
 
 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลกุดสิม 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2565 
   

   
ด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ของเทศบาลต าบลกุดสิม ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 และเสนอผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม   ในการประชุม เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  
2564 แล้ว 

  อาศัยอ านาจตามข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) จึงประกาศเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ของเทศบาลต าบลกุดสิม  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 
 

                                                     (ลงชื่อ)  
        (นางสาววิภาวี  บุญเรือง) 
       นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.1 บทน ำ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และข้อ 27  

แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง  
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น  

แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน  
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจน 

ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  
3. เพ่ือเป็นการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  
 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล แผนงำน/โครงกำร 
     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  
         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 กำรเสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  

           คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น  
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 ขั้นตอนที่ 4 กำรพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
        คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 5 กำรเสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  
        คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
 ขั้นตอนที่ 6 กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 

             ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการด าเนินงาน โดยปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับ 
แต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

 

แผนผังขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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รวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ 

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

แผนของ อปท. 

แผนหน่วยงานอื่นๆ 

5. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

6. ผู้บริหารท้องถิ่น  

 

3. คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

2. คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

1. คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

แผนจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหากิจ 



 
 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน  
        1. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
   2. การจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามและ

ประเมินผลมีความสะดวก  
     3. การด าเนินงานและการบริหารงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและ  

ประสิทธิผล  
     4. การบูรณาการและการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     5. ผลการปฏิบัติงานสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีถัดไป 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลกุดสิม 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
27 

 
32.14 

 
23,978,000 

 
45.85 

กองช่าง 

แผนงานเคหะและชุมชน 3 3.57 1,030,000 1.97 
รวมยุทธศำสตร์ที่ 1 30 35.71 25,008,000 47.83 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 
 
9 

 
 

10.71 

 
 

191,000 

 
 

0.36 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 2 9 10.71 191,000 0.36 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   

 
4 

 
4.76 

 
110,000 

 
0.21 

ส านักปลัด/กอง
คลัง 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 3 4 4.76 110,000 0.21 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนสำธำรณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 

 
10 

 
11.90 

 
1,049,400 

 
2.00 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 4 10 11.90 1,049,400 2.00 
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แบบ ผด. 01 



 
 

 

 

 ยุทธศำสตร์/แผนงำน  จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรป้องกันและดูแลรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 
 
5 

 
 

5.95 

 
 

200,000 

 
 

0.38 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 5 5 5.95 200,000 0.38 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน  

 
 
2 

 
 

2.38 

 
 

600,000 

 
 

1.15 

กองช่าง/ 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 รวมยุทธศำสตร์ที่ 6 2 2.38 600,000 1.15 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนกำรศึกษำ 
แผนงานการศึกษา   

 
8 

 
9.52 

 
4,723,190 

 
9.03 

กองการศึกษา 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 7 8 9.52 4,723,190 9.03 
ยุทธศำสตร์ที่ 8 ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

 
 

11 

 
 

13.10 

 
 

1,640,000 

 
 

3.13 

กองการศึกษา 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 8 11 13.10 1,640,000 3.13 
ยุทธศำสตร์ที่ 9 สวัสดิกำรชุมชน 
แผนงานงบกลาง   

 
5 

 
5.95 

 
18,765,800 

 
35.88 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 9 5 5.95 18,765,800 35.88 
ยุทธศำสตร์ที่ 10 กำรบริหำรงำนทั่วไป - - - - - 

รวมยุทธศำสตร์ที่ 10  - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 84 100 52,287,390 100  
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บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
เทศบำลต ำบลกุดสิม 

ยุทธศำสตร์ที่  1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายข้าง
ร้านปลาน้ าโขง
หมู่ที่ 2 ต าบล
คุ้มเก่า 
   

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
283 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 849 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรัง  

481,000 หมู่ที่ 2 
ต าบลคุ้มเก่า 

กองช่าง             

2 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายภูผา
ด่าง หมู่ที่ 4,7 
ต าบลกุดปลา
ค้าว 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
127 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 508 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรัง  

300,000 หมู่ที่ 4,7 
ต าบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             

 

-6- 

แบบ ผด. 02 



 
 

 

 

 

 

 

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

 
พ.ศ. 2564 

 
พ.ศ. 2565 

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

3 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเรียบ
ห้วยกุดคล้า 
 หมู่ที่ 1 ต าบล
คุ้มเก่า 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 88 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 440 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง และ
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 

257,000 หมู่ที่ 1 
ต าบลคุ้มเก่า 

กองช่าง             

4 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเรียบ
ห้วยน้อย หมู่ที่ 
8 ต าบลกุดสิม
คุ้มใหม่ 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง และ
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 

340,000 หมู่ที่ 8 
ต าบลกุดสิม

คุ้มใหม่ 

กองช่าง             
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ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

5 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กและ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยู พร้อม
ฝาปิด คสล. 
และก่อสร้างบ่อ
พักน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก 
ซอยเข็มราช  
หมู่ที่ 15 ต าบล
คุ้มเก่า  

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 12 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
36 ตารางเมตร และช่วงที่ 1 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.
รูปตัวยู ขนาดปากกวา้ง 
0.40 เมตร ยาว 38 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อม
ฝาปิด คสล. และก่อสร้างบ่อ
พักน้ า คสล.จ านวน 2 บ่อ 
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด คสล.  ขนาดปากราง
กว้าง 0.20 เมตร ยาว 60 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร
และก่อสร้างบ่อพักน้ า คสล.
จ านวน 2 บ่อ พร้อมฝาปดิ
ตะแกรงเหล็ก 

325,000 หมู่ที่ 15 
ต าบลคุ้มเก่า 

กองช่าง             

 

-8- 



 
 

 

 

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและก่อสร้าง
รางระบายน้ า คสล. 
รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด คสล. และ
ก่อสร้างบ่อพักน้ า 
คสล. พร้อมฝาปิด
ตะแกรงเหล็ก สาย
ข้างส านักงานการ
ไฟฟ้าเขาวง หมู่ที่ 2 
ต าบลคุ้มเก่า 

กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.80 
เมตร ยาว 40 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 72 
ตารางเมตร และก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 
ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 115 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.70 เมตร พร้อมฝาปิด 
คสล. และก่อสร้างบ่อพักน้ า 
คสล.จ านวน 1 บ่อ พร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก และติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

575,000 หมู่ที่ 2 
ต าบลคุ้มเก่า 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กและปรับปรุง
บ่อพักน้ า คสล. 
สายเรียบห้วยน้อย 
(ข้างบ้านผู้ใหญ่ไพย
รัตน์) หมู่ที่ 1 
ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 22 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 66 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง และ
ต่อเติมบ่อพักน้ า คสล. 

40,000 หมู่ที่ 1 
ต าบลกุดสิม

คุ้มใหม่ 

กองช่าง             

 

-9- 



 
 

 

 

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

8 โครงการ
ก่อสร้างถนนยก
คันดิน สายหน้า
บ้านอาจารย์
เอนก หมู่ที่ 8 
ต าบลคุ้มเก่า 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 180 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร 
หรือปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 216 ลูกบาศก์เมตร 
งานดนิลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
ปริมาณดินลูกรังไมน่้อยกว่า 
300 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกรดให้เรียบร้อยตลอด
สาย 

52,000 หมู่ที่ 8 
ต าบลคุ้มเก่า 

กองช่าง             

9 โครงการ
ก่อสร้างถนนยก
คันดินพร้อม
เสริมผิวจราจร
ลูกรังสามแยก
ดอนกลอย (นา
นายล้าน) หมู่ที่ 
5 ต าบลกุดปลา
ค้าว 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
หรือปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 480 ลูกบาศก์เมตร 
งานดนิลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
ปริมาณดินลูกรังไมน่้อยกว่า 
320 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกรดให้เรียบร้อยตลอด
สาย 

150,000 หมู่ที่ 5 
ต าบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             

 

-10- 



 
 

 

 

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังและ
ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม สายเรียบ
ห้วยป่าลวก
ตอนบน หมู่ที่ 7 
ต าบลกุดปลาค้าว 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
730 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 
เมตร หรือปริมาณดินถม
ไม่น้อยกว่า 876 ลูกบาศก์
เมตร งานดินลูกรัง ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 730 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร หรือปริมาณ
ดินลูกรังไมน่้อยกว่า 584 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกรดให้เรียบร้อยตลอด
สายและวางท่อระบายน้ า 
คสล. (อัดแรง) ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.80 
เมตร จ านวน 8 ท่อนและ
ท่อพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 8 นิ้ว 
จ านวน 9 ท่อน และ
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 
1.50 x 1.50 เมตร ชนิด
ช่องทางเดียว ยาว 5 เมตร 

304,000 หมู่ที่ 7 
ต าบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

11 โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม สาย
เรียบห้วยบง หมู่
ที่ 8 ต าบลคุ้มเก่า 

ขนาด 1.20 x 0.90 
เมตร ชนิดช่องทางเดียว 
ยาว 5 เมตร และติดตั้ง
ป้ายโครงการ 1 ป้าย
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานท่อเหลี่ยม 
(ชนิดช่องทางเดียว) 

60,000 หมู่ที่ 8 
ต าบลคุ้มเก่า 

กองช่าง             

12 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
คุ้มโพธิ์ชัย หมู่ที่ 6 
ต าบลกุดปลาค้าว 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
60 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
240.00 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง 
และติดตั้งป้ายโครงการ 
1 ป้าย 

150,000 หมู่ที่ 6 
ต าบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             

 

-12- 

 



 
 

 

 

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
เรียบห้วยป่าลวก 
หมู่ที่ 7 ต าบลกุด
ปลาค้าว  

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

500,000 
(งบกรม

ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น 
เศรษฐกิจ) 

หมู่ที่ 7 
ต าบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
ยันตะบุษย์ (หน้า
บ้านนายธงชัยฯ) 
หมู่ที่ 2  ต าบลกุด
ปลาค้าว  

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

500,000 
(งบกรม

ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น  
เศรษฐกิจ) 

หมู่ที่ 2  
ต าบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
รอบบ้านทุ่งกระ
เดา  หมู่ที่ 5  
ต าบลกุดปลาค้าว   

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว211  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
844 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังกลบ
ขอบ  

 500,000  
(งบกรม

ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น 
เศรษฐกิจ) 

หมู่ที่ 5  
ต าบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             

 

-13-  



 
 

 

 

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

16 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
เรียบห้วยกุดคล้า 
หมู่ที่ 1 ต าบลคุ้ม
เก่า  

กว้าง  3.00  เมตร  ยาว
292  เมตร  หนา  0.15  
เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  876 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังกลบ
ขอบ   

 500,000  
(งบกรม

ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น
เศรษฐกิจ) 

หมู่ที่ 1 
ต าบลคุ้มเก่า 

กองช่าง             

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย
นายพื้น หมู่ที ่6   
ต าบลกุดปลาค้าว  

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

 500,000  
(งบกรม

ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น
เศรษฐกิจ) 

หมู่ที่ 6 
ต าบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             

18 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  สาย
คุ้มกาญจนา-บ้าน
ทุ่งกระเดา  
หมู่ที่  2   
ต าบลกุดปลาค้าว  

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
211  เมตร  หนา  0.15  
เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  844  
ตารางเมตร  พร้อมลง
ลูกรังกลบขอบ   

 500,000  
(งบกรม

ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น
เศรษฐกิจ) 

หมู่ที่  2  
ต าบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             
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ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
คุ้มโนนชาด   
หมู่ที่  8  
ต าบลคุ้มเก่า  

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

317,000 
(งบกรมส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น 
เศรษฐกิจ) 

หมู่ที่  8 
ต าบลคุ้มเก่า 

กองช่าง             

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
อ่างกระต่าย หมู่ที่  
5 ต าบลกุดปลา
ค้าว 

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

500,000 
(งบกรมส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น 
เศรษฐกิจ) 
 

ที่ 5 ต าบล
กุดปลาค้าว 

กองช่าง             

21 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
ข้างวัดทรงศิลา  
หมู่ที่ 7 
ต าบลกุดปลาค้าว 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว  211  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  844  
ตารางเมตร  พร้อม
ลงลูกรังกลบขอบ   

 500,000 
(งบกรมส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น 
เศรษฐกิจ) 
 

 

หมู่ที่ 7 
ต าบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             
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ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนาหนอง
แต้ หมู่ที่ 1,14 
ต าบลคุ้มเก่า  

กว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  211  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  844  
ตารางเมตร  พร้อม
ลงลูกรังกลบขอบ  

 500,000  
(งบกรม
ส่งเสริมฯ/
เงินกู้กระตุ้น 
เศรษฐกิจ) 

 

หมู่ที่ 1,14 
ต าบลคุ้มเก่า 

กองช่าง             

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคุ้ม
กาญจนาไปกุดปลา
ค้าว  หมู่ที ่2 
ต าบลกุดปลาค้าว 

กว้าง  5.00  เมตร 
ยาว  776  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 3,880  
ตารางเมตร   

 1,941,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)  

หมู่ที่ 2 
ต าบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโปร่งธาตุ  
หมู่ที่ 5 ต าบล    
กุดปลาค้าว 

กว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  800  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  4,000  
ตารางเมตร   

 2,000,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)   

หมู่ที่ 5 
ต าบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             

25 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล   
กุดสิม 

ลานกีฬา หญ้าเทียม
แบบมีหลังคาคลุม 

2,786,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เหลือจ่าย) 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล

ต าบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างร้านปลาน้ า
โขง หมู่ที่ 2 ต าบล
คุ้มเก่า 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
284 เมตร หนา 
 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 852 ตารางเมตร 

500,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เหลือจ่าย) 

หมู่ที่ 2 
ต าบลคุ้มเก่า 

กองช่าง             

27 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
เส้นทางคมนาคม 
สายกุดปลาค้าวไป
ทุ่งกระเดา  
หมู่ที่ 2,5 ต าบล 
กุดปลาค้าว โดย
การติดตั้งโคมไฟฟ้า
ถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบ
ประกอบในชุด
เดียวกัน (All In 
Street Llght) 
จ านวน 120 ต้น  

เพ่ิมประสิทธิภาพ
เส้นทางคมนาคม 
สายกุดปลาค้าวไปทุ่ง
กระเดา หมู่ที่ 2,5 
ต าบลกุดปลาค้าว 
โดยการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบ
ประกอบในชุด
เดียวกัน (All In 
Street Llght) 
จ านวน 120 ต้น 

8,400,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เหลือจ่าย) 

หมู่ที่ 2,5 
ต าบลกุด
ปลาค้าว 

กองช่าง             
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ยุทธศำสตร์ที่  1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำนเคหะและชุมชน   
 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ส่วนภูมิภาคในการ
ขยายเขตประปา 
ขยายท่อเมน 

ขยายเขตประปา ขยาย
ท่อเมนภายในเขต
เทศบาลต าบลกุดสิม 

500,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กองช่าง         
 

    

2 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (ขยาย
เขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า) 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า และขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 

500,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กองช่าง         
 
 

    

3 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
(บ ารุงรักษา  
ค่าธรรมเนียม) 

อุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในการ
บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ต่างๆ 

30,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กองช่าง         
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ยุทธศำสตร์ที ่2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน  
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน   

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 โครงการจัดท าภาชนะ
จากวัสดุธรรมชาติเพ่ือ
แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

อบรมการท าภาชนะ
จากวัสดุธรรมชาติ 

40,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการฝึกอบรมการ
ท าพรมเช็ดเท้า 

อบรมการท าพรมเช็ด
เท้า 

20,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการฝึกอบรมท า
น้ ายาอเนกประสงค์ 

อบรมท าน้ ายา
อเนกประสงค์ 

20,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการฝึกอบรมเย็บ
ปักด้วยมือ 

อบรมเย็บปักด้วยมือ 20,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการ
ท าอาหารสัตว์ให้กับ
ประชาชน 

อบรมและศึกษาดู
งานการท าอาหาร
สัตว์ให้กับประชาชน 

20,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

6 โครงการฝึกอบรม
อาชีพการท าน้ ามันไพล
ให้กับผู้สูงอายุ 

อบรมอาชีพการท า
น้ ามันไพลให้กับ
ผู้สูงอายุ 

20,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

7 โครงการฝึกอบรม
อาชีพท าขนมให้กับ
กลุ่มสตรี 

อบรมอาชีพท าขนม
ให้กับกลุ่มสตรี 

26,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

8 โครงการสร้างจิต
อาสาเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

สร้างจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาชุมชนและ
สังคม 

15,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

        
 

    

9 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ 

อบรมพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ 

10,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   
 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่บุคลากรและ
ประชาชน 

อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่บุคลากร
และประชาชน 

10,000 ห้องประชุม
สภาเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

     
 

       

2 โครงการประชุม
ประชาคมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชุมประชาคมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

30,000 วัดในเขต
เทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

    
 

        

3 โครงการออก
ให้บริการช าระภาษี
นอกส านักงาน 

ให้บริการช าระภาษี
นอกส านักงาน 

20,000 เขตเทศบาล
กุดสิม 

กองคลัง             

 
-20- 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

4 อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบลคุ้ม
เก่า ตามโครงการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอเขาวง 

อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคุ้มเก่า 

50,000 เขตเทศบาล
กุดสิม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนสำธำรณสุข 
แผนงำนสำธำรณสุข   

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 โครงการส ารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้า
ตามพระปณธิาน 
ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควฒันวร
ขัตติยราชนาร ี

ส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา้ 

10,800 เขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

     
 
 
 
 
 
 

       

2 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองจังหวัด
กาฬสินธุ์ตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามแผนยุทธการ
ฟ้าแดดสงยาง 

เป็นเงินอุดหนุนที่ท า
การปกครองจังหวัด
กาฬสินธุ์ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตาม
แผนยุทธการฟ้าแดดสง
ยาง 

40,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 
-22- 
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ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

3 โครงการจัดท าน้ า
หมักชีวภาพ 

อบรมการจัดท าน้ า
หมักชีวภาพให้
ประชาชน 

60,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

   
 

         

4 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลต าบลกุดสิม 

รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

60,000 เขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

5 โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคอุบัติใหม่
ในเขตเทศบาลต าบล
กุดสิม 

รณรงค์ป้องกันโรคอุบัติ
ใหม่ในเขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

100,000 เขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

6 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี 

ฉีดวัคซีนให้สุนัขในเขต
เทศบาล 

53,600 เขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            



 
 

 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

7 อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน(ศสมช.)
ประจ าหมู่บา้นภายใน
เขตเทศบาลต าบลกุดสิม 
จ านวน 25 ศูนย์ๆ 
5,000 บาท เพื่อด าเนนิ
กิจกรรมด้านการ
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

125,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

       
 
 
 
 

     

8 อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม จ านวน 
25 หมู่บ้านๆ 20,000 
บาท เพื่อด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

500,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

       
 
 
 
 
 

     

 
-24- 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
จ าหน่ายสินค้าใน
ตลาดสดเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

อบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและแผง
จ าหน่ายสินค้าใน
ตลาดสดเทศบาล
ต าบลกุดสิม  

70,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

       
 
 

     

10 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการฆ่า
สัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ 

อบรมผู้ประกอบการ
ฆ่าสัตว์และจ าหน่าย
เนื้อสัตว์  

30,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรป้องกันและดูแลรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน   

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

เนื่องในวัน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

อบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

10,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

     
 
 

       

2 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

100,000 เขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

            

3 โครงการฝึกซ้อม
แผนการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ฝึกอบรมซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

20,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

      
 
 

      

4 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

ฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

50,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

     
 

 
 
 

      

 
 

-26- 



 
 

 

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ปลอดภัยด้าน
การจราจรในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

รักษาความปลอดภัย
ด้านการจราจรในช่วง
เทศกาลสงกรานต์และ
วันปีใหม่ 

20,000 เขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
งานป้องกันฯ 

  
 

 
 
 

    
 
 

     

 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงำนเคหะและชุมชน  

 
 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ทัศน์บริเวณเกาะ
กลางถนนหน้า
เทศบาลต าบลกุดสิม
ถึงต าบลกุดปลาค้าว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เกาะกลางถนนหน้า
เทศบาลต าบลกุดสิมถึง
ต าบลกุดปลาค้าวโดย
การปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ 

500,000 เกาะกลาง
ถนนหน้า 
ทต.กุดสิมถึง
ต าบลกุดปลา
ค้าว 

กองช่าง             

2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายแบบ
บูรณาการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการขยะ
มูลฝอย 

100,000 เขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

    
 
 
 

        

-27- 



 
 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนกำรศึกษำ 
แผนงำนกำรศึกษำ   

ที ่ โครงกำร รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

1) ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 136 คน ในอัตรา
มื้อละ 21 บาท/คน 
จ านวน 245 วัน  
2) ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ส าหรับเด็ก อายุ 
2-5 ปี จ านวน 136 คน 
ในอัตราคนละ 1,700 
บาท/ปี  
3) ค่าหนังสือเรียน ส าหรับ
เด็กอายุ 3-5 ปี จ านวน 
99 คน ในอัตราคนละ 
200 บาท/ปี  
4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
จ านวน 99 คน ในอัตรา
คนละ 200 บาท/ปี  
5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
จ านวน 99 คน ในอัตรา
คนละ 300 บาท/ป ี
6) ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน ส าหรับเด็กอายุ 3-
5 ปี จ านวน 99 คน ใน
อัตราคนละ 430 บาท/ป ี

1,042,790 เทศบาลต าบล
กุดสิม 

กอง
การศึกษา 

            

-28- 



 
 

 

 

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

เด็กแห่งชาติ 
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 100,000 บริเวณใต้

อ่างเก็บน้ า
ห้วยสายนา
เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

3 เงินอุดหนุนพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนา
ผู้ประกอบการวิชาชีพ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกุดสิม 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าลงทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น
และเก่ียวข้องในการไป
ราขการ 

20,000 เขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ต่างๆ ส าหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลกุดสิม 

1) โครงการส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม ่
2) โครงการมอบวุฒิบัตร 
3) โครงการเวียนเทียนวัน
วิสาขบูชา 
4) โครงการวันสงกรานต์ 
5) โครงการปราชญ์
ชาวบ้านวิถีผู้ไท 
6) โครงการประชุม
ผู้ปกครอง  
7) โครงการไหว้ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
8) โครงการสายสัมพันธ์
พ่อแม่ลูก 
9) โครงการประชุม
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
10) โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
11) โครงการวันแม่
แห่งชาติ   
12) โครงการวันลอย
กระทง 

50,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล

ต าบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

สุขภาพและอนามัย
เด็กปฐมวัย 

ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยเด็กปฐมวัย 
เช่น ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ค่ารางวัล
ต่างๆ ส าหรับเด็ก 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการปรับปรุง
ป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลกุด
สิม 

ขนาด กว้าง 4.80 
เมตร สูง 1.5 เมตร 
ก่อสร้างตามแผนผัง
เทศบาลต าบลกุดสิม 

150,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการปรับปรุง
หลังคาอาคารเรียน
หลังที่ 4 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

เปลี่ยนแปลงวัสดุมุง
หลังคาจากกระเบื้อง
ลอนคู่เป็นแผ่นหลังคา
เมทัลชีท (Metal 
Sheet) พ้ืนที่ 493 
ตารางเมตร ก่อสร้าง
ตามแผนผังเทศบาล
ต าบลกุดสิม  

150,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

กลางวัน 
โรงเรียนในเขตเทศบาล
ในระดับอนุบาลและ
เด็ก ป.1 - ป.6 ที่สังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 3 แห่ง ในอัตรา
คนละ 21 บาท จ านวน 
200 วัน แยกเป็น   
  - โรงเรียนกุดกว้าง
สวาสดิ์วิทยา (359 คน)       
  - โรงเรียนกุดปลา
ค้าวราษฎร์บ ารุง 
 (203 คน)       
  - โรงเรียนกุดสิมวิท
ยาสาร (200 คน)       

3,200,400 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 8 ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร   

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

บวงสรวงมเหศักดิ์
หลักเมือง (ทะหลา) 

จัดงานบวงสรวง
มเหศักดิ์หลักเมือง  
(ทะหลา) 

120,000 บริเวณ  
ทะหลา 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวง
ดวงวิญญาณพระธิ
เบศร์วงศา 

จัดงานประเพณี
บวงสรวงดวงวิญญาณ
พระธิเบศร์วงศา 

50,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญคูนลาน 

จัดงานประเพณีบุญคูน
ลาน 

40,000 ต.กุดปลา
ค้าว 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

จัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

100,000 อ่างเก็บน้ า
ห้วยสายนา
เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

จัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

100,000 อ่างเก็บน้ า
ห้วยสายนา
เวียง 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

จัดงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

1,000,000 เขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการกิจกรรมจิต
อาสาเยาวชนไทยใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

จ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ตามโครงการกิจกรรม
จิตอาสาเยาวชนไทยใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

10,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

แข่งขันกีฬาเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

จัดการแข่งขันกีฬา
เทศบาลต าบลกุดสิม 
เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มเยาวชน
และประชาชนทั่วไป
เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด 

150,000 เขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการจัดกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนของ
เทศบาลต าบลกุดสิม 

20,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 

            

10 โครงการต้นกล้า
อาชีพ 

จ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ตามโครงการต้นกล้า
อาชีพ 

20,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 

            

11 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

อบรมคุณธรรม
จริยธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

30,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 9 สวัสดิกำรชุมชน 
แผนงำนงบกลำง 

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

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

15,186,000 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 เบี้ยยังชีพความพิการ - อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวน 12 คนๆละ 1,000 
บาท/เดือน 
- อายุ 18 ปีข้ึนไป จ านวน 
313 คนๆละ 800 บาท/
เดือน   

3,148,800 เทศบาล
ต าบลกุดสิม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ แก่ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต
เทศบาลตามนโยบาย
รัฐบาลเพื่อสนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จ านวน 20 คน คน
ละ 500 บาท/เดือน 

120,000 เทศบาล
ต าบลกดุสมิ 

กองสวสัดกิาร
สงัคม 
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ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลกุดสิม 

เป็นเงินสมทบให้กับ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นตามเง่ือนไข
ของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ซึ่ง
เทศบาลต้องสมทบไม่
น้อยกว่า 50% ของ
ยอดเงินที่ได้รับอุดหนุน 

250,000 เทศบาล
ต าบลกดุสมิ 

กองสวสัดกิาร
สงัคม 

          
 
 
 
 

  

5 สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลกุดสิม 

เป็นเงินสมทบให้กับ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบล
กุดสิม โดยยึดหลักการ
พัฒนาโดยประชาชน 1 
ส่วน อปท. 1 ส่วน 
และรัฐ 1 ส่วน 

61,000 เทศบาล
ต าบลกดุสมิ 

กองสวสัดกิาร
สงัคม 

         
 
 
 

   

ยุทธศำสตร์ที่ 10 กำรบริหำรทั่วไป 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  

 
ที ่

 
โครงกำร 

รำยละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจำก

โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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