ  

พิชชาภัทร์ : รายละเอียดโครงการทั้งหมดพิมพ์เสร็จเรียบร๎อยแล๎วคะรวมทั้ง แบบ ผ 01 บัญชีสรุป
โครงการ ก็พิมพ์เสร็จเรียบร๎อยแล๎วคะ 

พันจําเอกศิวานันท์
ประธานที่ประชุม 

: สํวนที่ 3 เสร็จแล๎ว วันนี้เรารํวมกันท าสํวนที่ 4  การติดตามและประเมินผลครับทุกทําน
ตามแบบที่เขาก าหนดมาให๎ท ามีอะไรบ๎างแล๎วเรารํวมกันคิดนะครับ ข๎อ 4.1 การติดตาม
และประเมินผลยุทศาสตร์ 

พิชชาภัทร์ : ข๎อ 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และ ข๎อ 4.2 การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ นั้น 2 ข๎อนี้ทางกระทรวงเขาก าหนดมาให๎มีประเด็นการพิจารณา
และรายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม ทั้งหมดนี้พิมพ์เสร็จเรียบร๎อยแล๎วคะ ยังเหลือ 
ข๎อ 4.4 ข๎อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคต 

        ที่ประชุม       : ระดมความคิดรํวมกัน ได๎ข๎อสรุปดังนี้  
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(1) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 
- โดยเครื่องที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณมี ดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ได๎ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

1. โครงสร๎างพื้นฐาน           
2. การพัฒนาคณุภาพชีวิต           
3. การมสีํวนรํวมของประชาชน           
4. การสาธารณสุข           
5. การปูองกันและดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิติและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

          

6. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

          

7. การศึกษา           
8. ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

          

9. สวสัดิการชุมชน           
10. การบริหารงานท่ัวไป           
           

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..................... 

 
 
 
ที ่

 
 

รายการ 

 
 

โครงการ 

 
 

งบประมาณ 

โครงการทีส่ามารถด าเนินการได๎ (.......................... โครงการ) 
คิดเป็นร๎อยละ
ของแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 

คิดเป็นร๎อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร๎อยละของ 
เทศบัญญตัิ .........+ 
เงินสะสม  .......... 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น      
2 ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาํย      
3 จากเงินสะสม      
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- เทศบัญญัติ .................... + 
- เงินสะสม  ..................... 

     

5 สามารถด าเนินการได ๎
- เทศบัญญัติ .................... 
- เงินสะสม   .................... 
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1.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช๎การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยมีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจ ท าให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ ในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม 
 โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
 
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสวนท๎องถิ่นในภาพรวม เพื่อ
ใช๎ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู๎ที่เกี่ยวข๎องตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสวนท๎องถิ่นในแตํละ
ยุทธศาสตร์เพ่ือใช๎ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู๎ที่เกี่ยวข๎องตํอผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในแตํละยุทธศาสตร์และแบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทะศาสตร์และ
แผนพัฒนาท๎องถิ่นขอขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยแตํละแบบมี
รายละเอียดดังนี้ 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช๎ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว๎ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ชื่อองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ............................................................................................ ...... 
 2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  ......................................................................................... ...................... 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการตามแผนพัฒนา ปี ...................................................................................  
  
3 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผนและจ านวนโครงการที่ได๎ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได๎ปฏิบัติ 

1. โครงสร๎างพื้นฐาน   
2. การพัฒนาคณุภาพชีวิต   
3. การมสีํวนรํวมของประชาชน   
4. การสาธารณสุข   
5. การปูองกันและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

  

6. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
7. การศึกษา   
8. ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภมูิปัญญาท๎องถิ่น   
9. สวสัดิการชุมชน   
10. การบริหารงานท่ัวไป   
   
 
เกณฑ์การพิจารณา : หากจ านวนโครงการก าหนดไว๎ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล๎องกัน 
แสดงวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถด าเนินงานได๎ตามแผนที่ก าหนดและหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริง
น๎อยกวําที่ก าหนดไว๎ในแผนฯ แสดงวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยังไมํสามารถด าเนินงานได๎ตามแผนที่
ก าหนด 
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แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ตํอการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
             ในภาพรวม 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   (   )  ชาย ............... คน     (   )  หญิง .............. คน 
 

2. อาย ุ   (   )  ต่ างกวํา 20 ปี ......... คน   (   )  20 – 30 ปี ............ คน 
   (   )  31 – 41  ปี ............ คน    (   )  41 – 50 ปี ............. 
คน 
   (   ) 51 – 60 ปี ................ คน    (   ) มากกวํา 60 ปี  ............ 
คน 
 

3. การศึกษา  (   )  ประถมศึกษา .............. คน  (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา 
............. คน 
   (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเทํา ......... คน (   )  ปริญญาตรี ......... คน 
   (   )  สูงกวําปริญญาตรี ............ คน (   )  อื่นๆ  .......... คน  
 

4. อาชีพหลัก  (   )  รับราชการ .......... คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ............ คน 
   (   )  ค๎าขายธุรกิจสํวนตัว ......... คน (   )  รับจ๎าง ............ คน 
   (   )  นักเรียน/นักศึกษา ........... คน  (   )  เกษตรกร ............. คน 
   (   )  อื่นๆ (ระบุ) ........... คน  
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. 
5. ทํานมีความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานของ อปท. ในภาพรวมมากน๎อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก 
(คน) 

พอใจ  
(คน) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

1.) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม    
2.) มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

3.) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   



 

 

4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎
ประชาชนทราบ 

   

5.) มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของ
ประชาชนในท๎องถิ่น 

   

8.) การแก๎ไขปัญหาและการตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชน 

   

9.) ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

เกณฑ์การพิจารณา :  ผู๎ตอบแบบประเมินในแตํละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเทําใด 
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แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
ส่วนยุทธศาสตร์  1 การพัฒนาด้าน ....................................................................................... (ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 
ก าหนดไว๎) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   (   )  ชาย ............... คน     (   )  หญิง .............. คน 
 

2. อาย ุ   (   )  ต่ ากวํา 20 ปี ......... คน   (   )  20 – 30 ปี ............ คน 
   (   )  31 – 41  ปี ............ คน    (   )  41 – 50 ปี ............. 
คน 
   (   ) 51 – 60 ปี ................ คน    (   ) มากกวํา 60 ปี  ............ 
คน 
 

3. การศึกษา  (   )  ประถมศึกษา .............. คน  (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา 
............. คน 
   (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเทํา ......... คน (   )  ปริญญาตรี ......... คน 
   (   )  สูงกวําปริญญาตรี ............ คน (   )  อื่นๆ  .......... คน  
 

4. อาชีพหลัก  (   )  รับราชการ .......... คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ............ คน 
   (   )  ค๎าขายธุรกิจสํวนตัว ......... คน (   )  รับจ๎าง ............ คน 
   (   )  นักเรียน/นักศึกษา ........... คน  (   )  เกษตรกร ............. คน 
   (   )  อื่นๆ (ระบุ) ........... คน  
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. เทศบาลต าบลกุดสิม  



 

 

หากให๎ทํานประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานของ อปท. เทศบาลต าบลกุดสิม ในการพัฒนาด๎าน 
............................................................................................ (ตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว๎) โดยให๎คะแนนเต็ม 
10 คะแนน ทํานให๎คะแนน เทศบาลต าบลกุดสิม เทําใด ความพึงพอใจของผู๎เกี่ยวข๎อง (คิดเป็นร๎อยละ) 

ประเด็น คะแนน ( 10 คะแนน) 
1.) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม  
2.) มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให๎ประชาชนทราบ  
5.) มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของประชาชนใน
ท๎องถิ่น 

 

8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ภาพรวม  

เกณฑ์การพิจารณา : เป็นคําคะแนน 0 – 10 ในแตํละประเด็นการประเมิน 
1. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์การพิจารณา : หากคําคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทํากับ 0 หรือใกล๎ 0 แสดงวําผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไมํประสบความส าเร็จ หากคําคะแนนความพึงพอใจเทํากับ 5 แสดงวําผลการ
ด าเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากคําคะแนนเทํากับ 10  หรือใกล๎เคียง
แสดงวําผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 
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การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

+ เพิ่ม / 
- ลด 

1. จ านวนถนนที่กํอสร๎าง ............. (ตัวอยําง)   เส๎น    
2. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วขึ้น ......... 
(ตัวอยําง) 

    

3. ฯลฯ ......     
 
2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
เกณฑ์การพิจารณา : เปรียบเทียบกับข๎อมูลในปีกํอนหน๎านี้ โดย (1.) กรณี อปท. เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหนํวยที่
วัดเพ่ิมแสดงวําชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เชํน รายได๎ครัวเรือนที่ไมํมีไฟฟูาใช๎ เกณฑ์การพิจารณา



 

 

จะพิจารณาวํา หลังด าเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แล๎วหนํวยที่ท าการวัดเพ่ิมขึ้นหรือไมํ ถ๎าเพ่ิมแสดงวํา เทศบาล
ต าบลกุดสิม สามารถด าเนินงานได๎ตามแผนก าหนด แตํหากวําหนํวยวัดเทําเดิม หรือลดลง แสดงวําเทศบาล
ต าบลกุดสิมไมํสามารถด าเนินงานได๎ตามแผนหรือใกล๎เคียง แสดงวําผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
เทศบาลต าบลกุดสิมในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 

 
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

 
ตัวชี้วัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

+ เพิ่ม / 
- ลด 

 เส๎น    
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4.4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (1) ปัญหาประชาชนมีรายได๎น๎อย ประชาชนในพ้ืนที่ยังมีคนมีรายได๎น๎อย มีหนี้สินเยอะไมํ
เพียงพอในการด ารงชีวิต คําครองชีพสูง แนวทางการแก๎ไขปัญหา ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิต
การประกอบอาชีพ ชํวยเหลือประชาชนซํอมแซมบ๎านคนจน ผู๎มีรายได๎น๎อย สํงเสริมด๎านการศึกษาโดยกา ร
จัดบริการสาธารณด๎านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนกิจกรรมตํางๆ ให๎กับเด็กนักเรียนจ๎างเด็ก
นักเรียนในชํวงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได๎ 
  (2) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่สํงผลอันตราย หรือครําตํอชีวิต
ประชาชน และสัตว์ตํางๆในพ้ืนที่ ซึ่งได๎แกํ โรคไข๎หวัดใหญํ ไข๎หวัดนก โรคมือ เท๎า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรค
พิษสุนัขบ๎า แนวทางการแก๎ไขปัญหาคือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การปูองกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรค
ระบาด การท าลาย การรักษา 



 

 

  (3) ปัญหาสาธารณภัยตํางๆ ที่เกิดขึ้นพ้ืนที่เทศบาลต าบลกุดสิม ได๎แกํ ภัยแล๎ง อัคคีภัย ที่
เกิดขึ้นและสํงผลกระทบตํอประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายตํอทรัพย์สิน แนวทางแก๎ไขคือ พิจารณาวาง
แผนการด าเนินการปูองกัน  กํอนเกิดเหตุ ระหวํางเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุกิจกรรมการให๎ความชํวยเหลือ
ตํางๆ จัดตั้งศูนย์ชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการได๎ทันทํวงที 
  (4) ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ มีแนวทางแก๎ไขปัญหา โดยการให๎การสนับสนุนในด๎านการลง
พ้ืนที่ค๎นหา การรณรงค์ปูองกัน การให๎ความรู๎กับประชาชนได๎ทราบถึงโทษของยาเสพติด 
 
 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
  (1) ข้อสังเกต  จากการสังเกตข๎อมูล กากรลงพ้ืนที่ประชาคมระดับชุมชนและระดับ จะเห็น
วําประชาชนยังมีปัญหาที่จะต๎องด าเนินการแก๎ไขอยูํมาก โดยเฉพาะด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการพัฒนา
อาชีพ และแหลํงน้ าเพ่ืออุปโภค - บริโภค เป็นปัญหาที่ประชาชนไมํสามารถแก๎ไขปัญหาเองได๎จึงต๎องเสนอให๎
เทศบาลต าบลกุดสิมแก๎ไข ท าให๎การเสนอโครงการเข๎ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นมีจ ากัดไมํเพียงพอตํอการจัดการได๎ 
  (2) ข้อเสนอแนะ จากข๎อสังเกตดังกลําว มีข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ ดังนี้ 
ปัญหาตํางๆที่ถูกเสนอมายังเทศบาลต าบลกุดสิม นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท๎องถิ่นซึ่งมีหลายภาคสํวน ประกอบด๎วย คระกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม สมาชิกสภาท๎องถิ่น ผู๎น า
ชุมชน ตัวแทนสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประชาชนทั่วไป รํวมกันพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ และพิจาณาบรรจุเข๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพเทศบาล
ต าบลกุดสิมได๎เสนอขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น 
  (3) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผํานมา พบวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎แก๎ไข
ปัญหาให๎กับประชาชนได๎หลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด๎าน  แตํก็ยังมีปัญหาที่จะต๎องแก๎ไขตํอไป เนื่องจาก
งบประมาณท่ีมีไมํเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน ผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดสิมในปีที่ผํานมา
สรุปได๎ดังนี้ 
   

 

 

 

 


