
 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

 
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) การพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ 

1.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1.2แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

1.4แผนงานการศึกษา 

1.5แผนงานสาธารณสุข 

1.6แผนงานสังคมสงเคราะห ์

1.7แผนงานเคหะและชุมชน 

1.8แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1.9แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.10แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1.11แผนงานการเกษตร 

1.12แผนงานการพาณิชย ์

1.13แผนงานงบกลาง 
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แบบ ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

 
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) 

(2) การพัฒนาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1.2แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

1.4แผนงานการศึกษา 

1.5แผนงานสาธารณสุข 

1.6แผนงานสังคมสงเคราะห ์

1.7แผนงานเคหะและชุมชน 

1.8แผนงานสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

1.9แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.10แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1.11แผนงานการเกษตร 

1.12แผนงานการพาณิชย ์

1.13แผนงานงบกลาง 
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แบบ ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

 
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) 

(3) การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

1.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1.2แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

1.4แผนงานการศึกษา 

1.5แผนงานสาธารณสุข 

1.6แผนงานสังคมสงเคราะห ์

1.7แผนงานเคหะและชุมชน 

1.8แผนงานสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

1.9แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.10แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1.11แผนงานการเกษตร 

1.12แผนงานการพาณิชย ์

1.13แผนงานงบกลาง 
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แบบ ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

 
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) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1.2แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

1.4แผนงานการศึกษา 

1.5แผนงานสาธารณสุข 

1.6แผนงานสังคมสงเคราะห ์

1.7แผนงานเคหะและชุมชน 

1.8แผนงานสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

1.9แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.10แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1.11แผนงานการเกษตร 

1.12แผนงานการพาณิชย ์

1.13แผนงานงบกลาง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

 
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) 

(5) การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

1.2แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

1.4แผนงานการศึกษา 

1.5แผนงานสาธารณสุข 

1.6แผนงานสังคมสงเคราะห ์

1.7แผนงานเคหะและชุมชน 

1.8แผนงานสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

1.9แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.10แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1.11แผนงานการเกษตร 

1.12แผนงานการพาณิชย ์

1.13แผนงานงบกลาง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....บริหารงานทั่วไป... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์การ
เรียนรูค้รบวงจรเพื่อ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

เพื่อจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้
ครบวงจรเพื่อผูด้้อยโอกาส
ในชุมชน 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของ
ผู้ด้อยโอกาส 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ด้อยโอกาสเข้ามี
ส่วนร่วมศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนท่ีครบ
วงจรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ผู้ด้อยโอกาสมี
ศูนย์การเรียนรู้ใน
ชุมชนที่ครบวงจร 

ส านักปลดัฯ 

2 เสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมจริยธรรม
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน พนักงานจ้าง
ฯลฯ 

เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน พนักงานจ้างฯลฯ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงาน พนักงานจ้าง 
ทต.กุดสมิคุ้มใหม ่

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน พนักงาน
จ้างมีคุณธรรม
และจริยธรรม
เพิ่มขึน้ 80% 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน พนักงาน
จ้าง มีคุณธรรม
และจริยธรรมที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

3 จัดกิจกรรมงานวันแม่
แห่งชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
แม่แห่งชาติ ซึ่งแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและส านึกใน
พระมหากรุณาธคิุณ 

9 ชุมชนในเขต ทต.กุดสมิ
คุ้มใหม ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนไดรู้้ถึง
วันส าคัญไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนไดรู้้ถึง
ส าคัญของแม ่

ส านักปลดัฯ 

 
 

แบบ ผ.02 

57
 



 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....บริหารงานทั่วไป... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

4 การมีส่วนร่วมในการ
ปูองกันการทุจริต 

เพื่อส่งเสริมให้มสี่วนร่วมใน
การปูองกันการทุจริตของ
ภาครัฐ 

ทต.กุดสมิคุ้มใหม ่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ทุกคนได้มสี่วน
ร่วมในการปูองกัน
การทุจริตของ
ภาครัฐ 

ลดปัญหาการ
ทุจริตของภาครัฐ 

ส านักปลดัฯ 

5 โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท.อ.เขาวง จ.
กาฬสินธุ ์

เพื่อรวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการและ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือประชาชน 

ส่วนราชการ อปท. 
ประชาชนท่ัวไป 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละของผูเ้ข้า
รับบริการ 

ประชาชนได้ทราบ
ถึงข้อมูลข่าวสาร 
หลักเกณฑ์ในการ
ช่วยเหลือ 

อบต.คุ้มเก่า 
ท้องถิ่น
อ าเภอเขาวง
(อุดหนุน) 

6 จัดท าโปรแกรม
ส าเรจ็รูปส าหรับการ
จัดเก็บค่าน้ าประปา
และค่าจดัเก็บขยะมูล
ฝอย 

เพื่อจัดจัดท าโปรแกรม
ส าเรจ็รูปส าหรับการจดัเก็บ
ค่าน้ าประปาและค่าจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย 

จัดท าโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการจัดเก็บค่า
น้ าประปาและค่าจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย 

 20,000    มีประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้
เพิ่มมากข้ึนร้อยละ 
90 

มีโปรแกรม
ส าเรจ็รูปส าหรับ
การจัดเก็บค่า
น้ าประปาและค่า
ขยะมูลฝอย 

กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....บริหารงานทั่วไป... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

7 สร้างจิตส านักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
ข้าราชการฝุาย
การเมือง ฝุายประจ า
และพนักงาน ลูกจ้าง
ของเทศบาลต าบลกุด
สิมคุ้มใหม ่

เพื่อสร้างจิตส านักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
ข้าราชการฝุายการเมือง 
ฝุายประจ าและพนักงาน 
ลูกจ้างของเทศบาล
ต าบลกุดสิมคุม้ใหม ่

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาฯ พนักงาน ลูกจา้ง 
ทต.กุดสมิคุ้มใหม ่

 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ทต.กุดสมิคุ้มใหม่ 
มีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ทต.กุดสมิคุ้มใหม่ 
มีจิตส านึกในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักปลดัฯ 

8 โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เรื่องการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ช้ีแจงให้ความรู้
เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น 

จัดรณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
กุดสิมคุม้ใหม่ ทั้ง 9 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 
 

ส านักปลดัฯ 

9 โครงการเตรยีมการรับ
เสด็จ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการรับเสด็จฯ ให้
เหมาะสม สมพระเกียรต ิ
 

เตรียมการรับเสด็จใน
พื้นที ่
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
โครงการ 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมรับเสดจ็และ 
มีความจงรักภักด ี
เทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดัฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....บริหารงานทั่วไป... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

10 เทศบาลพบประชาชน
ต าบลกุดสิมคุม้ใหม่  

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

9 ชุมชน ในเขต ทต.กุด
สิมคุ้มใหม ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เทศบาลได้รู้ถึง
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนไมต่่ า
กว่าร้อยละ 70 

ได้รู้ปญัหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ส านักปลดัฯ 

11 ประชาพิจารณ์เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

เพื่อท าประชาพิจารณ์เพื่อ
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

9 ชุมชน ในเขต ทต.กุด
สิมคุ้มใหม ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เทศบาลได้รู้ถึง
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนไมต่่ า
กว่าร้อยละ 70 

ได้รู้ปญัหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ส านักปลดัฯ 

12 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(ทบทวน
ประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล แผนพัฒนา
ท้องถิ่น/แผนชุมชน/
แผนยุทธศาสตร์) 

เพื่อจัดท าประชุมเชิง
ปฏิบัติการระดับหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
(ทบทวนประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น/
แผนชุมชน/แผน
ยุทธศาสตร์) 

9 ชุมชน ในเขต ทต.กุด
สิมคุ้มใหม ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เทศบาลได้รู้ถึง
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนไมต่่ า
กว่าร้อยละ 70 

ได้รู้ปญัหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....บริหารงานทั่วไป... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

13 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์

เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์

อุดหนุน อบต.คุ้มเก่า 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ประชาชนท่ีได้รบั
ความเดือดร้อน
ได้รับการ
ช่วยเหลือไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับ
ความเดือดร้อน
ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลดัฯ 

14 ออกให้บริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์การเก็บ
ภาษี และออกบริการนอก
สถานท่ีในการจัดเก็บภาษ ี

ประชาชนในเขตพื้นท่ีหรือ
นอกเขตพื้นท่ีที่ต้องช าระ
ภาษีให้เทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การจัดเก็บภาษีได้
รวดเร็วข้ึน 80 % 

ประชาชนในเขต/
นอกเขตพื้นท่ีได
รับความสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองคลัง 

15 อุดหนุนเทศบาลกดุสมิ
ตามโครงการจดั
กิจกรรมงานราชพิธี/
รัฐพิธ ี

เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและวางพวงมาลา 

จัดกิจกรรมงานราชพิธี/รัฐ
พิธีต่างๆ 

  50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุอันหา
ที่สุดมไิด ้

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....บริหารงานทั่วไป... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

16 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าบรมราชิน ี
(3 มิถุนายน ของทุก
ปี) 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความจงรักภักด ี
ส านึกในพระมหากรณุาธิคณุ
อันหาที่สุดมไิด้ ของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เนื่องในวโรกาสส าคัญ
ต่างๆ 
 

 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความ
จงรักภักด ีเทิดทูน
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุอันหา
ที่สุดมไิด ้

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุอันหา
ที่สุดมไิด ้

ส านักปลดัฯ 

17 โครงการจดักิจกรรม 
"วันท้องถิ่นไทย" 
 

เพื่อร าลึกถึงการจดัตั้ง
เทศบาลและสร้างความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบล 

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย ซึ่งตรงกับ
วันท่ี 18 มีนาคมของทุกป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กิจกรรมเนื่องใน
วันท้องถิ่นไทย ซึ่ง
ตรงกับวันท่ี 18 
มีนาคมของทุกป ี

ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของ
เทศบาลในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลดัฯ  

18 โครงการเทดิทูน
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

เพื่อแสดงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย-์
เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษตัริย์
ต่อความมั่นคงของชาต ิ

ผู้บริหาร,พนักงานเทศบาล
,สมาชิกสภาท้องถิ่น,
นักเรียน,นักศึกษา,
ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเทิดทูน
สถาบันฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความ
จงรักภักด ีเทิดทูน
ต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความจงรักภักด ี
เทิดทูนต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

ส านักปลดัฯ  

 
 
 

แบบ ผ.02 
62

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....บริหารงานทั่วไป... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

19 วันเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ ์บดินทรเทพ
ยวรางกูร 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความจงรักภักด ี
ส านึกในพระมหากรณุาธิคณุ
อันหาที่สุดมไิด้ ของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เนื่องในวโรกาสส าคัญ
ต่างๆ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความ
จงรักภักด ีเทิดทูนต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริยส์ านึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ
อันหาที่สุดมไิด ้

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุอันหา
ที่สุดมไิด ้

ส านักปลดั
ฯ 

20 เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิ
กิต์ พระบรมราชินินาถ 
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง(เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพฯ 
12 สิงหาคมของทุกปี) 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความจงรักภักด ี
ส านึกในพระมหากรณุาธิคณุ
อันหาที่สุดมไิด้ ของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เฉลิมพระเกียรต ิ เนื่อง
ในวันคล้ายวันพระราช
สมภพฯ 12 สิงหาคม
ของทุกปี 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความ
จงรักภักด ีเทิดทูนต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริยส์ านึก
ในพระมหากรณุาธิคณุ
อันหาที่สุดมไิด ้

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุอันหา
ที่สุดมไิด ้

ส านักปลดั
ฯ 

21 โครงการจดักิจกรรม        
"วันเทศบาล" 
 

เพื่อร าลึกถึงการจดัตั้ง
เทศบาลและสร้างความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
เทศบาลต าบล 

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เทศบาล ซึ่งตรงกับวันท่ี  
24 เมษายนของทุกปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กิจกรรมเนื่องในวัน
เทศบาล ตรงกับวันท่ี 
24 เมษายนของทุกปี 

พนักงานเทศบาล/
ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของ
เทศบาลในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลดั
ฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
63

 



 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....บริหารงานทั่วไป... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

22 ฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมบุคลากรใน
สังกัด 
 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มี
คุณธรรม จรยิธรรมที่ดีงาม 
ในการปฏิบัติหนา้ที ่
 

ฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมให้บุคลากรใน
สังกัดของเทศบาล/สท. 
 

  30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการฯมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถน าไปใช้ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีได ้

บุคลากรใน
สังกัดมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ส านักปลดัฯ 

23 ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

เพื่อให้บุคลากรภายใน
องค์กรได้มีความรู้ 
ประสบการณ์ในการท างาน
ที่ดีขึ้น 

คณะผู้บริหารฯ/สมาชิก
สภาฯ/ข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้าง ทต.กุด
สิมคุ้มใหม ่

 300,000 300,000 300,000 300,000 คณะผู้บริหารฯ/
สมาชิกสภาฯ/
ข้าราชการ/
พนักงาน/ลูกจ้าง มี
ความรู้และ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 80% 

คณะผู้บริหาร
ฯ/สมาชิกสภา
ฯ/ข้าราชการ/
พนักงาน/
ลูกจ้าง ทต.กุด
สิมคุ้มใหม่มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

24 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสมัคร
สมานสามัคครีะหว่างกลุ่ม
และเทศบาลต่างๆ 

เทศบาลทุกแห่งในเขต
พื้นที่อ าเภอเขาวง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเทศบาล พนักงาน 
พนักงานจ้าง
ความ
ความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน 

ส านักปลดัฯ 

 

แบบ ผ.02 

64
 



 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....บริหารงานทั่วไป... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

25 โรงเรียนผูสู้งอายุต าบล
กุดสิมคุม้ใหม ่

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
จัดกิจกรรมส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขต ทต.กดุ
สิมคุ้มใหม ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมโีอกาส
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์และ
ความคิดเห็น 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
65

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             บัญชสีรุปโครงการพัฒนา           

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทนุ.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....รักษาความสงบภายใน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

1 รักษาความปลอดภัย
ด้านการจราจรในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

เพื่อปูองกันและลดการ
เกิดอุบัติ เหตุ บนท้อง
ถนน ประชาชนปฏิบัติ
ตามกฎจราจรในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

จัดตั้งจุดสกัด ในช่วง
เทศกาลส าคัญต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุ ลดลง
ในช่วงเทศกาล
ส าคัญลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดการเกิด
อุบัติเหต ุบนท้อง
ถนน ประชาชน
ปฏิบัติตามกฎ
จราจร 

ส านักปลดัฯ 

2 ฝึกซ้อมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อฝึกซ้อมแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

อปพร.ต าบลกดุสมิคุ้ม
ใหม ่

  10,000 10,000 10,000 อปพร.ไดเ้ข้ารับ
การฝึกซ้อมการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

อปพร.ไดร้ับรู้ถึง
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส านักปลดัฯ 

3 จัดกิจกรรมเนื่องวัน 
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน  

เพื่อให้ อปพร. ต าบล   

กุดสิมคุม้ใหม่ร่วม
กิจกรรมวันอปพร. 

อปพร.ต าบลกดุสมิคุ้ม
ใหม ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนร้อยละของ 
อปพร.ต าบลกดุ
สิมคุ้มใหม่ เข้า
ร่วมกิจกรรม 

อปพร. ต าบลกดุ
สิมคุ้มใหม่ร่วม
กิจกรรมวัน อป
พร. 
 

ส านักปลดัฯ 

4 ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน(อปพร.) 

เพื่อฝึกอบรมทบทวน
ความรู้และทักษะของ 
สมาชิก  
อปพร. 

อปพร.ต าบลกดุสมิคุ้ม
ใหม ่

40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 อปพร.ไดร้ับการ
ฝึกทบทวนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 

อปพร.ไดร้ับการ
ฝึกทบทวนอยู่เป็น
ประจ า 

ส านักปลดัฯ 

แบบ ผ.02 
66

 



 
 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น             บัญชสีรุปโครงการพัฒนา           

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....รักษาความสงบภายใน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

5 ฝึกอบรมจติอาสา 
วปร.904 

เพื่อฝึกอบรมจติอาสา 
วปร.904 

จิตอาสาร วปร.904    50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจิต
อาสา วปร.904 

จิตอาสา วปร.
904 ได้ผ่านการ
ฝึกอบรมจติอาสา 

ส านักปลดัฯ 

6 ฝึกอบรมจติอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลกุดสิมคุม้ใหม่  

ฝึกอบรมจติอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาล
ต าบลกุดสิมคุม้ใหม่ ให้มี
ความสามารถปฏบิัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือภยัพิบัติ
ต่างๆได ้

จิตอาสาภัยพิบัติ 
เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้ม
ใหม่ จ านวน 50 คน 

  43,800 43,800 43,800 ร้อยละของจิต
อาสาภัยพิบตั ิ

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจติอาสา
ภัยพิบัติสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่ได้อย่าง
ถูกต้องและ
รวดเร็ว 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 

67
 



 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....การศึกษา... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

1 วันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กและ
เยาวชนไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัของตนเอง 

เด็กในเขต ทต.กุดสิม
คุ้มใหม่ จ านวน 9 
ชุมชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กได้รู้ถึง
ความส าคญัของ
ตนเองไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

1.เด็กและ
นักเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ตนเอง         
2. มีระเบียบวินัย 
ตระหนักถึงสิทธิ
และหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ส านักปลดัฯ 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(ศพด.)เพื่อจัดการเรียน
การสอน 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียนการสอนของ ศพด.
บ้านโพนสวรรค ์

ศพด.บ้านโพนสวรรค ์ 28,000 28,000 28,250 28,250 28,250 ศพด.มีสื่อการ
เรียนการสอนที่
ครบถ้วนไม่น้อย
กว่า 80 % 

ศพด.มีสื่อการ
เรียนการสอนที่
ครบถ้วน 

ส านักปลดัฯ 

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของ 
ศพด.บ้านโพนสวรรค์
(ค่าอาหารกลางวัน) 

เพื่อสนับสนุนตาม
โครงการอาหารกลางวัน
เด็ก 

ศพด.บ้านโพนสวรรค ์ 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 เด็กได้รับ
สารอาหารทึ่
ครบถ้วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

เด็กได้รับ
สารอาหารทึ่
ครบถ้วน 

ส านักปลดัฯ 

 
 

แบบ ผ.02 

68
 



 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....การศึกษา... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริการสถานศึกษา
(ศพด.บ้านโพนสวรรค์)
ค่าอาหารกลางวัน 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริการสถานศึกษา
(ศพด.บ้านโพนสวรรค์)
ค่าอาหารกลางวัน 

ศพด.บ้านโพนสวรรค ์ 30,000 30,000 30,000 30,๙000 30,000 เด็กได้รับสารอาหาร
ที่ครบถ้วนไม่น้อย
กว่า 80%  

เด็กได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วน 

ส านักปลดัฯ 

5 เงินอุดหนุนตามโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับ
เด็กโรงเรียนบ้านโพน
สวาง 

เพื่ออุดหนุนตาม
โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กโรงเรียนบ้าน
โพนสวาง 

รร.บ้านโพนสวาง 232,000 264,000 264,000 264,000 264,000 นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วนถูกหลัก
อนามัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วนถูก
หลักอนามัย 

ส านักปลดัฯ 

6 เงินอุดหนุนตามโครงการ
อาหารกลางวันส าหรับ
เด็กโรงเรียนบ้านโนน
ส าราญ 

เพื่ออุดหนุนตาม
โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กโรงเรียนบ้าน
โนนส าราญ 

รร.บ้านโนนส าราญ 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วนถูกหลัก
อนามัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วนถูก
หลักอนามัย 

ส านักปลดัฯ 

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
(ศพด.)เพื่อจัดการเรียน
การสอน 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียนการสอนของ ศพด.
บ้านโพนสวรรค ์

ศพด.บ้านโพนสวรรค ์ 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 ศพด.มีสื่อการเรยีน
การสอนที่ครบถ้วน
ไม่น้อยกว่า 80 % 

ศพด.มีสื่อการ
เรียนการสอน
ที่ครบถ้วน 

ส านักปลดัฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน...สาธารณสุข... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมรณรงค์ปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและท า
หมันสุนัข 

เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 

9 ชุมชนในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ลดการแพร่
ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้าไดไ้ม่
ต่ ากว่าร้อยละ 
90 

ลดการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัข
บ้า 

ส านักปลดัฯ 

2 สนับสนุนการด าเนินงาน
ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการพัฒนา
งานสาธารณสุขมลูฐาน 

เพื่อพัฒนางานด้าน
บุคลากรสาธารณสุขภาค
ประชาชน 

อสม.ในเขต ทต.กดุสมิ
คุ้มใหม ่

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 เพื่อพัฒนา
บุคลากร
สาธารณสุขภาค
ประชาชนให้มี
คุณภาพไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

อสม.ได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดัฯ 

3 ปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารอาหาร
ไอโอดีนเสรมิปัญญาใน
ชุมชน 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารอาหาร
ไอโอดีน 

9 ชุมชนในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดปัญหาการ
ขาดสารหาร
ไอโอดีนได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนไดร้ับ
สารอาหาร
ไอโอดีนอย่าง
ครบถ้วน 

ส านักปลดัฯ 

 
 

แบบ ผ.02 

70
 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน...สาธารณสุข... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

4 อุดหนุนตามโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้าน
โนนส าราญ ม.5 

เพื่อให้สตรีที่มีอายุ 
35 ปีข้ึนไปปราศจาก
โรคร้าย 

กลุ่มสตรีที่มีอายุ 35 
ปีขึ้นไป 

4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 ร้อยละ 80ของ
สตรีปราศจาก
โรคมะเร็งเต้านม 

สตรีอายุ 35 ปีข้ึน
ไปปราศจาก
โรคมะเร็งเต้านม 

ส านักปลดัฯ 

5 อุดหนุนตามโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในชุมชน
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ บ้านโนน
ส าราญ ม.5 

เพื่อให้สภาพแวดล้อม
ในชุมชน/หมู่บ้านโนน
ส าราญมีความสะอาด
ตามหลักสุขาภิบาล 

บ้านโนนส าราญ ม.5 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน
ปราศจากมลพิษ 

ประชาชนบ้าน
โนนส าราญ ม.5 
ปราศจากมลพิษ 

ส านักปลดัฯ 

6 อุดหนุนตามโครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 
To be number one 
บ้านโนนส าราญ ม.5 

เพื่อให้เยาวชน/
ประชาชนบ้านโนน
ส าราญ สามปูองกัน
ปัญหายาเสพตดิใน
อนาคต 

บ้านโนนส าราญ ม.5 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เยาวชน/
ประชาชนในบ้าน
โนนส าราญ ม.5 
สามารถปูองกัน
ปัญหายาเสพตดิ
ได ้

ส านักปลดัฯ 

7 ก าจัดและปูองกันการเกิด
ลูกน้ ายุงลายเพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก 

9 ชุมชนในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

 30,000 30,000 30,000 30,000 ปัญหาโรค
ไข้เลือดออก
ลดลงเหลือร้อย
ละ 10 

การแพร่ระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

ส านักปลดัฯ 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน...สาธารณสุข... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

8 อุดหนุนตามโครงการ
ปลูกผักลอยฟูา 
บ้านโพนสวางม.6 

เพื่อให้คนในชุมชนหันมา
ปลูกผักกินเอง 

ราษฎรบา้นโพนสวาง 
ม.6 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90ไดม้ี
การปลูกผักไว้
กินเอง 

ประชาชนบ้าน
โพนสวางมีการ
ปลูกผักไว้กินเอง 

ส านักปลดัฯ 

9 อุดหนุนตามโครงการ
ดูแลด้านสุขภาพปาก
และฟันเด็ก 
บ้านโพนสวางม.6 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพปาก
และฟันที่ดีขึ้น 

เด็กบ้านโพนสวาง ม.6 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 เด็ก
มีสุขภาพปาก
และฟันที่ดีขึ้น 

เด็กมสีุขภาพปาก
และฟันที่ดีขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

10 อุดหนุนตามโครงการ
ควบคุมขาดสารไอโอดีน 
บ้านโพนสวางม.6 

เพื่อลดความเสีย่งต่อการ
เป็นโรคขาดสารไอโอดีน 

บ้านโพนสวาง ม.6 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ปัญหาการขาด
สารไอโอดีน 
ลดลง ร้อยละ 
80  

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน...สาธารณสุข... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

11 อุดหนุนตามโครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่บ้านสม
สนุกร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด บ้านสมสนุก  
ม.8 

เพื่อให้เยาวชนนักเรียน
นักศึกษาได้รบัรูและ
รับทราบถึงปัญหาและภัย
ยาเสพตดิ 

บ้านสมสนุก ม.8 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ปัญหายาเสพตดิ
ลดลงร้อยละ 
80 

ปัญหายาเสพตดิ
ในชุมชนลดลง 

ส านักปลดัฯ 

12 อุดหนุนตามโครงการวยั
เรียน วัยใส ไม่ตั้งครรภ์
ในวัยเรียน บ้านสมสนุก 
ม.8 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา
และพัฒนาการของตนเอง
เพื่อเข้าสู่วัยรุ่น 

บ้านสมสนุก ม.8 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ 80 ของ
เยาวชนไดรู้้ถึง
เรื่องเพศศึกษา 

เยาวชนบ้านสม
สนุกรู้ถึงเรื่อง
เพศศึกษา 

ส านักปลดัฯ 

13 อุดหนุนตามโครงการ
ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหติสูง  
บ้านสมสนุก ม.8 

เพื่อให้ประชาชนทีเป็นผู้ปวุย
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงทราบวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้อง 

บ้านสมสนุก ม.8 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปุวย
โรคเบาหวาน
และความดัน
โลหิตสูง 

ทราบจ านวน
ผู้ปุวย
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
73

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน...สาธารณสุข... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

14 อุดหนุนตามโครงการ
ควบคุมขาดสารไอโอดีน
บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 
 

เพื่อลดความเสีย่งต่อการ
เป็นโรคขาดสารไอโอดีน 

บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ปัญหาการขาด
สารไอโอดีน 
ลดลง ร้อยละ 
80  

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขี้น 

ส านักปลดัฯ 

15 อุดหนุนตามโครงการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 
 

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ปรชาชนในการตรวจ
สุขภาพ 

บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ผู้เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพได้
รู้ถึงปัญหา
สุขภาพของ
ตนเองร้อยละ 
80 

ประชาชนไดร้ับรู้
ถึงปัญหาสุขภาพ
ตนเอง 

ส านักปลดัฯ 

16 อุดหนุนตามโครงการ
สิ่งแวดล้อมดี มีสุขภาพดี
บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 
 

เพื่อลดปัญหาขยะชุมชน บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ปัญหาขยะลดลง
ร้อยละ 80 

ปัญหาขยะลดลง ส านักปลดัฯ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน...สาธารณสุข... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

17 อุดหนุนตามโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์  
บ้านดอนจันทร์ ม.10 

เพื่อเพ่ือทักษะความรู้ 
ความเข้าใจในการดแูล
รักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง 

บ้านดอนจันทร์ ม.10 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ดูแลรักษา
สุขภาพ 

หมอหมู่บ้านมี
ทักษะความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 

ส านักปลดัฯ 

18 อุดหนุนตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านม 
บ้านดอนจันทร์ ม.10 

เพื่อลดปัญหามะเร็งเต้านม บ้านดอนจันทร์ ม.10 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ปัญหามะเร็งเต้า
นมลดลง ร้อย
ละ 80 

โรคมะเร็งเต้านม
ลดลง 

ส านักปลดัฯ 

19 อุดหนุนตามโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
บ้านดอนจันทร์ ม.10 

เพื่อลดปัญหาการขาดสาร
ไอโอดีน 

บ้านดอนจันทร์ ม.10 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหาการขาด
สารไอโอดีน 
ลดลง ร้อยละ 
80  

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขี้น 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน...สาธารณสุข... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

20 อุดหนุนตามโครงการ
พัฒนาชุมชนสะอาดหน้า
มอง  
บ้านโนนศิวิไล ม.11 

เพื่อให้ชุมชนมีความ
สะอาดหนา้มอง 

บ้านโนนศิวิไล ม.11 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ชุมชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น
ร้อยละ 80 

ชุมชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

21 อุดหนุนตามโครงการ
จัดซื้อทรายอะเบทเพื่อ
ลดลูกน้ ายุงลาย 
บ้านโนนศิวิไล ม.11 

เพื่อลดปัญหาการแพร่
ระบาดโรคไข้เลือดออก 

บ้านโนนศิวิไล ม.11 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก
ลดลงร้อยละ 
80 

โรคไขเ้ลือดออก
ลดลง 

ส านักปลดัฯ 

22 อุดหนุนตามโครงการซื้อ
เกลือเสริมไอโอดีน 
บ้านโนนศิวิไล ม.11 

เพื่อลดปัญหาการขาดสาร
ไอโอดีน 

บ้านโนนศิวิไล ม.11 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ปัญหาการขาด
สารไอโอดีน 
ลดลง ร้อยละ 
80  

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขี้น 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน...สาธารณสุข... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

23 อุดหนุนตามโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
บ้านโพนสวรรค์ ม.12 

เพื่อลดปัญหาการขาดสาร
ไอโอดีน 

บ้านโพนสวรรค์ ม.12 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 ปัญหาการขาด
สารไอโอดีน 
ลดลง ร้อยละ 
80  

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขี้น 

ส านักปลดัฯ 

24 อุดหนุนตามโครงการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
บ้านโพนสวรรค์ ม.12 

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการตรวจ
สุขภาพ 

บ้านโพนสวรรค์ ม.12 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ผู้เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพได้
รู้ถึงปัญหา
สุขภาพของ
ตนเองร้อยละ 
80 

ประชาชนไดร้ับรู้
ถึงปัญหาสุขภาพ
ตนเอง 

ส านักปลดัฯ 

25 อุดหนุนตามโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธ ิ
บ้านโพนสวรรค์ ม.12 

ลดการเป็นโรคพยาธิใบไม้
ในตับ 
เพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการกิน 

บ้านโพนสวรรค์ ม.12 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 โรคพยาธิใบไม้
ตับลดลงร้อยละ 
70 

ประชาชนมีการ
เปลี่ยน แปลง
พฤติกรรม การกิน 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
77

 



 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน...สาธารณสุข... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

26 อุดหนุนตามโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
บ้านโนนเจรญิ ม.13 

เพื่อลดปัญหาการขาดสาร
ไอโอดีน 

บ้านโนนเจรญิ ม.13 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 ปัญหาการขาด
สารไอโอดีน 
ลดลง ร้อยละ 
80  

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

27 อุดหนุนตามโครงการ
ปลูกผักปลอดสาร 
บ้านโนนเจรญิ ม.13 

เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุพืช 
ผักต่างๆ 

บ้านโนนเจรญิ ม.13 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 มีพืชผักปลอด
สารพิษ ไว้
รับประทาน 
ร้อยละ 90  

ประชาชนไดม้ีผัก
ปลอดสารพิษไว้
รับประทาน 

ส านักปลดัฯ 

28 อุดหนุนตามโครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
บ้านโนนเจรญิ ม.13 

เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดยา
เสพติด 

บ้านโนนเจรญิ ม.13 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ
ชุมชนปลอดยา
เสพติด 

ลดปรมิาณยาเสพ
ติดในชุมชนได้มาก
ขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
78

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน...สาธารณสุข... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

29 อุดหนุนตามโครงการ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
บ้านโพนวิมาน ม.7 

เพื่อลดปัญหาการขาดสาร
ไอโอดีน 

บ้านโพนวิมาน ม.7 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ปัญหาการขาด
สารไอโอดีน 
ลดลง ร้อยละ 
80  

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

30 อุดหนุนตามโครงการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
บ้านโพนวิมาน ม.7 

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการตรวจ
สุขภาพ 

บ้านโพนวิมาน ม.7 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ผู้เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพได้
รู้ถึงปัญหา
สุขภาพของ
ตนเองร้อยละ 
80 

ประชาชนไดร้ับรู้
ถึงปัญหาสุขภาพ
ตนเอง 

ส านักปลดัฯ 

31 อุดหนุนตามโครงการ
ปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก(3-7 ปี) 
บ้านโพนวิมาน ม.7 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง ลดการขาด
สารอาหาร 

บ้านโพนวิมาน ม.7 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ภาวะทาง
โภชนาการของ
เด็กไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 

เด็กได้รับภาวะ
ทางโภชนาการที่
ครบถ้วน 

ส านักปลดัฯ 

32 ลดและคัดแยกขยะมลู
ฝอยในชุมชน 

เพื่อรณรงค์ในการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

9 ชุมชนในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหาขยะลดลง
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

ขยะลดลง กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
79

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน...สาธารณสุข... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

33 ปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารอาหาร
ไอโอดีนเสรมิปัญญาใน
ชุมชน 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารอาหาร
ไอโอดีน 

9 ชุมชนในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดปัญหาการ
ขาดสารหาร
ไอโอดีนได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนไดร้ับ
สารอาหาร
ไอโอดีนอย่าง
ครบถ้วน 

ส านักปลดัฯ 

34 ก าจัดและปูองกันการ
เกิดลูกน้ ายุงลายเพื่อ
ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อปูองกันและควบคุม
ไข้เลือดออก 

9 ชุมชนในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

 30,000 30,000 30,000 30,000 ปัญหาโรค
ไข้เลือดออก
ลดลงเหลือร้อย
ละ 10 

การแพร่ระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

ส านักปลดัฯ 

35 ส ารวจข้อมลูและขึ้น
ทะเบียนสตัว์(สุนัขและ
แมว) 

เพื่อส ารวจข้อมลูและขึ้น
ทะเบียนสตัว์(สุนัขและ
แมว) 

9 ชุมชนในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 รู้จ านวนสุนัข
และแมวไดไ้ม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

รู้จ านวนสุนัขและ
แมวในเขตพื้นท่ี 

ส านักปลดัฯ 

36 ชุดปฏิบัติการควบคุม
และปูองกันโรค
ไข้เลือดออก ประจ าป ี

2561-64 

เพื่อลดอัตราผู้ปุวย
ไข้เลือดออกในต าบล 
 

บ้าน โรงเรียน วัด 
เทศบาล ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อัตราการเกิด
โรคไขเ้ลือดออก
ลดลงร้อยละ 
60 

อัตราการเกิด
ไข้เลือดออกลดลง
หรือ ไม่เกดิโรค
เลย 

ส านักปลดัฯ 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน...สังคมสงเคราะห์... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยผู้ยากไร้ ในเขต
ต าบลกุดสิมคุม้ใหม ่

เพื่อช่วยซ่อมแซมบ้าน ผู้
ยากไร้ ที่ผผุังและ
เสื่อมสภาพ 
 

บ้านผู้ยากไร้ในเขต
พื้นที่ต าบลกุดสิมคุ้ม
ใหม่ ที่เข้าหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนบ้านผู้
ยากไรไ้ดร้ับการ
ช่วยเหลือ
ซ่อมแซมให้
สามารถพัก
อาศัยได้อยา่ง
มั่นคงปลอดภยั 

บ้านผู้ยากไรไ้ด้รับ
การช่วยเหลือ 

ซ่อมแซมให้
สามารถพักอาศัย
ได้อย่างมั่นคง
ปลอดภัย 
 

ส านักปลดัฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน...เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้านแบบ
ไรส้าย บ้านดอนจันทร์ 
ม. 10 

เพื่อขยายเขตหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้านแบบไร้
สาย บ้านดอนจันทร์ ม.
10 

บ้านดอนจันทร์ ม.10   100,000   ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารได้
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็ง
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด 

เพื่อฝึกอบรมให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและเอาชนะ
ยาเสพตดิได ้

9 ชุมชนในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและลด
ปัญหายาเสพตดิ
ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ลดปัญหา
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดัฯ 

2 ส่งเสริมการจัดค่าย
กลางวันเด็กต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันใน
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 

เยาวชน 9 ชุมชนใน
เขต ทต.กุดสิมคุ้มใหม ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด
ร้อยละ 80 

เยาวชนมี
ภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับ
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดัฯ 

3 ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน 

9 ชุมชนในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมี
ความรักความ
สามัคคีในชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 

มีความสามัคคี 
ปรองดองของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

4 อบรมเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นชุมชน
เข้มแข็ง 

เพื่อจัดการฝึกอบรม
เสรมิสร้างครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง 

9 ชุมชน ในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 สถาบันครอบครัว
และชุมชนมีความ
เข้มแข็งขึ้นร้อยละ 
80 

ครอบครัวและ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

5 จัดการแข่งขันกีฬาเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีการ
ออกก าลังกายและเชื่อม
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
ชุมชน 

9 ชุมชน ในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีความสมัพันธ์ที่ดี
ระหว่างชุมชนเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ 
80 

ชุมชนมี
ความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกันและได้มีการ
ออกก าลังกาย 

ส านักปลดัฯ 

6 ท้องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
สมัครสมานสามคัคี
ระหว่างท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต อ.เขา
วง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อปท.ในเขต อ.เขา
วง มีความสามัคคี
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

อปท.ในเขต อ.เขา
วง มีความสัมพันธ์
และสามัคคเีพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

7 ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

9 ชุมชนในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

 30,000 30,000 30,000 30,000 ปัญหายาเสพตดิ
ลดลงร้อยละ 80 

ปัญหายาเสพตดิ
ในชุมชนลดลง 

ส านักปลดัฯ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....สร้างความเข้มแข็งของชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

8 โครงการอบรมเยาวชน
รุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพ
ติด 
 

เพื่อปูองกันไม่ให้เยาวชน
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิ 

เด็กเยาวชนจ านวน 
50 คน (2 รุ่นๆ ละ 
25 คน) 

  30,000 30,000 30,000 เด็กเยาวชน
จ านวน 50 คน 
(2 รุ่นๆ ละ 25 
คน) 

เด็กและเยาวชน
รู้จักพิษภัยยาเสพ
ติด ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง 

ส านักปลดัฯ 

9 อบรมส่งเสรมิพัฒนา
ศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว ภายในเขต 
ทต.กุดสมิคุ้มใหม ่

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว ภายในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพสตรีและ
ครอบครัว ภายในเขต 
ทต.กุดสมิคุ้มใหม ่

  20,000 20,000 20,000 กลุ่มสตรีและ
สถาบันครอบครัว
มีความเป็นอยู่ทีด่ี
ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

ราษฎรมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดัฯ 

10 อบรมเสริมสร้างรอบครัว
อบอุ่น ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัวเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง 

เพื่อส ารวจสถานการณ์ 
ประเมิน วเิคราะห์
สถานการณ ์ความรุนแรง
ในครอบครัว  

กิจกรรมเพื่อปูองกัน
และแก้ไขปญัหาความ
รุนแรง จ านวน 9 

หมู่บ้านๆละ 2 

ครอบครัวๆละ 2 คน 
รวม 36 คน 
 

  20,000 20,000 20,000 ครอบครัว
กลุ่มเปูาหมาย 18 
ครอบครัวๆละ 2 
คน  รวม 36 คน 
 

ชุมชนมีข้อมูล
สถานการณ์ความ
รุนแรงในพื้น 

เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและ
ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว 
 

ส านักปลดัฯ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมกิจกรรมงาน
ประเพณีวันสงกรานต ์

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีวันสงกรานต ์

9 ชุมชนในเขต 
ทต.กุดสมิคุ้ม
ใหม่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรู้้ถึง
ประเพณีอันดี
งามไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประเพณีวันสงกรานต์
ยังคงอยู่ไว้ให้คนรุ่นหลัง
ได้สบืถอดต่อไป 

ส านักปลดัฯ 

2 ประเพณีแห่เทียน
พรรษา(ถวายเทียน
พรรษา) 

เพื่อถวายเทียนพรรษา
ให้กับวัดในเขตพื้นท่ี ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

วัดต่างๆในเขต 
ทต.กุดสมิคุ้ม
ใหม่ 

30,000 30,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนวัดในเขต 
ทต.กุดสมิคุ้ม
ใหม ่

ประเพณีถวายเทียน
พรรษายังคงอยู่ไว้ให้คน
รุ่นหลังได้สืบถอดต่อไป 

ส านักปลดัฯ 

3 โครงการรดน้ าขอพร
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้ผู้สูงอาย ุเพื่อให้
ผู้สูงอายไุด้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่เทศบาล
ต าบลกุดสิมคุม้
ใหม่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่เทศบาล
ต าบลกุดสิมคุม้
ใหม ่

ผู้สูงอายไุด้มสี่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมวัน
ผู้สูงอาย ุมีความสามัคคี
ในหมู่คณะ มีขวัญ
ก าลังใจ ไม่รูส้ึกทอดทิ้ง 

ส านักปลดัฯ 

4 พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ในการพัฒนาศักยภาพใน
การกีฬา 

ประชาชน/
เยาวชน ต.กุด
สิมคุ้มใหม ่

  50,000 50,000 50,000 ประชาชน/
เยาวชนมี
พัฒนาการด้าน
การกีฬาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

ประชาชน/เยาวชนมี
พัฒนาการด้านการกีฬา
ได้ดยีิ่งข้ึน 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

5 การแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
ภายในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกาย  
เพื่อให้ห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ 

9 ชุมชนในเขต 
ทต.กุดสมิคุ้ม
ใหม ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนในเขต 
ทต.กุดสมิคุ้มใหม่ มี
สุขภาพร่างกายดีขึ้น
ร้อยละ 70 

ประชาชนไดม้ีการออกก าลังกาย 

เกิดความสามัคคีของประชาชน
ในชุมชน 

ส านักปลดัฯ 

6 จัดซื้อวัสด/ุ
อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายเล่นกีฬา 

9 ชุมชนในเขต 
ทต.กุดสมิคุ้ม
ใหม ่

  50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาไว้ในการออก
ก าลังกายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชน/เยาวชนมีอุปกรณ์
กีฬาไว้ในการออกก าลังกาย 

ส านักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ.. 
1.1 แผนงาน....งบกลาง... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

1 สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นท่ีต าบลกุดสิม
คุ้มใหม ่

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนท่ี ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

เพื่อให้กองทุนฯมี
งบประมาณในการ
จัดบริการประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที ่
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองทุนฯ มี
งบประมาณ
ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่ 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับประโยชน์
จากกองทุนฯ 
 

ส านักปลดัฯ 

2 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลกุดสิมคุ้ม
ใหม ่

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ 
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลกุดสิมคุม้ใหม ่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

เพื่อให้กองทุนฯมี
งบประมาณในการ
จัดบริการประชาชน 
ตามอ านาจหน้าที ่
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองทุนฯ มี
งบประมาณ
ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่ 
 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับประโยชน์
จากกองทุนฯ 
 

ส านักปลดัฯ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...2  การพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น.. 
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ....... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมกิจกรรมงาน
ประเพณีวันสงกรานต ์

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีวันสงกรานต ์

9 ชุมชนในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรู้้ถึง
ประเพณีอันดี
งามไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประเพณีวัน
สงกรานต์ยังคงอยู่
ไว้ให้คนรุ่นหลังได้
สืบถอดต่อไป 

ส านักปลดัฯ 

2 ประเพณีแห่เทียน
พรรษา(ถวายเทียน
พรรษา) 

เพื่อถวายเทียนพรรษา
ให้กับวัดในเขตพื้นท่ี ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

วัดต่างๆในเขต ทต.กดุ
สิมคุ้มใหม ่

30,000 30,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนวัดในเขต 
ทต.กุดสมิคุ้ม
ใหม ่

ประเพณีถวาย
เทียนพรรษายังคง
อยู่ไว้ให้คนรุ่นหลัง
ได้สบืถอดต่อไป 

ส านักปลดัฯ 

3 ส่งเสริมและอนุรักษ์หมอ
ล าพื้นบ้าน 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิและ
อนุรักษ์หมอล าพื้นบ้าน 

9 ชุมชนในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

  10,000 10,000 10,000 หมอล าพื้นบ้าน
ได้รับการฟื้นฟู
ไม่น้อยกว่า  
70%  

หมอล าพื้นบ้านได้
คงอยู่ไว้ให้
ลูกหลานสืบทอด
ต่อไป 

ส านักปลดัฯ 

4 ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีต่างๆเช่น บุญ
บั้งไฟ แข่งเรือ แห่เทียน
เข้าพรรษา รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุฯลฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี
ทางศาสนาและประเพณี
ต่างๆ 

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
ตลอดไป 

9 ชุมชนในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนในเขต
พื้นที่ ทต.กุดสิม
คุ้มใหม่ รู้จัก
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดี
งามไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่ตลอดไป 

ส านักปลดัฯ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ)... 
1. ยุทธศาสตร์...3  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว.. 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน....... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
ทุ่งหลวง ม.9 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
หนองทุ่งหลวงให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

หนองทุ่งหลวง ม.9   200,000 200,000 200,000 หนองทุ่งหลวงมี
นักท่องเที่ยวเชิง
เกษตรเข้าชมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60 

หนองทุ่งหลวงใช้
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

กองช่าง 

2 สวนสาธารณะเฉลมิพระ
เกียรตเินื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

เพื่อสร้างสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภเิษก 

ทต.กุดสมิคุ้มใหม ่   250,000 250,000 250,000 มีผู้เข้าใช้
สวนสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า 
80% 

มีสวนสาธารณะไว้
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนาง
สมผสั วสตัย-์ก้านกล้วย
รีสอร์ท ม.5 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ้านนางสม
ผัส วสตัย-์ก้านกล้วยรี
สอร์ท ม.5 

กว้าง 4.00 ม.  ยาว 
90.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.หรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
360.00 ลบ.ม. 

186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 เททับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายฉางข้าว-บ้าน
นายอเนก เขียวสวาง ม.
6 

เพื่อเททับถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายฉางข้าว-
บ้านนายอเนก เขียวสวาง 
ม.6 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
95.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.หรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
380.00 ลบ.ม. 

197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายโนนเจริญ 
– ภูโหลย่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายโนนเจริญ 
– ภูโหลย่ 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
95.00 ม.หนาเฉลี่ย 
0.15 ม.หรือมีพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 
380.00 ลบ.ม. 

191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

4 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
กุดสิมคุม้ใหม ่

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
กุดสิมคุม้ใหม ่

กว้าง 7.00 ม.                     
ยาว 7.00 ม. 

528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 ทต.มีสถานท่ี
ท างานได้
กว้างขวางและ
สะดวกสบาย
ยิ่งข้ึนร้อยละ 80 

มีอาคาร
ส านักงานท่ี
กว้างขวางและ
เพียงพอต่อ
พนักงาน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดจากบ้านนายเฉลิมสิน 
ถวิลถึง-โรงกระดูก บ้าน
โพนสวาง ม.6  

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
จากนายเฉลิมสิน ถวิลถึง-
โรงกระดูก บ้านโพนสวาง 
ม.6 

กว้าง 0.30 ม. 
ยาว 100.00 ม. 
ลึก 0.40 ม.  
หนา 0.12 ม. 

 196,000 196,000 196,000 196,000 ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดจากบ้านนาย
ประสิทธ์ิ-บ้านนางรัชนี
วรรณ กุลเกลี้ยง   บ้าน
โพนวิมาน ม.7 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
จากบ้านนายประสิทธ์ิ-
บ้านนางรัชนีวรรณ กุล
เกลี้ยง 
(บ้านโพนวิมาน ม.7) 

กว้าง 0.30 ม. 
ยาว 100.00 ม. 
ลึก 0.40 ม.  
หนา 0.12 ม. 

 196,000 196,000 196,000 196,000 ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

7 วางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพัก จากบ้าน
นายกิตติศักดิ์ ภูมริัง-
คลองสาธารณะหนองสิม 

เพื่อวางท่อระบายน้ า ค.
ส.ล.พร้อมบ่อพัก จากบ้าน
นายกิตติศักดิ์ ภูมริัง-คลอง
สาธารณะหนองสมิ  
(บ้านโพนสวรรค์ ม.12) 

ท่อระบายน้ าขนาด .
เส้นผา่นศูนย์กลาง
0.80 ม.   
ยาว 60 ม. พร้อมบ่อ
พัก 

 183,000 183,000 183,000 183,000 ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายนานายเจรญิ –
สหกรณ์ บ้านสมสนุก ม.
8 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายนานายเจรญิ –
สหกรณ์ บ้านสมสนุก ม.8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

 189,900 189,900 189,900 189,900 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปดิ
สายบ้านนางแววมณ-ี
บ้านนายสุนทร ทองสาร 
บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
สายบ้านนางแววมณ-ีบ้าน
นายสุนทร ทองสาร 
บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 

กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 100.00 ม. 
ลึก 0.40 ม. หนา
เฉลี่ย 0.12 ม. 

 196,000 196,000 196,000 196,000 มีการระบายน้ า
ท่วมขังออกจาก
ชุมชนได้ร้อยละ 
80 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังออกจาก
ชุมชนได้อย่าง
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
93

 



 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายวาเลนไทนร์ีสอร์ท 
บ้านดอนจันทร์ ม.10 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายวาเลนไทนร์ีสอร์ท 
บ้านดอนจันทร์ ม.10 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 70.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
280.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

 147,000 147,000 147,000 147,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายบ้านนายวิศักดิ์ -ถ้ า
ผานาค 
บ้านโนนส าราญ ม.5 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายบ้านนายวศิักดิ์ -ถ้ าผา
นาค 
บ้านโนนส าราญ ม.5 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

 189,900 189,900 189,900 189,900 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 ซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กสายคุ้มคลอง
ไผ่ บ้านโนนเจรญิ ม.13 

เพื่อซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คุ้มคลองไผ่ บ้านโนนเจรญิ 
ม.13 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 25.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือ
มีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
100 ตร.ม. 

 48,500 50,000 50,000 50,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

13 ซ่อมแซมถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กสายห้วย
เตรียมกรีนวิว บ้านโนน
ส าราญ ม.5 

เพื่อซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยเตรยีมกรีนวิว บ้าน
โนนส าราญ ม.5 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 25.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.น้อย
กว่า 100 ตร.ม. 

 48,500 48,500 48,500 48,500 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ต่อ BOX คอนกรีตถนน
สายหนองโสน บ้านสม
สนุก ม.8 

เพื่อขยายถนนสายหนอง
โสน บ้านสมสนุก ม.8 

ขนาด Ø 1.00 ม. 
จ านวน 8.00 ท่อน 

 42,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างศาลาหน้า
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้ม
ใหม ่

เพื่อก่อสร้างศาลาหน้า
อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลกุดสิมคุม้ใหม ่

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 6.00 ม. 

 80,000    ผู้มาตดิต่อราชการ
มีที่พักช่ัวคราวเพื่อ
รอรับการบริการ
ได้สะดวกร้อยละ 
90 

ผู้มาตดิต่อ
ราชการมีที่พัก
ช่ัวคราวเพือ่รอ
รับการบริการ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

16 ถมดินเพื่อตั้งศูนย์ อป
พร.ช่ัวคราว(ข้างศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์) 

เพื่อถมดินเพื่อตั้งศูนย์ อป
พร.ช่ัวคราว(ข้างศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์) 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 15.00 ม.  
สูง 2.00 ม.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ าขนาด Ø 
0.60 ม.จ านวน 
16.00 ท่อน 

 29,000    มีพื้นท่ีในการ
จัดตั้งศูนย์ อปพร.
ในการอ านวย
ความสะดวก
ในช่วงเทศกาล
ต่างๆได้สะดวก
ร้อยละ 90 

มีพื้นท่ีในการ
จัดตั้งศูนย์ อป
พร.ในการ
อ านวยความ
สะดวกในช่วง
เทศกาลต่างๆได้
สะดวก 

กองช่าง 

17 ท าความสะอาดท่อ
ระบายน้ า รางระบายน้ า
ภายในต าบลกุดสิมคุ้ม
ใหม ่

เพื่อท าความสะอาดท่อ
ระบายน้ า รางระบายน้ า
ภายในต าบลกุดสิมคุ้มใหม ่

ท่อระบายน้ า รางระบาย
น้ าภายในต าบลกุดสิม
คุ้มใหม ่

 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการระบายน้ าได้
อย่างสะดวกร้อย
ละ 90 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังออกจาก
ชุมชนได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

18 อุดหนุน กฟภ.กุฉิ
นารายณ์(ติดตั้งหม้อ
แปลงและงานขยายเขต
ระบบจ าหนา่ยไฟฟูาเข้า
ส านักงาน ทต.กุดสมิคุ้ม
ใหม่) 

เพื่อติดตั้งหม้อแปลงและ
งานขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟูาเข้า
ส านักงาน ทต.กุดสมิคุ้ม
ใหม ่

ติดตั้งหม้อแปลงและงาน
ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟูาเข้าส านักงาน ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟูาใช้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

สนง. ทต.กุดสมิ
คุ้มใหม่ มีไฟฟูา
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

19 อุดหนุน กฟภ.กุฉิ
นารายณ์(งานขยายเขต
ระบบจ าหนา่ยไฟฟูาแรง
ต่ าและเดินสายพาดดับ
สายโสกข้าวแฮม บ้าน
โนนศิวิไล ม. 11) 

เพื่อขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟูาแรงต่ าและ
เดินสายพาดดับสายโสก
ข้าวแฮม/สายข้าง วท.เขา
วง บ้านโนนศิวิไล ม. 11 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟูาแรงต่ าและ
เดินสายพาดดับสายโสก
ข้าวแฮม/สายข้าง วท.
เขาวง บ้านโนนศิวิไล  
ม. 11 

 200,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟูาใช้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

ประชาชน มี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จาก
ถนนลาดยาง-บ้านนาง
มณีรตัน์ บ้านโนน
ส าราญ ม.5 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
จากถนนลาดยาง-บ้านนาง
มณีรตัน ์ บ้านโนนส าราญ 
ม.5 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

 189,900 189,900 189,900  ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 ไฟส่องสว่างลานกีฬา
หนองบักแลน บ้านโนน
เจริญ ม.13 

เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างลาน
กีฬาหนองบักแลน บ้าน
โนนเจรญิ ม.13 

ติดตั้งไฟส่องสว่างหนอง
บักแลน 

  100,000   ลานกีฬาหนองบัก
แลนมีไฟฟูาส่อง
สว่างได้อย่างท่ัวถึง 

ลานกีฬาหนอง
บักแลนมีไฟฟูา
ส่องสว่างได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

22 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คุ้ม
ศรีมงคล บ้านโนนเจริญ 
ม.13 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คุ้มศรี
มงคล บ้านโนนเจริญ ม.
13 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

 189,900 189,900 189,900 189,900 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

23 เททับคอนกรีตเดิมสาย
หน้าบ้านนายพาน ไชย
ขันธุ์ บ้านโพนสวาง ม.6 

เพื่อเททับคอนกรีตเดิม
สายหน้าบ้านนายพาน 
ไชยขันธ์ุ  บ้านโพนสวาง 
ม.6 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

 189,900 189,900 189,900 189,900 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายจากบ้านนาย
วัชรินทร์ สิงห์บัญ-บ้าน
นายช านาญ มะลิต้น 
บ้านโพนวิมาน ม.7 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายจากบ้านนายวัชรินทร์ 
สิงห์บัญ-บ้านนายช านาญ 
มะลติ้น 
บ้านโพนวิมาน ม.7 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

 189,900 189,900 189,900 189,900 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

25 ขยายเขตหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้านแบบ
ไรส้าย บ้านดอนจันทร์ 
ม.10 

เพื่อขยายเขตหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้านแบบไร้
สาย บ้านดอนจันทร์ ม.
10 

ขยายเขตหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้านแบบ
ไรส้าย บ้านดอนจันทร์ 
ม.10 

  50,000 50,000  ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
จากบ้านนางมณรีัตน-์
บ้านนางบาน บ้านโพน
สวรรค์ ม.12 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
จากบ้านนางมณรีัตน-์บ้าน
นางบาน  บ้านโพนสวรรค์ 
ม.12 

กว้าง 0.30 ม. 
ยาว 100.00 ม. 
ลึก 0.40 ม.  
หนา 0.12 ม. 

 196,000 196,000 196,000 196,000 ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายหน้าบ้านนางแวว
มณี –กุดกอก บ้านกุด
สิมคุ้มพัฒนา ม.9 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายหน้าบ้านนางแววมณี 
–กุดกอก บ้านกุดสิมคุม้
พัฒนา ม.9 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

 189,900 189,900 189,900 189,900 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายนานายขาว-หนอง
โสน บ้านสมสนุก ม.8 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายนานายขาว-หนองโสน 
บ้านสมสนุก ม.8 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
90.00 ม. หนา 
0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

 189,900 189,900 189,900 189,900 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายฉางข้าง-บ้านนาย
อเนก บ้านโพนสวาง ม.
6 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายฉางข้าง-บ้านนาย
อเนก บ้านโพนสวาง ม.6 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
90.00 ม. หนา 
0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

197,000 197,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดจากบ้านนางทวี-บ้าน
นางจันทร์ดี บ้านโพน
วิมาน ม.7 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
จากบ้านนางทวี-บ้านนาง
จันทร์ดี บ้านโพนวิมาน ม.
7 

กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 99.00 ม. 
 ลึก 0.40 ม. 
 หนาเฉลี่ย 0.12 ม. 

198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย
คุ้มดอนเจริญ บ้านสม
สนุก ม.8 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายคุ้มดอนเจริญ บ้านสม
สนุก ม.8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายหน้าบ้านนายเกษม 
บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายหน้าบ้านนายเกษม 
บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายหน้าบ้านนางอรดี 
บ้านดอนจันทร์ ม.10 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายหน้าบ้านนางอรดี 
บ้านดอนจันทร์ ม.10 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

186,000 186,000 186,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายโศกข้าวแฮม บ้าน
โนนศิวิไล ม.11 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายโศกข้าวแฮม บ้านโนน
ศิวิไล ม.11 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดภายในหมู่บ้าน บ้าน
โพนสวรรค์ ม.12 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
ภายในหมู่บ้าน บ้านโพน
สวรรค์ ม.12 

กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 80.00 ม. 
 ลึก 0.40 ม. 
 หนาเฉลี่ย 0.12 ม. 

159,000 159,000 159,000   ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายโนนเจรญิ – ภูโหล่ย 
บ้านโนนเจรญิ ม.13 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายโนนเจรญิ – ภูโหล่ย 
บ้านโนนเจรญิ ม.13 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

191,000 191,000 191,000 191,000  ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

37 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จาก
ถนนลาดยาง-บ้านนาง
มณีรตัน์ บ้านโนน
ส าราญ ม.5 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
จากถนนลาดยาง-บ้านนาง
มณีรตัน์ บ้านโนนส าราญ 
ม.5 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จาก
บ้านนายวิศักดิ-์ถ้ าผา
นาค บ้านโนนส าราญ ม.
5 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
จากบ้านนายวิศักดิ-์ถ้ าผา
นาค บ้านโนนส าราญ ม.5 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
จากสามแยกหอประปา-
ห้วยเตรยีม บ้านโนน
ส าราญ ม.5 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
จากสามแยกหอประปา-
ห้วยเตรยีม บ้านโนน
ส าราญ ม.5 

กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 99.00 ม. 
 ลึก 0.40 ม. 
 หนาเฉลี่ย 0.12 ม. 

  198,000 198,000 198,000 ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

40 เททับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหน้าบ้านนาย
พาน ไชยขันธ์ บ้านโพน
สวาง ม.6 

เพื่อเททับถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายหน้าบ้าน
นายพาน ไชยขันธ์ บ้าน
โพนสวาง ม.6 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
สายหน้าบ้านผู้ใหญด่าบ
ไชย ฟูุงกลิ่น-สามแยก
กลางหมู่บ้าน บ้านโพน
สวาง ม.6 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
สายหน้าบ้านผู้ใหญด่าบ
ไชย ฟูุงกลิ่น-สามแยก
กลางหมู่บ้าน บ้านโพน
สวาง ม.6 

กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 99.00 ม. 
 ลึก 0.40 ม. 
 หนาเฉลี่ย 0.12 ม. 

  198,000 198,000 198,000 ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย
นานายเงิน-นางนาง
มาลัยพร 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายนานายเงิน-นางนาง
มาลัยพร 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
104

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย
โรงกระดูก-นานายเหม็น 
บ้านโพนสวาง ม.6 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายโรงกระดูก-นานาย
เหม็น บ้านโพนสวาง ม.6 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดสายหน้าบ้านนาย
เที่ยง-หน้าบ้านนายอเนก 
บ้านโพนสวาง ม.6 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
สายหน้าบ้านนายเที่ยง-
หน้าบ้านนายอเนก บ้าน
โพนสวาง ม.6 

กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 99.00 ม. 
 ลึก 0.40 ม. 
 หนาเฉลี่ย 0.12 ม. 

  198,000 198,000 198,000 ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายโรงไก่  บ้านโพน
สวาง ม.6 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายโรงไก่  บ้านโพนสวาง 
ม.6 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

46 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดจากบ้านนายมงคล-
บ้านนางเปี่ยง บ้านโพน
วิมาน ม.7 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
จากบ้านนายมงคล-บ้าน
นางเปี่ยง บ้านโพนวิมาน 
ม.7 

กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 99.00 ม. 
 ลึก 0.40 ม. 
 หนาเฉลี่ย 0.12 ม. 

  198,000 198,000 198,000 ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดจากบ้านนางเปี่ยง-
บ้านนางจ าปี บ้านโพน
วิมาน ม.7 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
จากบ้านนางเปี่ยง-บ้าน
นางจ าปี บ้านโพนวิมาน 
ม.7 

กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 99.00 ม. 
 ลึก 0.40 ม. 
 หนาเฉลี่ย 0.12 ม. 

  198,000 198,000 198,000 ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายโสกลึก บ้านโพน
วิมาน ม.7 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายโสกลึก บ้านโพนวิมาน 
ม.7 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
106

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

49 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
จากบ้านนายวัชรินทร-์
โนนปุากล้วย บ้านโพน
วิมาน ม.7 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
จากบ้านนายวัชรินทร-์
โนนปุากล้วย บ้านโพน
วิมาน ม.7 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดจากบ้านนายทว-ีบ้าน
ผู้ใหญ่รุ่ง ศรีพอ บ้าน
โพนวิมาน ม.7 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า  
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
จากบ้านนายทวี-บ้าน
ผู้ใหญ่รุ่ง ศรีพอ บ้านโพน
วิมาน ม.7 

กว้าง 0.30 ม. ยาว 
99.00 ม. ลึก 0.40 
ม. หนาเฉลีย่ 0.12 ม. 

  198,000 198,000 198,000 ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายนานายเจรญิ-
สหกรณ์ บ้านสมสนุก ม.
8 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายนานายเจรญิ-สหกรณ์ 
บ้านสมสนุก ม.8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

52 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายหน้าบ้านนางแวว
มณ-ีกุดกอก บ้านกุดสิม
พัฒนา ม.9 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายหน้าบ้านนางแววมณ-ี
กุดกอก บ้านกุดสิมพัฒนา 
ม.9 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายหน้าบ้านนายเจริญ-
สะพานห้วยน้อย บ้าน
สมสนุก ม.8 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายหน้าบ้านนายเจริญ-
สะพานห้วยน้อย บ้านสม
สนุก ม.8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

54 ยกคันดินพร้อมลงลูกรัง
ถนนสายนาผู้ใหญ่เชาว
ลิต ศรีนาม-นานาย
พิทักษ์ ศรีแพน บ้านสม
สนุก ม.8 

เพื่อยกคันดินพร้อมลง
ลูกรังถนนสายนาผู้ใหญ่
เชาวลิต ศรีนาม-นานาย
พิทักษ์ ศรีแพน บ้านสม
สนุก ม.8 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 420 ม. 

  100,000 100,000 100,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

55 ยกคันดินพร้อมลงลูกรัง
ถนนสายกุดตาแมว-ห้วย
ห้วยทราย บ้านสมสนุก 
ม.8 

เพื่อยกคันดินพร้อมลง
ลูกรังถนนสายนาผู้ใหญ่
เชาวลิต ศรีนาม-นานาย
พิทักษ์ ศรีแพน บ้านสม
สนุก ม.8 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 420 ม. 

  100,000 100,000 100,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

56 ยกคันดินพร้อมลงลูกรัง
สายหน้าบ้านนางแวว
มณ-ีนานายอารี จ้องสระ 
บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 

เพื่อยกคันดินพร้อมลง
ลูกรังสายหน้าบ้านนาง
แววมณ-ีนานายอารี จ้อง
สระ บ้านกดุสมิพัฒนา ม.
9 

กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 270.00 ม. 

  80,000 80,000  ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

57 ยกคันดินพร้อมลงลูกรัง
สายหน้าบ้านนายบุญ
เพ็ง-หนองทุ่งหลวง  
บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 

เพื่อยกคันดินพร้อมลง
ลูกรังสายหน้าบ้านนาย
บุญเพ็ง-หนองทุ่งหลวง  
บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 

กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 600.00 ม. 

  180,000 180,000  ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

58 ชยายเขตไฟฟูาจากบ้าน
นายฃัยยงค-์บ้านกุดกอก 
บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 

เพื่อชยายเขตไฟฟูาจาก
บ้านนายฃัยยงค-์บ้านกุด
กอก บ้านกุดสิมพัฒนา ม.
9 

เพื่อชยายเขตไฟฟูา
จากบ้านนายฃยัยงค-์
บ้านกุดกอก บ้านกุด
สิมพัฒนา ม.9 

  250,000 250,000 250,000 ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

59 ลงลูกรังสายโรงสีใหญ่ 
บ้านดอนจันทร์ ม.10 

เพื่อลงลูกรังสายโรงสีใหญ่ 
บ้านดอนจันทร์ ม.10 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. 

  100,000 100,000 100,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
สายก้านกล้วยรสีอร์ทไป
บ้านโนนส าราญ ม.5 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
สายก้านกล้วยรสีอร์ทไป
บ้านโนนส าราญ ม.5 

กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 99.00 ม. 
 ลึก 0.40 ม. 
 หนาเฉลี่ย 0.12 ม. 

  198,000 198,000 198,000 ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

61 ยกคันดินพร้อมลงลูกรัง
ที่ดินบริจาคใหม่ของนาง
มะลิ บัวสาย-ที่ดินครูน ี

เพื่อยกคันดินพร้อมลง
ลูกรังท่ีดินบรจิาคใหม่ของ
นางมะลิ บัวสาย-ที่ดินครูนี 

กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 600.00 ม. 

  180,000 180,000 180,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

62 ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสว่าง
พลังงานแสงอาทิตย ์
บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11 

เพื่อติดตั้งโคมไฟฟูาแสง
สว่างพลังงานแสงอาทิตย ์
บ้านโนนศิวิไล หมู่ที่ 11 

โคมไฟฟูาแสงสว่าง 
จ านวน 15 ต้น 
บ้านโนนศิวิไล   
หมู่ที่ 11 
 

  250,000 250,000  ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

63 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.
สายโนนศิวิไล –โนน
สวรรค์ บ้านโนนศิวิไล ม.
11 

เพื่อซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.
สายโนนศิวิไล –โนน
สวรรค์ บ้านโนนศิวิไล ม.
11 

ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.
สายโนนศิวิไล –โนน
สวรรค์ บ้านโนนศิวิไล 
ม.11 

  100,000 100,000 100,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หน้า
บ้านนายสมควร-หน้า
บ้านนนายเสรี บ้านสม
สนุก ม.8 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หน้าบ้านนายสมควร-หน้า
บ้านนนายเสรี บ้านสม
สนุก ม.8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

65 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. 
สายหน้าบ้านนาย
สมศักดิ์ ทองมูล บ้านสม
สนุก ม.8 

เพื่อซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. 
สายหน้าบ้านนายสมศักดิ์ 
ทองมูล บ้านสมสนุก ม.8 

ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. 
สายหน้าบ้านนาย
สมศักดิ์ ทองมูล บ้าน
สมสนุก ม.8 

  50,000 50,000 50,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายโรงกรองน้ า บ้าน
โนนศิวิไล ม.11 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายโรงกรองน้ า บ้านโนน
ศิวิไล ม.11 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายหลังบ้านอดีตผู้ใหญ่
มัทธุราช อุดรทักษ์ บ้าน
โนนศิวิไล ม.11 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายหลังบ้านอดีตผู้ใหญ่
มัทธุราช อุดรทักษ์ บ้าน
โนนศิวิไล ม.11 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 122.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
112

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

68 ลงลูกรังเสรมิถนนสาย
แสนสุข บ้านโนนศิวิไล 
ม. 11 

เพื่อลงลูกรังเสรมิถนนสาย
แสนสุข บ้านโนนศิวิไล ม. 
11 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 800.00 ม.  
หนา 0.20 ม. 

  100,000 100,000 100,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปดิ
จากบ้านนางมณรีัตน-์
บ้านนางบาน บ้านโพน
สวรรค์ ม.12 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
จากบ้านนางมณรีัตน-์บ้าน
นางบาน บ้านโพนสวรรค์ 
ม.12 

กว้าง 0.30 ม.  
ยาว 99.00 ม. 
 ลึก 0.40 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.12 ม. 

  198,000 198,000 198,000 ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

70 เททับถนน ค.ส.ล.เดิม 
จากบ้านนางธัญรดี สกุล
โพน-บ้านนายอามอญ 
วิชาดี บ้านโพนสวรรค์ 
ม.12 

เพื่อเททับถนน ค.ส.ล.เดิม 
จากบ้านนางธัญรดี สกุล
โพน-บ้านนายอามอญ 
วิชาดี บ้านโพนสวรรค์ ม.
12 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 122.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
113

 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

71 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
จากบ้านนางดุษฎี จิต
จักร-บ้านนายวีระพงษ์ 
ใจคุ้มเก่า บ้านโพน
สวรรค์ ม.12 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
จากบ้านนางดุษฎี จิตจักร-
บ้านนายวีระพงษ์ ใจคุ้ม
เก่า บ้านโพนสวรรค์ ม.12 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

72 เททับถนน ค.ส.ล.เดิม 
จากบ้านนายสมุทร วิชา
ด-ีบ้านนายวิเชียร แสน
พาน บ้านโพนสวรรค์ ม.
12 

เพื่อเททับถนน ค.ส.ล.เดิม 
จากบ้านนายสมุทร วิชาด-ี
บ้านนายวิเชียร แสนพาน 
บ้านโพนสวรรค์ ม.12 

กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 122.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.
ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปดิ
จากบ้านนายสมศักดิ์ ศรี
ชุบล่วง-บ้านนายวิเชียร 
แสนพาน บ้านโพน
สวรรค์ ม.12 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
จากบ้านนายสมศักดิ์ ศรี
ชุบล่วง-บ้านนายวิเชียร 
แสนพาน บ้านโพนสวรรค์ 
ม.12 

กว้าง 0.30 ม. 
 ยาว 99.00 ม.  
ลึก 0.40 ม. 
 หนาเฉลี่ย 0.12 ม. 

  198,000 198,000 198,000 ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

74 อุดหนุน กฟภ.กุฉิ
นารายณ์ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาจากนา
นายสินเทา-นานายมัท
ธุราช อุดรทักษ์ บ้าน
โพนสวรรค์ ม.12 

เพื่ออุดหนุน กฟภ.กุฉิ
นารายณ์ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาจากนานาย
สินเทา-นานายมัทธุราช 
อุดรทักษ์ บ้านโพนสวรรค์ 
ม.12 

อุดหนุน กฟภ.กุฉิ
นารายณ์ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาจากนา
นายสินเทา-นานายมัท
ธุราช อุดรทักษ์ บ้าน
โพนสวรรค์ ม.12 

  250,000 250,000 250,000 ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

75 อุดหนุน กฟภ.กุฉิ
นารายณ์ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาจากบ้าน
นางดุษฎี จิตจักร-นา
นายวีระพงษ์ ใจคุ้มเก่า 
บ้านโพนสวรรค์ ม.12 

เพื่ออุดหนุน กฟภ.กุฉิ
นารายณ์ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาจากบ้าน
นางดุษฎี จิตจักร-นานายวี
ระพงษ์ ใจคุ้มเก่า บ้าน
โพนสวรรค์ ม.12 

อุดหนุน กฟภ.กุฉิ
นารายณ์ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาจาก
บ้านนางดุษฎี จิตจักร-
นานายวีระพงษ์ ใจคุ้ม
เก่า บ้านโพนสวรรค์ 
ม.12 

  250,000 250,000 250,000 ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายโนนทราย-คุ้มคลอง
ไผ่ บ้านโนนเจรญิ ม.13 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายโนนทราย-คุ้มคลองไผ่ 
บ้านโนนเจรญิ ม.13 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

77 ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้าน
โนนเจรญิ ม.13 

เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านโนนเจรญิ ม.13 

บ้านโนนเจรญิ ม.13  178,000    ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างเพียงพอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค/บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

78 ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้าน
โพนสวาง ม.6 

เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านโพนสวาง ม.6 

บ้านโพนสวาง ม.6   174,000 174,000  ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างเพียงพอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค/บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

79 ไฟส่องสว่างลานกีฬา
หนองบักแลน 

เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างลาน
กีฬาหนองบักแลน บ้าน
โนนเจรญิ ม.13 

ติดตั้งไฟส่องสว่างลาน
กีฬาหนองบักแลน 
บ้านโนนเจรญิ ม.13 

  100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

79 ซ่อมแซมถนนดินสายนา
ตาเปิง บ้านโพนวิมาน 
ม.7 

เพื่อซ่อมแซมถนนดินสาย
นาตาเปิง บ้านโพนวิมาน 
ม.7 

ซ่อมแซมถนนดินสาย
นาตาเปิง บ้านโพน
วิมาน ม.7 

 49,000 50,000 50,000 50,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

80 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในต าบล 

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในต าบล 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในต าบล 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

81 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.
สายห้วยเตรยีมกรีนวิว 
บ้านโนนส าราญ ม.5 

เพื่อซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.
สายห้วยเตรยีมกรีนวิว 
บ้านโนนส าราญ ม.5 

ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.
สายห้วยเตรยีมกรีนวิว 
บ้านโนนส าราญ ม.5 

 50,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

82 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.คุม้
คลองไผ่ บ้านโนนเจริญ 
ม.13 

เพื่อซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.
คุ้มคลองไผ่ บ้านโนนเจรญิ 
ม.13 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 25.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

 50,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

83 สวนสาธารณะเฉลมิพระ
เกียรตเินื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก หนอง
บักแลน ม.13 

เพื่อก่อสร้าง
สวนสาธารณะเฉลมิพระ
เกียรตเินื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก หนองบักแลน 
ม.13 

หนองบักแลน  
บ้านโนนเจรญิ ม.13  

  80,000   มีสวนสาธารณะ
เพื่อเฉลิมพระ
เกียรตฯิ ไว้ในเขต 
ทต.กุดสมิคุ้มใหม ่

ทต.มี
สวนสาธารณะ
เพื่อเฉลิมพระ
เกียรตฯิ  

กองช่าง 

84 จัดท าปูายบอกเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

เพื่อจัดท าปูายบอกเขต 
ทต.กุดสมิคุ้มใหม ่

จัดท าปูายบอกเขต 
ทต.กุดสมิคุ้มใหม ่
(ทางขึ้นภูโหล่ย) 

  30,000   ทต.มีปูายบอกเขต
รับผิดชอบของ 
ทต.กุดสมิคุ้มใหม ่

ทต.มีปูายบอก
เขตรับผิดชอบ
ของ ทต.กุดสิม
คุ้มใหม ่

กองช่าง 

85 ต่อเติมปรับปรุง ศพด.
บ้านโนสวรรค์ ม.12 

เพื่อต่อเติมปรับปรุง ศพด.
บ้านโพนสวรรค์ ม.12 

ศพด.บ้านโพนสวรรค์ 
ม.12 

  50,000 50,000 50 ,000 ศพด.มีรั้วรอบที่
มั่นคงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ศพด.บ้านโพน
สวรรคม์ีรั้วท่ี
มั่นคง 

กองช่าง 

86 ต่อเติมปรับปรุงอาคาร 
ศพด.บ้านโพนสวรรค์   
ม.12 

เพื่อต่อเติมปรับปรุงอาคาร 
ศพด.บ้านโพนสวรรค์   ม.
12 

ศพด.บ้านโพนสวรรค์ 
ม.12 

  250,000 250,000 250,000 ศพด.มีอาคาร
เรียน ท่ีมั่นคงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ศพด.บ้านโพน
สวรรคม์ีอาคาร
เรียนที่มั่นคง 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

87 ก่อสร้างปูาย ศพด.บา้น
โพนสวรรค์ ม.12 

เพื่อก่อสร้างปูาย ศพด.
บ้านโพนสวรรค์ ม.12 

ศพด.บ้านโพนสวรรค์ 
ม.12 

  50,000   ศพด.บ้านโพน
สวรรค์ มีปูายบอก
สถานท่ีชัดเจน  

ศพด.บ้านโพน
สวรรค์ มีปูาย
บอกสถานท่ี
ชัดเจน 

กองช่าง 

88 ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน โดยเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์
รูปแบบผลึกพลังงาน
ไฟฟูา สนง.ทต.กุดสิมคุม้
ใหม่ ขนาด 5 กิโลวัตต์ 
1 เฟส จ านวน 2 ชุด 
พร้อมอุปกรณ ์

เพื่อสร้างพลังงาน
แสงอาทิตย์รูปแบบผลึก
พลังงานไฟฟูา สนง.ทต.
กุดสิมคุม้ใหม่ ขนาด 5 
กิโลวัตต์ 1 เฟส จ านวน 2 
ชุด พร้อมอุปกรณ ์

สนง.ทต.กุดสิมคุ้มใหม ่   497,000   ลดการใช้พลังงาน
จากไฟฟูาได้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
70 

ลดค่าใช้จ่ายการ
ใช้ไฟฟูา 

กองช่าง 

89 ถมดิน ศพด.บ้านโพน
สวรรค์ ม.12 

เพื่อถมดิน ศพด.บ้านโพน
สวรรค์ ม.12 

ศพด.บ้านโพนสวรรค์ 
ม.12 

  20,000 20,000 20,000 ศพด. มีพ้ืนท่ีสูงขึ้น ศพด. มีพ้ืนท่ี
สูงขึ้น 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน....เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

90 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมภิาค
อ าเภอกุฉินารายณ์เพื่อขยายเขต
ระบบจ าหนา่ยไฟฟูาแรงต่ าและ
เดินสายพาดดับภายในต าบลกุด
สิมคุ้มใหม ่

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอกุฉินารายณ์
เพื่อขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟูาแรงต่ าและเดินสาย
พาดดับภายในต าบลกดุสมิ
คุ้มใหม ่

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟูาแรงต่ า
และเดินสายพาดดับ
ภายในต าบลกุดสิมคุ้ม
ใหม ่

  500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

91 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
รูปแบบผลึกพลังงานไฟฟูา 
สนง.ทต.กุดสิมคุ้มใหม่ ขนาด 5 
กิโลวัตต์ 1 เฟส จ านวน 2 ชุด 
พร้อมอุปกรณ ์

เพื่อสร้างพลังงาน
แสงอาทิตย์รูปแบบผลึก
พลังงานไฟฟูา  ขนาด 5 
กิโลวัตต์ 1 เฟส จ านวน 2 
ชุด พร้อมอุปกรณ ์

ระบบประปาหมูบ่้าน
โพนสวาง ม.6 

  499,000   ลดการใช้
พลังงานจาก
ไฟฟูาไดไ้ม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 

ลดค่าใช้จ่าย
การใช้ไฟฟูา 

กองช่าง 

92 ขุดลอกห้วยน้อย บ้านสมสนุก ม.8 เพื่อขุดลอกล าห้วยน้อยที่ตื้น
เขิน 

ล าห้วยน้อย บ้านสม
สนุก ม.8 

300,0
00 

300,0
00 

300,000 300,000 300,000 มีการระบายน้ า
ได้ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 70 

มีการระบาย
น้ าได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

93 ขุดลอกห้วยเชือก บ้านโพนสวาง 
ม.6 

เพื่อขุดลอกล าห้วยเชือกท่ี
ตื้นเขิน 

ล าห้วยเชือก บ้านโพน
สวาง ม.6 

300,0
00 

300,0
00 

300,000 300,000 300,000 มีการระบายน้ า
ได้ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 70 

มีการระบาย
น้ าได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน... .เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

94 ขุดลอกห้วยพันลา บ้าน
โพนสวรรค์ ม.12 

เพื่อขุดลอกล าห้วยพัน
ลาที่ตื้นเขิน 

ห้วยพันลา บ้านโพน
สวรรค์ ม.12 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

95 ขุดลอกห้วยเตรียม บ้าน
โนนเจรญิ ม.13 

เพื่อขุดลอกล าห้วย
เตรียมที่ตื้นเขิน 

ห้วยเตรยีม บ้านโนน
เจริญ ม.13 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

96 ขุดลอกห้วยปลาดุก บ้าน
โพนวิมาน ม.7 

เพื่อขุดลอกล าห้วยปลา
ดุกที่ตื้นเขิน 

ห้วยปลาดุก บ้านโพน
วิมาน ม.7 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

97 ขุดลอกหนองหมาด า เพื่อขุดลอกหนองน้ าที่
ตื้นเขิน 

หนองหมาด า   300,000 300,000 300,000 มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีหนองน้ า
ส าหรับเก็บกัก
น้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ห้วยเชือก ม.6 

เพื่อระบายน้ าให้ทันใน
ฤดูฝน 

ขนาด  1.80x1.80 ม. 
จ านวน 2 ช่องจราจร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

  260,000 260,000 260,000 มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน... .เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

99 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ห้วยพันลา ม.12 

เพื่อระบายน้ าให้ทันใน
ฤดูฝน 

ขนาด  1.80x1.80 ม. 
จ านวน 2 ช่องจราจร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

  260,000 260,000 260,000 มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ห้วยน้อย ม.8 

เพื่อระบายน้ าให้ทันใน
ฤดูฝน 

ขนาด  1.80x1.80 ม. 
จ านวน 2 ช่องจราจร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

  260,000 260,000 260,000 มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
ห้วยเตรยีม(นานายธเนธ 
แสนขาว) 

เพื่อระบายน้ าให้ทันใน
ฤดูฝน 

สันฝายสูง 2.00 ม. 
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง 6.00 ม. 

 260,000 260,000 260,000 260,000 มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีหนองน้ า
ส าหรับเก็บกัก
น้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

102 ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
คสล. ภายในเขต ทต.กดุ
สิมคุ้มใหม ่

เพื่อระบายน้ าให้ทันใน
ฤดูฝน 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
คสล.ภายในเขต ทต.กุด
สิมคุ้มใหม ่

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีหนองน้ า
ส าหรับเก็บกัก
น้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ห้วยเตรียม ม.13 

เพื่อระบายน้ าให้ทันใน
ฤดูฝน 

ขนาด  1.80x1.80 ม. 
จ านวน 2 ช่องจราจร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
122

 



 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน... .เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

104 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. สายนาหนองหิน 

เพื่อระบายน้ าให้ทันใน
ฤดูฝน 

ขนาด  1.80x1.80 ม. 
จ านวน 2 ช่องจราจร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ห้วยเตรียม (นา
นายวิชัย ศรีภูมิ) 

เพื่อระบายน้ าให้ทันใน
ฤดูฝน 

ขนาด  1.80x1.80 ม. 
จ านวน 2 ช่อง 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ห้วยเตรียม(นา
นายสมภาร ระม้ายศรี) 

เพื่อระบายน้ าให้ทันใน
ฤดูฝน 

ขนาด  1.80x1.80 ม. 
จ านวน 2 ช่องจราจร 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.ข้ามล าพะยัง 

เพื่อระบายน้ าให้ทันใน
ฤดูฝน 

ขนาด  2.50x2.50 ม. 
จ านวน 6 ช่อง 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

  500,000 500,000 500,000 มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ค.ส.ล. ห้วยปลาดุก ม.7 

เพื่อก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ค.ส.ล. ห้วยปลา
ดุก ม.7 

ขนาด  1.80x1.80 ม. 
จ านวน 2 ช่อง 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ค.ส.ล. ห้วยเตรียม ม.5 

เพื่อก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ค.ส.ล. ห้วย
เตรียม ม.5 

ขนาด  1.80x1.80 ม. 
จ านวน 2 ช่อง 
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน... .เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

110 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
ห้วยปลาดุก ม.7 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

สันฝายสูง 2.00 ม. 
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง 10.00 ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่า ร้อยละ 80 

มีฝายส าหรับ
เก็บกักน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

111 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
ห้วยเชือก ม.6 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

สันฝายสูง 2.00 ม. 
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง 10.00 ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่า ร้อยละ 80 

มีฝายส าหรับ
เก็บกักน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

112 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
ห้วยพันลา ม.12 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

สันฝายสูง 2.00 ม. 
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง 10.00 ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่า ร้อยละ 80 

มีฝายส าหรับ
เก็บกักน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
ห้วยเตรยีม ม.5 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

สันฝายสูง 2.00 ม. 
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง 10.00 ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่า ร้อยละ 80 

มีฝายส าหรับ
เก็บกักน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
ห้วยเตรยีม ม.13 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

สันฝายสูง 2.00 ม. 
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง 10.00 ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่า ร้อยละ 80 

มีฝายส าหรับ
เก็บกักน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
ห้วยน้อย ม.8 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

สันฝายสูง 2.00 ม. 
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง 10.00 ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 250,000 มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่า ร้อยละ 80 

มีฝายส าหรับ
เก็บกักน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน... .เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

116 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
ห้วยกุดเรยีง 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

สันฝายสูง 2.00 ม. 
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง 10.00 ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่า ร้อยละ 80 

มีฝายส าหรับ
เก็บกักน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า นา
นายสุพรศักดิ์ วัดเข้า
หลาม ม.8 

เพื่อระบายน้ าให้ทันใน
ฤดูฝน 

ฝายชะลอน้ า นานายสุ
พรศักดิ์ วัดเข้าหลาม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่า ร้อยละ 80 

มีฝายส าหรับ
เก็บกักน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

118 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
หนองกกบก 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

สันฝายสูง 2.00 ม. 
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง 10.00 ม. 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่า ร้อยละ 80 

มีฝายส าหรับ
เก็บกักน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
หนองหมาด า 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

สันฝายสูง 2.00 ม. 
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง 10.00 ม. 

  250,000 250,000 250,000 มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่า ร้อยละ 80 

มีฝายส าหรับ
เก็บกักน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

120 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล. 
นาผู้ใหญ่ดาบไชย ฟูุง
กลิ่น ม.6 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คสล. นาผู้ใหญด่าบไชย 
ฟุูงกลิ่น   ม.6 

สันฝายสูง 2.00 ม. 
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง 6.00 ม. 

  250,000 250,000 250,000 มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่า ร้อยละ 80 

มีฝายส าหรับ
เก็บกักน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

121 เสรมิสันฝายน้ าล้น
ภายในเขต ทต.กดุสิมคุ้ม
ใหม ่

เพื่อเสรมิสันฝายน้ าล้น
ภายในเขต ทต.กดุสิมคุ้ม
ใหม ่

เสรมิสันฝายน้ าล้น
ภายในเขต ทต.กดุสิมคุ้ม
ใหม่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่า ร้อยละ 80 

มีฝายส าหรับ
เก็บกักน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน...เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

122 ขุดลอกห้วยสายวังเดือน
ห้า บ้านโพนสวรรค์ ม.
12 

เพื่อขุดลอกห้วยสายวัง
เดือนห้า บ้านโพน
สวรรค์ ม.12 

กว้าง 12.00 ม. 
ยาว 250.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. 

  100,000 100,000 100,000 มีการระบายน้ าได้
อย่างสะดวกร้อย
ละ 80 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดียิ่ง
ขี้น 

กองช่าง 

123 ซ่อมแซมขยายเขตหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านโนนส าราญ ม.5 

เพื่อซ่อมแซมขยายเขต
หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านโนนส าราญ ม.5 

ขยายเขตหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000   ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสาร 

ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

124 ซ่อมแซมขยายเขตหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านสมสนุก ม.8 

เพื่อซ่อมแซมขยายเขต
หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านสมสนุก ม.8 

ขยายเขตหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000   ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสาร 

ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างลานกีฬา เพื่อก่อสร้างลานกีฬา
คอนกรีตหนองบักแลน 
บ้านโนนเจรญิ ม.13 

ลานกีฬาบ้านโนนเจรญิ 
ม.13 

100,000 100,000    ร้อยละของผูเ้ข้าใช้
ลานกีฬา 

ประชาชนในเขต
บ้านโนนเจรญิมี
พื้นที่ออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

126 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คุ้ม
ศรีมงคล บ้านโนนเจริญ 
ม.13 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
คุ้มศรีมงคล บ้านโนน
เจริญ ม.13 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่
ทางข้างละ 0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 

126
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.. 
1.1 แผนงาน...เคหะและชุมชน... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

127 ขุดลอกห้วยน้อยนานาย
เรวัต 

เพื่อขุดลอกห้วยน้อยนา
นายเรวัต 

ปากกว้างเฉลี่ย 12.00 
ม. ยาว 560.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 3.00 ม. 

  496,000   มีการระบายน้ าได้
อย่างสะดวกร้อย
ละ 80 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดียิ่ง
ขี้น 

กองช่าง 

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายนานาย
ขาว-หนองโสน บ้านสม
สนุก ม.8  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นานายขาว-หนองโสน 
บ้านสมสนุก ม.8 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
90.00 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นท่ี ค.ส.ล. 
ไม่น้อยกว่า 360.00 
ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. 

  191,000 191,000 191,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

129 อุดหนุน กฟภ.กุฉิ
นารายณ์ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาจากนา
นายสินเทา/นานายมัท
ธุราช บ้านโพนสวรรค์ 
หมู่ที่ 12 

เพื่ออุดหนุน กฟภ.กุฉิ
นารายณ์ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟูาจากนา
นายสินเทา/นานายมัท
ธุราช บ้านโพนสวรรค์ 
หมู่ที่ 12 

ขยายเขตไฟฟูาจากนา
นายสินเทา/นานายมัท
ธุราช 

  250,000 250,000 250,000 ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างเพียงพอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.. 
1.1 แผนงาน....บริหารงานทั่วไป... 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงา
น 

รับผิดช
อบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

1 รณรงค์การคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการขยะและลด
ปริมาณขยะภายในชุมชนโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

จัดฝึกอบรมและรณรงค์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนภายใน ทต.กุด
สิมคุ้มใหม ่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการฯ รู้จักการ
คัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 
 

ปริมาณขยะ
ภายในครัวเรือน
และชุมชนลดลง 
ชุมชนมีสภาพ 
แวดล้อมท่ีน่าอยู ่

ส านัก
ปลัดฯ 

2 สนับสนุนงบประมาณในการ
อนุรักษ์ปุาชุมชนบ้านโนน
ส าราญ ม.5 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
อนุรักษ์ปุาชุมชนบ้านโนน
ส าราญ ม.5 

สนับสนุนงบประมาณใน
การอนุรักษ์ปุาชุมชน
บ้านโนนส าราญ ม.5 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
อนุรักษ์ปุาไม้ชุมชน
ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

มีทรัพยากรปุาไม้
ไว้ในชุมชน 

ส านัก
ปลัดฯ 

3 ท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิร์ักษ์
พื้นที่สีเขียว 

เพื่ออนุรักษ์และปกปูองพื้นที่ปุา
ไม้ให้คงอยู่ต่อไป 

ปุาไม้ในเขต ทต.กุดสมิ
คุ้มใหม ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
อนุรักษ์ปุาไม้ชุมชน
ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

มีทรัพยากรปุาไม้
ไว้ในชุมชน 

ส านัก
ปลัดฯ 

4 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระขนิษฐาเจ้าสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

เพื่อท าการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ให้คงอยู่และตามพระราชด าริ
ของสมเด็จพระขนิษฐาเจ้า
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ทต.กุดสมิคุ้มใหม ่   50,000 50,000 50,000 พันธุกรรมพืชคงอยู่
ไม่น้อยกว่า 70 %  

พันธุกรรมพืชที่
ก าลังจะสญูพันธ์ุ
ยังคงอยู่ต่อไป 

ส านัก
ปลัดฯ 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....3 พฒันาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน.. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.. (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)... 
1. ยุทธศาสตร์...5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.. 
1.1 แผนงาน....บริหารงานทั่วไป... 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

5 แผนแม่บทบูรณาการ
จัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพพ.ศ.2558-
2564 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจของความ
หลากหลายทางชีวภาพ
เพิ่มขึ้น 

9 ชุมชนในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนรู้แผน
แม่บทบูรณาการ
จัดการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพพ.ศ.
2558-2564 

ร้อยละ 60 

พัฒนาและใช้
ประโยชน์
ทรัพยากร
ชีวภาพและ
บริการจากนเิวศ 

ส านักปลดัฯ 

6 ฝึกอบรมหลักสตูร
อาสาสมัครปูองกันไฟปุา
ภายใต้โครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการที่ดี
โดยกระบวนการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมี
ความรู้ทางด้านการ
ควบคุมไฟปุาควบคูไ่ปกับ
ทักษะการปฏิบัติงานข้ัน
พื้นฐาน 

9 ชุมชนในเขต ทต.
กุดสิมคุม้ใหม ่

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีความรู้
ทางด้านการ
ควบคุมไฟปุาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมี
ความรู้ทางด้าน
การควบคุมไฟ
ปุาและน าไป
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 

ส านักปลดัฯ 

7 โครงการอนุรักษ์แหล่ง
น้ าและปลูกปุา 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนรู้คณุค่าของ
แหล่งน้ าและปุาไม ้

ฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ มี
จิตส านึกในการ
รักษาแหล่งน้ าและ
ปุาไมไ้ม่น้อยกว่า 
80 % 

ประชาชนใน
ต าบลมจีิตส านึก
และร่วมกัน
อนุรักษ์แหล่งน้ า
และปุาไม ้

ส านักปลดัฯ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างผนัง
กั้นน้ าล าพะยังตอนบน  

บ้านโพนวิมาน ม.7 

เพื่อก่อสร้างผนังกั้นน้ า
ล าพะยังตอนบน บ้าน
โพนวิมาน ม.7 

กว้าง 4.00 ม.     
ยาว 500 ม.         
สูง 2.00 ม. หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 6,000 ลบ.ม.
และดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 900 ลบ.ม. 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

มีผนังกั้นน้ า
ไม่ให้น้ าทะลัก
เข้าพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างผนัง
กั้นน้ าล าพะยัง
ตอนล่าง บ้านกุดสมิ
พัฒนา ม.9 

เพื่อก่อสร้างผนังกั้นน้ า
ล าพะยังตอนล่าง บ้าน
กุดสิมพัฒนา ม.9 

กว้าง 4.00 ม.     
ยาว 500 ม.         
สูง 2.00 เมตร หรือมี
ปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า 6,000 ลบ.ม.
และดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 900 ลบ.ม. 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

มีผนังกั้นน้ า
ไม่ให้น้ าทะลัก
เข้าพื้นที่
การเกษตร 

กองช่าง 

3 ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต โดย
วิธี Pavement in Place 

Recycling บ้านบ้านโนน
ส าราญ-โพนสวาง  

เพื่อก่อสร้างซ่อมสร้าง
ผิวทางแอสฟัสท์ติกคอน 
กรีต โดยวิธี Pavement in 

Place Recycling บ้านบ้าน
โนนส าราญ-โพนสวาง  

กว้าง 6.00 ม.                 
ยาว 2,700 ม.                   
และกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 2,100 ม.              
หนา 0.05 ม.                 
บ้านโนนส าราญ ม.5 

 9,613,000 9,613,000 9,613,000 9,613,000 ประชาชนได้
ใช้สัญจรไป
มาไดส้ะดวก
ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

4 ซ่อมสร้างผิวทางพรา
แอสฟัสท์ติกคอนกรตี 
โดยวิธี Pavement in 

Place Recycling สาย
โนนส าราญ-โพนสวาง 

เพื่อก่อสร้างซ่อมสร้าง
ผิวทางพาราแอสฟัสท์
ติก คอนกรีต โดยวิธี 
Pavement in Place 
Recycling บ้านบ้านโนน
ส าราญ-โพนสวาง  

กว้าง 6.00 ม.                 
ยาว 2,700 ม.                                
หนา 0.05 ม.                  

 2,615,000 2,615,000 2,615,000 2,615,000 ประชาชนได้
ใช้สัญจรไป
มาไดส้ะดวก
ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

5 ปรับปรุงผิวทางพรา
แอสฟัสท์ติกคอนกรตี 
สายโนนสวรรค-์โนน
ศิวิไล  

เพื่อปรับปรุงผิวทางพรา
แอสฟัสท์ติกคอนกรตี 
สายโนนสวรรค-์โนน
ศิวิไล บ้านกุดสมิพัฒนา 
ม.9 

กว้าง 4.00 ม.     
ยาว 250.00 ม.    
หนา 0.05 ม.       

 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้
ใช้สัญจรไป
มาไดส้ะดวก
ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและลด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยเตรยีม-ต้น
ตาล  ม.5 บ้านโนน
ส าราญ ต.กุดสิมคุม้
ใหม่ อ.เขาวง จ.
กาฬสินธุ์ – ต าบลนา
โก อ.กุฉินารายณ ์

เพื่อยกระดับถนนให้
สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 250.00ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนน
ส าหรับใช้
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
เลียบล าพะยัง บ้าน
โพนวิมาน ม.7- ต.ภู
แล่นช้าง อ.นาคู จ.
กาฬสินธุ ์

เพื่อยกระดับถนนให้
สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการส่งผลผลติ
ทางการเกษตร 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000.00ม. 
หนา 0.30 ม. 
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนน 
คสล.เชื่อมต่อ
คมนาคม
ขนส่งผลผลติ
ทางการ
เกษตรได้
สะดวกร้อยละ 
80 ข้ึนไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางเกษตรที่
สะดวก 

กองช่าง 

8 ขุดลอกเพื่อเปิดทางน้ า
ล าห้วยสายกลดั-สาย
ยังหลง พร้อมสะพาน
ท่อเหลี่ยม บ้านโพน
วิมาน ม.7 

เพื่อขุดลอกเพื่อเปิดทาง
น้ าล าห้วยสายกลัด-สาย
ยังหลง พร้อมสะพานท่อ
เหลี่ยม บ้านโพนวิมาน 
ม.7 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 9,500.00 ม. 
สูงเฉลี่ย 3.00 ม. 

 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 การระบายน้ า
ได้อย่าง
สะดวกไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
80 

มีการระบาย
น้ าได้อย่าง
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

9 ถนน ค.ส.ล.สายหนอง
โสน บ้านสมสนุก ม.8 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายหนองโสน บ้านสม
สนุก ม.8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 250.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนน
ส าหรับใช้
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

10 ปรับปรุงถนนผิวจราจร
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ สายโศกลึก 
บ้านโพนวิมาน ม.7 

เพื่อปรับปรุงถนนผิว
จราจรดินซีเมนต์
ปรับปรุงคณุภาพด้วย
ยางธรรมชาติ สายโศก
ลึก บ้านโพนวิมาน ม.7 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 2,150.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 2,588,000 2,588,000 2,588,000 2,588,000 ทต.มีถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงถนนผิวจราจร
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ สายโรงไก่ 
บ้านโพนสวาง ม.6 

เพื่อปรับปรุงถนนผิว
จราจรดินซีเมนต์
ปรับปรุงคณุภาพด้วย
ยางธรรมชาติ สายโรงไก่ 
บ้านโพนสวาง ม.6 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,650.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

 1,986,000 1,986,000 1,986,000 1,986,000 ทต.มีถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

12 ปรับปรุงถนนผิวจราจร
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ สายหน้า
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 

เพื่อปรับปรุงถนนผิว
จราจรดินซีเมนต์
ปรับปรุงคณุภาพด้วย
ยางธรรมชาติ สายหน้า
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 920.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ทต.มีถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

13 ซ่อมบ ารุงถนนลาดยาง
สายโนนส าราญ-บ้าน
โพนสวาง 

เพื่อซ่อมบ ารุง
ถนนลาดยางสายโนน
ส าราญ-บ้านโพนสวาง 

ยางมะตอยผสมเสร็จ 
6,120 กม.หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อย
กว่า 77 ตร.ม. 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ทต.มีถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

14 ซ่อมบ ารุงถนนลาดยาง
สายโนนส าราญ-ห้วย
เตรียม 

เพื่อซ่อมบ ารุง
ถนนลาดยางสายโนน
ส าราญ-ห้วยเตรียม 

ยางมะตอย
ผสมเสร็จ 3,060 
กม.หรือมีพ้ืนท่ี
ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 
38 ตร.ม. 

 25,000 25,000 25,000 25,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน คสล.
สายดงทรัพยร์ีสอร์ท 
บ้านสมสนุก ม.8 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.สายดงทรัพย์รี
สอร์ท บ้านสมสนุก ม.
8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
โนนปุาแดง บ้านโพน
วิมาน ม.7-บ้านเมืองภู 
ต าบลภูแล่นช้าง 

เพื่อยกระดับถนนให้
สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการส่งผล
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,700.00ม. 
หนา 0.30 ม. 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ทต.มีถนนลูกรัง
เชื่อมต่อคมนาคม
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
สะดวกร้อยละ 70 
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการขนส่ง
ผลผลติทาง
เกษตรที่สะดวก 

 

17 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
หนองโสน บ้านสม
สนุก ม.8 – บ้าน
หนองย่าโยน ม.3  
ต.สงเปลือย 

เพื่อยกระดับถนนให้
สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการส่งผล
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000.00ม. 
หนา 0.30 ม. 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ทต.มีถนนลูกรัง
เชื่อมต่อคมนาคม
ขนส่งผลผลติ
ทางการเกษตรได้
สะดวกร้อยละ 70 
ขึ้นไป 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการขนส่ง
ผลผลติทาง
เกษตรที่สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนนคสล.สาย
ถ้ ามะเฟือง บ้านโนน
เจริญ ม.13 – 
บ้านเมืองภู ต.ภแูล่น
ช้าง  

เพื่อยกระดับถนนให้
สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการส่งผล
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 940.00ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

1,983,000 1,983,000 1,983,000 1,983,000 1,983,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล.
สายคลองไผ่ ม.13 
บ้านโนนเจรญิ  

เพื่อยกระดับถนนให้
สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการส่งผล
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 940.00ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

1,983,000 1,983,000 1,983,000 1,983,000 1,983,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายโรงกระดูก ม.6
บ้านโพนสวาง – ม.9 
บ้านเมืองภู ต.ภแูล่น
ช้าง 

เพื่อยกระดับถนนให้
สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการส่งผล
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 940.00ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

1,983,000 1,983,000 1,983,000 1,983,000 1,983,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยเตรยีม-ต้น
ตาล  ม.5 บ้านโนน
ส าราญ ต.กุดสิมคุม้
ใหม่ อ.เขาวง จ.
กาฬสินธุ์ – ต าบลนา
โก อ.กุฉินารายณ ์

เพื่อยกระดับถนนให้
สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการส่งผล
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 250.00ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนน คสล.
สายห้วยเตรยีม-ต้น
ตาล  ม.5 บ้านโนน
ส าราญ ต.กุดสิมคุม้
ใหม่ อ.เขาวง จ.
กาฬสินธุ์ – ต าบลนา
โก อ.กุฉินารายณ ์

เพื่อยกระดับถนนให้
สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการส่งผล
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 250.00ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
เลียบล าพะยัง บ้าน
โพนวิมาน ม.7- ต.ภู
แล่นช้าง อ.นาคู จ.
กาฬสินธุ ์

เพื่อยกระดับถนนให้
สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการส่งผล
ผลิตทางการเกษตร 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000.00ม. 
หนา 0.30 ม. 
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนเช่ือมต่อ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้สะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางเกษตรที่
สะดวก 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายโนนเจรญิ -ภูโหล่ย 

เพื่อก่อสร้างถนน     
ค.ส.ล.สายโนนเจริญ -
ภูโหลย่ 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายกกตาล-ห้วย
เตรียมรสีอร์ท 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. สายกกตาล-ห้วย
เตรียมรสีอร์ท 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 226.00ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

  500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

24 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายโสกลึก-โพนวิมาน 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายโสกลึก-โพนวิมาน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 226.00ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

  500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายคุ้มคลองไผ-่นา
ตาพิรัก 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายคุ้มคลองไผ-่นาตาพิ
รัก 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 226.00ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

  500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายบ้านนนางแววมณี 
บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายบ้านนนางแววมณี 
บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 226.00ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

27 ปรับปรุงผิวทางด้วย
พาราแอสฟัลติกคอนก
รีต สายบ้านโนน
ส าราญ-ดอนจันทร ์

เพื่อปรับปรุงผิวทางด้วย
พาราแอสฟัลติกคอนก
รีต สายบ้านโนนส าราญ-
ดอนจันทร ์

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 1,800.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 

 5,059,000 5,059,000 5,059,000 5,059,000 ทต.มีถนนเช่ือมต่อ
คมนาคมได้
สะดวกร้อยละ 70 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

28 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ้านสมสนุก หมู่ 
8-ล าพะยัง 

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ้านสมสนุก หมู่ 8-
ล าพะยัง 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 
 

 431,000 431,000 431,000 431,000 ทต.มีถนนเพ่ือ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้สะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางเกษตรที่
สะดวก 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

29 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายคุ้มศรีมงคล-บ้าน
โนนเจรญิ ม.13 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายคุ้มศรี
มงคล-บ้านโนนเจริญ 
ม.13 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,100.00ม. 
หนา 0.20 ม. 
 

 474,000 474,000 474,000 474,000 ทต.มีถนนเพ่ือ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้สะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางเกษตรที่
สะดวก 

กองช่าง 

30 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายถ้ าผานาค-โนน
ส าราญ 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายถ้ าผานาค-
โนนส าราญ 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,100.00ม. 
หนา 0.20 ม. 
 

 474,000 474,000 474,000 474,000 ทต.มีถนนเพ่ือ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้สะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางเกษตรที่
สะดวก 

กองช่าง 

31 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายหนองกกคูณ-บ้าน
โนนส าราญ ม.5 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายหนองกก
คูณ-บ้านโนนส าราญ 
ม.5 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,150.00ม. 
หนา 0.20 ม. 
 

 496,000 496,000 496,000 496,000 ทต.มีถนนเช่ือมต่อ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้สะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางเกษตรที่
สะดวก 

กองช่าง 

32 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายหนองโสน-บ้านสม
สนุก ม.8 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายหนองโสน-
บ้านสมสนุก ม.8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,150.00ม. 
หนา 0.20 ม. 
 

 496,000 496,000 496,000 496,000 ทต.มีถนนเช่ือมต่อ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้สะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางเกษตรที่
สะดวก 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

33 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายสหกรณ-์บ้านสม
สนุก ม.8 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายสหกรณ-์
บ้านสมสนุก ม.8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,150.00ม. 
หนา 0.20 ม. 
 

 496,000 496,000 496,000 496,000 ทต.มีถนนเช่ือมต่อ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้สะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางเกษตรที่
สะดวก 

กองช่าง 

34 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายโสกข้าวแฮม-บ้าน
โนนศิวิไล ม.11 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายโสกข้าว
แฮม-บ้านโนนศิวิไล  
ม.11 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,150.00ม. 
หนา 0.20 ม. 
 

 496,000 496,000 496,000 496,000 ทต.มีถนนเช่ือมต่อ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้สะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางเกษตรที่
สะดวก 

กองช่าง 

35 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายวิทยาลัยเทคนิค
เขาวง-บ้านโนนเจรญิ 
ม.13 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สาย
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง-
บ้านโนนเจรญิ ม.13 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,150.00ม. 
หนา 0.20 ม. 
 

 496,000 496,000 496,000 496,000 ทต.มีถนนเช่ือมต่อ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้สะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางเกษตรที่
สะดวก 

กองช่าง 

36 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายก้านกล้วยรสีอร์ท-
บ้านโนนส าราญ ม.5 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายก้านกล้วยรี
สอร์ท-บ้านโนน
ส าราญ ม.5 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,150.00ม. 
หนา 0.20 ม. 
 

 496,000 496,000 496,000 496,000 ทต.มีถนนเช่ือมต่อ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้สะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางเกษตรที่
สะดวก 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

37 ปรับปรุงผิวทางด้วย
พาราแอสฟัลติกคอ
นกรีต สายบ้านโนน
ส าราญ-ดอนจันทร ์

เพื่อปรับปรุงผิวทาง
ด้วยพาราแอสฟลัติ
กคอนกรีต สายบ้าน
โนนส าราญ-ดอน
จันทร์ 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 2,400.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 

 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ทต.มีถนนเช่ือมต่อ
คมนาคมได้
สะดวกร้อยละ 70 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การคมนาคมที่
สะดวก 

กองช่าง 

38 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายถ้ ามะเฟือง-บ้าน
โนนเจรญิ ม.13 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายถ้ ามะเฟือง-
บ้านโนนเจรญิ ม.13 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,150.00ม. 
หนา 0.20 ม. 
 

 496,000 496,000 496,000 496,000 ทต.มีถนนเช่ือมต่อ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้สะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางเกษตรที่
สะดวก 

กองช่าง 

39 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายนาครูกว้าง-บ้าน
สมสนุก ม.8 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายนาครูกว้าง-
บ้านสมสนุก ม.8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,160.00ม. 
หนา 0.20 ม. 
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนเช่ือมต่อ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้สะดวก
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางเกษตรที่
สะดวก 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างโรงสูบน้ าดิน 
หนองทุ่งหลวง บ้าน
โนนศิวิไล ม.11 

เพื่อก่อสร้างโรงสูบน้ า
ดิน หนองทุ่งหลวง 
บ้านโนนศิวิไล ม.11 

โรงสูบน้ าดิบหนองทุ่ง
หลวง 

 498,000 498,000 498,000 498,000 ลดปูญหาการขาด
แคลนน้ าเพื่อการ
อุปโภคได้ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการ
อุปโภค/
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

41 ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านโนนส าราญ ม.
5 

เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านโนนส าราญ ม.5 

ลึกไม่น้อยกว่า 61.00 
ม. 

 174,000 174,000 174,000 174,000 ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างเพียงพอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค/
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

42 พัฒนาและส่งเสรมิ
การก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าห้วยน้อย 
ม.8 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ าห้วยน้อย 
ม.8 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม.   
ยาว 500.00 ม. 
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม. 

 497,000 497,000 497,000 497,000 มีการระบายน้ าได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง มีการ
ระบายน้ าใน
ฤดูฝนได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

43 พัฒนาและส่งเสรมิ
การก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าห้วยเชือก 
ม.5 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ าห้วยเชือก 
ม.5 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม.   
ยาว 495.00 ม. 
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม. 

 492,000 492,000 492,000 492,000 มีการระบายน้ าได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง มีการ
ระบายน้ าใน
ฤดูฝนได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

44 พัฒนาและส่งเสรมิ
การก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าห้วยเชือก 
ม.13 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ าห้วยเชือก 
ม.13 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม.   
ยาว 490.00 ม. 
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม. 

 487,000 487,000 487,000 487,000 มีการระบายน้ าได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง มีการ
ระบายน้ าใน
ฤดูฝนได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

45 ปรับปรุงถนนผิว
จราจรดินซีเมนต์
ปรับปรุงคณุภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ 
สายทางหน้า
วิทยาลัยเทคนิคเขา
วง บ้านโนนเจริญ  
ม.13 

เพื่อปรับปรุงถนนผิว
จราจรดินซีเมนต์
ปรับปรุงคณุภาพด้วย
ยางธรรมชาติ สายทาง
หน้าวิทยาลัยเทคนิค
เขาวง บ้านโนนเจรญิ 
ม.13 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 920.00 ม.หนา 
0.15 ม.หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,680 
ตารางเมตร 

 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายหนองกกบก 
บ้านโพนวิมาน ม.7 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. สายหนองกกบก 
บ้านโพนวิมาน ม.7 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายโนนส าราญ-ถ้ า
ผานาค 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. สายโนนส าราญ-
ถ้ าผานาค 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
สายดอนเจรญิ ม.8 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.
ส.ล. สายดอนเจรญิ ม.
8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

49 ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านโนนส าราญ ม.
6 

เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านโพนสวาง ม.6 

ลึกไม่น้อยกว่า 61.00 
ม. 

 174,000 174,000 174,000 174,000 ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างเพียงพอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค/
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

50 ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านโพนวิมาน ม.7 

เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านโพนวิมาน ม.7 

ลึกไม่น้อยกว่า 61.00 
ม. 

 174,000 174,000 174,000 174,000 ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างเพียงพอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค/
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

51 ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านสมสนุก ม.8 

เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านสมสนุก ม.8 

ลึกไม่น้อยกว่า 61.00 
ม. 

 174,000 174,000 174,000 174,000 ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างเพียงพอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค/
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

52 ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านกุดสิมพัฒนา ม.
9 

เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านกุดสิมพัฒนา ม.9 

ลึกไม่น้อยกว่า 61.00 
ม. 

 322,000 322,000 322,000 322,000 ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างเพียงพอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค/
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

53 ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านโนนศิวิไล ม.11 

เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านโนนศิวิไล ม.11 

ลึกไม่น้อยกว่า 61.00 
ม. 

 174,000 174,000 174,000 174,000 ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างเพียงพอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค/
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

54 ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านดอนจันทร์ ม.
10 

เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านดอนจันทร์ ม.
109 

ลึกไม่น้อยกว่า 61.00 
ม. 

 322,000 322,000 322,000 322,000 ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างเพียงพอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค/
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

55 ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านโพนสวรรค์  ม.
12 

เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านโพนสวรรค์  ม.
12 

ลึกไม่น้อยกว่า 61.00 
ม. 

 322,000 322,000 322,000 322,000 ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างเพียงพอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค/
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

56 ขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านโนนเจรญิ ม.
13 

เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล
บ้านโนนเจรญิ ม.13 

ลึกไม่น้อยกว่า 61.00 
ม. 

 322,000 322,000 322,000 322,000 ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างเพียงพอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค/
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยเชือก ม.5 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยเชือก ม.5 

สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

 481,000 481,000 481,000 481,000 ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างเพียงพอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค/
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

58 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยพันลา ม.7 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยพันลา ม.7 

สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

 481,000 481,000 481,000 481,000 ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างเพียงพอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค/
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยน้อย ม.8 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยน้อย ม.8 

สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

 481,000 481,000 481,000 481,000 ประชาชนได้ใช้น้ า
อย่างเพียงพอไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้เพื่อการ
อุปโภค/
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

60 ขุดลอกเปิดทางน้ า
ห้วยน้อย ม.8 

เพื่อขุดลอกเปิดทางน้ า 
ห้วยน้อย ม.8 

กว้าง 12.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. 
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม. 

 492,000 492,000 492,000 492,000 การระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

การระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

61 ขุดลอกเปิดทางน้ า
ห้วยเตรยีม ม.11 

เพื่อขุดลอกเปิดทางน้ า 
ห้วยเตรยีม ม.11 

กว้าง 12.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. 
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม. 

 492,000 492,000 492,000 492,000 การระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

การระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

62 ขุดลอกเปิดทางน้ า
ห้วยเชือกตอนบน 
ม.5 

เพื่อขุดลอกเปิดทางน้ า 
ห้วยเชือกตอนบน ม.5 

กว้าง 12.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. 
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม. 

 492,000 492,000 492,000 492,000 การระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

การระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 

63 ขุดลอกเปิดทางน้ า
ห้วยเชือกตอนล่าง 
ม.13 

เพื่อขุดลอกเปิดทางน้ า 
ห้วยเชือกตอนล่าง ม.
13 

กว้าง 12.00 ม. 
ยาว 500.00 ม. 
ลึกเฉลีย่ 3.00 ม. 

 492,000 492,000 492,000 492,000 การระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 

การระบายน้ า
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

64 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมโดยการปู
แอสฟัสท์ติกคอนก
รีตสายก้านกล้วย-
บ้านโนนส าราญ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมโดยการปู
แอสฟัสท์ติกคอนกรตี
สายก้านกล้วย-บ้าน
โนนส าราญ 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,100.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 

   1,483,000  ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

65 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมโดยการปู
แอสฟัสท์ติกคอนก
รีตสายโนนส าราญ-
โพนสวาง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมโดยการปู
แอสฟัสท์ติกคอนกรตี
สายโนนส าราญ-โพน
สวาง 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,900.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 

   2,562,000 2,562,000 ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

66 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมโดยการปู
แอสฟัสท์ติกคอน 
กรีตสายถ้ ามะเฟือง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมโดยการปู
แอสฟัสท์ติกคอนกรตี
สายถ้ ามะเฟือง 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,840.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 

   2,481,000  ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

67 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมโดยการปู
แอสฟัสท์ติกคอน 
กรีตสายโนนศิวิไล-
บ้านกุดสิมพัฒนา 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมโดยการปู
แอสฟัสท์ติกคอนกรตี
สายโนนศิวิไล-บ้านกุด
สิมพัฒนา 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,200.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 

   2,618,000  ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

68 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมโดยการปู
แอสฟัสท์ติกคอนก
รีตสายหนองโสน 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเดิมโดยการปู
แอสฟัสท์ติกคอนกรตี
สายหนองโสน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 4,580.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 

   6,177,000  ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถ้ าผานาค บ้าน
โนนส าราญ หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถ้ าผานาค บ้าน
โนนส าราญ หมู่ที่ 5 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,360.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า 5,440.00 
ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. 

   2,877,000  ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายฟารม์ไก่ บ้าน
โพนสวาง หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายฟารม์ไก่ บ้านโพน
สวาง หมู่ที่ 6 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,800.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า 7,200.00 
ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. 

   3,808,000  ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

71 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองกกบก 
บ้านโพนวิมาน หมู่ที่ 
7 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองกกบก บ้าน
โพนวิมาน หมู่ที่ 7 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,780.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า 7,120.00 
ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 
0.50 ม. 

   3,766,000  ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโสกข้าวแฮม 
บ้านโนนศิวิไล 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโสกข้าวแฮม บ้าน
โนนศิวิไล 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

  500,000   ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโสกลึก บ้าน
โพนวิมาน 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโสกลึก บ้านโพน
วิมาน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

  500,000   ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

74 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกกตาล-ห้วย
เตรียมรสีอร์ท 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกกตาล-ห้วย
เตรียมรสีอร์ท 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

  500,000   ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายดอนเจรญิ หมู่ที่ 
8 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายดอนเจรญิ หมู่ที่ 
8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

  500,000   ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายก้านกล้วย-โนน
ส าราญ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายก้านกล้วย-โนน
ส าราญ 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

  500,000   ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายดงทรัพยร์ีสอร์ท 
บ้านสมสนุก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายดงทรัพยร์ีสอร์ท 
บ้านสมสนุก 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

  500,000   ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

78 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถ้ ามะเฟือง บ้าน
โนนเจรญิ 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถ้ ามะเฟือง บ้าน
โนนเจรญิ 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

  500,000   ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองโสน บ้าน
สมสนุก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองโสน บ้านสม
สนุก 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

  500,000   ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคุ้มคลองไผ-่นา
ตาพิรัก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคุ้มคลองไผ-่นา
ตาพิรัก 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

  500,000   ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยเจิดจ้า บ้าน
โนนศิวิไล 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยเจิดจ้า บ้าน
โนนศิวิไล 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

  500,000   ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อใช้ใน
การสญัจรไป
มาได้อยา่ง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

82 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ห้วยเชือก หมู่ที่ 13 
บ้านโนนเจรญิ 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ห้วยเชือก หมู่ที่ 13 
บ้านโนนเจรญิ 

สันฝายสูง 2.00 ม. 
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง 12.00 ม. 
จ านวน 2 จุด 

  1,229,000   มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

83 ปรับปรุงท านบดิน
กั้นน้ าล าพะยัง หมู่ที่ 
7 บ้านโพนวิมาน  

เพื่อปรับปรุงท านบดิน
กั้นน้ าล าพะยัง หมู่ที่ 
7 บ้านโพนวิมาน  

ท านบดินยาว 
4,500.00 ม. สูง
เฉลี่ย 3.00 ม. กว้าง 
6.00 ม. 

  9,467,000   มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

84 ขุดลอกหน้าฝายล า
พะยัง หมู่ที่ 7 บ้าน
โพนวิมาน 

เพื่อขุดลอกหน้าฝาย
ล าพะยัง หมู่ที่ 7 บ้าน
โพนวิมาน 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 15,300.00 
ลบ.ม. 

  490,000   ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

85 ปรับปรุงท านบดิน
หนองทุ่งหลวง หมู่ที่ 
9 บ้านกุดสมิพัฒนา  

เพื่อปรับปรุงท านบดิน
หนองทุ่งหลวง หมู่ที่ 
9 บ้านกุดสมิพัฒนา 

ท านบดินยาว 
1,500.00 ม. สูง
เฉลี่ย 4.50 ม. กว้าง 
6.00 ม. 

  9,784,000   มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่นสาย
คลองไผ-่นาตาพิรัก 

เพื่อก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่นสาย
คลองไผ-่นาตาพิรัก 

กว้าง 5.00 ม.  
ยาว 1,100.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

 902,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่นสาย
หนองโสน-บ้านสม
สนุก หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่นสาย
หนองโสน-บ้านสม
สนุก หมู่ที่ 8 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,600.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

 2,558,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
151

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

88 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
สายโนนส าราญ-ถ้ า
ผานาค 

เพื่อก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
โนนส าราญ-ถ้ าผานาค 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 1,200.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

 984,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ค.ส.ล.ห้วยน้อย
ตอนล่าง 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ค.ส.ล.ห้วยน้อย
ตอนล่าง 

สัยฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

   481,000  มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ค.ส.ล.ห้วยน้อย
ตอนล่าง 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ค.ส.ล.ห้วยน้อย
ตอนล่าง 

สัยฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

   481,000  มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ค.ส.ล.ห้วยพันลา 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ค.ส.ล.ห้วยพันลา 

สัยฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

   481,000  มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

92 ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายบ้านสม
สนุก-ล าพะยัง หมู่ที่ 
8 

เพื่อซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายบ้านสมสนุก-
ล าพะยัง หมู่ที่ 8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

 431,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

93 ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายหนองโสน-
บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 

เพื่อซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายหนองโสน-
บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,150.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

 496,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
152

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

94 ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายคุ้มศรี
มงคล-บ้านโนน
เจริญ หมู่ที่ 13 

เพื่อซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายคุ้มศรีมงคล-
บ้านโนนเจรญิ หมู่ที่ 
13 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,100.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

 474,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

95 ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายก้านกล้วย-
บ้านโนนส าราญ หมู่
ที่ 5 

เพื่อซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายก้านกล้วย-
บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 
5 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,150.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

 496,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

96 ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายโสกข้าว
แฮม-โนนศิวิไล หมู่ที่ 
11 

เพื่อซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายโสกข้าว
แฮม-โนนศิวิไล หมู่ที่ 
11 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,150.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

 496,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

97 ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายบ้านสม
สนุก-ล าพะยัง หมู่ที่ 
8 

เพื่อซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายบ้านสมสนุก-
ล าพะยัง หมู่ที่ 8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,150.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

 496,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

98 ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายถ้ า
มะเฟือง-บ้านโนน
เจริญ หมู่ที่ 13 

เพื่อซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายสายถ้ า
มะเฟือง-บ้านโนน
เจริญ หมู่ที่ 13 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,150.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

 496,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
153

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

99 ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง สาย
วิทยาลัยเทคนิคเขา
วง-บ้านโนนเจริญ 
หมู่ที่ 13 

เพื่อซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายสาย
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง-
บ้านโนนเจรญิ หมู่ที่ 
13 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,150.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

 496,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

100 ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง สายถ้ าผา
นาค-บ้านโนน
ส าราญ หมู่ที่ 5 

เพื่อซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายถ้ าผานาค-
บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 
5 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,100.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

 474,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

101 ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง สายหนองกก
คูณ-บ้านโนนส าราญ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายหนองกก
คูณ-บ้านโนนส าราญ 
หมู่ที่ 5 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,150.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

 496,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

102 ซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรัง สายนาครู
กว้าง-บ้านสมสนุก 
หมู่ที่ 8 

เพื่อซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังสายนาครูกว้าง-
บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,160.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

 500,000    ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

103 พัฒนาและส่งเสรมิ
การก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าห้วยเตรียม 
หมู่ที่ 11 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ าห้วย
เตรียม หมู่ที่ 11 

กว้างเฉลี่ย 12.00 ม. 
ยาว 112.00 ม. 
ลึกเฉลีย่ 2.50 ม. 

 487,000    ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
154

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

99 พัฒนาและส่งเสรมิ
การก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าหนองหมา
ด า 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ าหนอง
หมาด า 

กว้างเฉลี่ย 45.00 ม. 
ยาว 112.00 ม. 
ลึกเฉลีย่ 2.50 ม. 

 493,000    ลดปัญหาน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ได้ดีขึ้นร้อยละ 70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

100 พัฒนาและส่งเสรมิ
การก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าล าพะยัง 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ าล าพะยัง 
บ้านโพนวิมาน หมู่ที่ 
7 

กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. 
ยาว 420.00 ม. 
สูง 3.50 ม. 

 495,000    มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

101 ปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
สายหนองปลาดุก
จ่อย 

เพื่อปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
หนองปลาดุกจ่อย 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 205.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

102 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโสกข้าวแฮม 

เพื่อปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโสกข้าวแฮม 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

103 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านกุดสิม
พัฒนา-บ้านกุดกอก 

เพื่อปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านกุดสิมพัฒนา-
บ้านกุดกอก 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
155

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

104 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยน้อย-นา
นายกาน 

เพื่อปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยน้อย-นานาย
กาน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

105 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโรงกรองน้ า 

เพื่อปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโรงกรองน้ า บ้าน
โนนศิวิไล หมู่ที่ 11 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 205.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

106 ปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
สายสหกรณ์
การเกษตร 

เพื่อปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
สหกรณ์การเกษตร 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 635.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

 500,000 500,000 500,000 500,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

107 ปรับปรุงผิวทางด้วย
พาราแอสฟัสทต์ิ
กคอนกรีต สายโนน
ส าราญ-ดอนจันทร ์

เพื่อปรับปรุงผิวทาง
ด้วยพาราแอสฟสัท์ติ
กคอนกรีต สายโนน
ส าราญ-ดอนจันทร ์

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 2,400.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 

 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

108 ปรับปรุงผิวทางด้วย
พาราแอสฟัสทต์ิ
กคอนกรีต สายบ้าน
โนนส าราญ-โพน
สวาง 

เพื่อปรับปรุงผิวทาง
ด้วยพาราแอสฟสัท์ติ
กคอนกรีต สายบ้าน
โนนส าราญ-โพนสวาง 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,000.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 

 5,622,000 5,622,000 5,622,000 5,622,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

109 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยเชือก 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยเชือก บ้านโนน
ส าราญ หมู่ที่ 5 

สันฝายสูง 2.00 ม. 
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง 12.00 ม. 

  614,000   มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

110 ขุดลอกห้วยเชือก
ตอนบน 

เพื่อขุดลอกห้วยเชือก
ตอนบน บ้านโนน
ส าราญ หมู่ที่ 5 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม. ยาว 
580.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.00 ม. 

  500,000   มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

111 ขุดลอกหนองน้ า เพื่อขุดลอกหนองน้ า 
บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 
5 

ปากกว้างเฉลี่ย 
30.00 ม. ยาว 
80.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.00 ม. 

  208,000   มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

112 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยปลาดุก 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยปลาดุก บ้านโพน
วิมาน ม.7 

สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

  481,000   มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยน้อยตอนบน 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยน้อยตอนบน บ้าน
สมสนุก ม.8 

สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

  481,000   มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยน้อยตอนล่าง 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยน้อยตอนล่าง 
บ้านสมสนุก ม.8 

สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

  481,000   มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
157

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

115 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยเชือก(นายนาย
ดม) 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยเชือก(นานายดม) 
บ้านโนนเจรญิ ม. 13 

สันฝายสูง 2.00 ม. 
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง 12.00 ม. 

  614,000   มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยพันลา 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยพันลา 

สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

  481,000   มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยน้อย(นานายเร
วัต) 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยน้อย(นานายเรวัต) 

สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

  481,000   มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

118 ขุดลอกห้วยน้อย เพื่อขุดลอกห้วยน้อย 
บ้านสมสนุก ม.8 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม. ยาว 
560.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.00 ม. 

  496,000   มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

119 ขุดลอกห้วยยาง เพื่อขุดลอกห้วยยาง 
บ้านโพนวิมาน ม.7 

ขุดลอกไม่น้อยกว่า 
16,000.00 ลบ.ม. 

  500,000   มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

120 ขุดลอกห้วยเตรียม เพื่อขุดลอกห้วยเตรียม 
บ้านโนนเจรญิ  ม.13 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม. ยาว 
570.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.00 ม. 

  498,000   มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

121 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังบดอดั
สายห้วยเชือก-นา
หนองหิน 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังบดอดั
สายห้วยเชือก-นา
หนองหิน บ้านโนน
เจริญ ม.13 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 630.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

122 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังบดอดั
สายโพนวิมาน-ล า
พะยัง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังบดอดั
สายโพนวิมาน-ล าพะ
ยัง บ้านโพนวิมาน ม.
7 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 630.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

123 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังบดอดั
สายห้วยทราย ม.8 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังบดอดั
สายห้วยทราย –หมู่ที่ 
8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 630.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

124 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังบดอดั
สายห้วยทราย-นา
นายกาด ม.8 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังบดอดั
สายห้วยทราย –นา
นายกาด บ้านสมสนุก
ม. 8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 630.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

125 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังบดอดั
สายซอยเจิดจ้า 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังบดอดั
สายเจดิจ้า – บ้านโนน
ศิวิไล ม.11 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 630.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
159

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

126 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังบดอดั
สายฟารม์ไก ่

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังบดอดั
สายฟารม์ไก่ บ้านโพน
สวาง ม.6 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 630.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

127 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังบดอดั
สายกุดสิมพัฒนา-
บ้านกุดกอก 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังบดอดั
สายกุดสิมพัฒนา-บ้าน
กุดกอก บ้านกุดสิม
พัฒนา ม.9 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 630.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

128 ขุดลอกและก าจัดสิ่ง
กีดขวางทางน้ าห้วย
พันลา 

เพื่อขุดลอกและก าจัด
สิ่งกีดขวางทางน้ าห้วย
พันลา บ้านโพนสวรรค์ 
ม.12 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม. ยาว 
500.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.00 ม. 

  500,000   มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

129 ขุดลอกและก าจัดสิ่ง
กีดขวางทางน้ าห้วย
เชือก ม.13 

เพื่อขุดลอกและก าจัด
สิ่งกีดขวางทางน้ าห้วย
เชือก หมู่ที่ 13 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม. ยาว 
500.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.00 ม. 

  500,000   มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

130 ขุดลอกและก าจัดสิ่ง
กีดขวางทางน้ าห้วย
น้อย 

เพื่อขุดลอกและก าจัด
สิ่งกีดขวางทางน้ าห้วย
น้อย ม.8 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม. ยาว 
500.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.00 ม. 

  500,000   มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

131 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน สาย
ฟาร์มไก ่

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน สาย
ฟาร์มไก ่

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 212.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

132 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน สาย
โสกข้าวแฮม 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน สาย
โสกข้าวแฮม ม.11 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 212.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

133 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
สายนาครูกว้าง 

เพื่อก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
นาครูกว้าง 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 630.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

134 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
สายนาหนองหิน 

เพื่อก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
นาหนองหิน 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 630.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

135 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
สายเรียบล าพะยัง 

เพื่อก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
เรียบล าพะยัง 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 630.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

136 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
สายหนองกกคูณ 

เพื่อก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
หนองกกคูณ  

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 630.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

137 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
สายโรงกระดูก 

เพื่อก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
โรงกระดูก บ้านโพน
สวาง ม.6  

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 630.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

138 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
สายหนองปิ๊ดปี ่

เพื่อก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
หนองปิ๊ดปี่ บ้านโนน
ศิวิไล  ม.11 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 630.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

139 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
สายห้วยน้อย-
สหกรณ์การเกษตร 

เพื่อก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
ห้วยน้อย-สหกรณ์
การเกษตร บ้านสม
สนุก ม.8 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 630.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

140 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น 
สายห้วยทราย-บ้าน
สมสนุก 

เพื่อก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังบดอัดแน่น สาย
ห้วยทราย-บ้านสม
สนุก 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 630.00 ม. 
หนา 0.20 ม. 

  500,000   ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

141 ขุดลอกห้วยเตรียม เพื่อขุดลอกห้วยเตรียม 
บ้านโนนศิวิไล ม.11 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม. ยาว 
570.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.00 ม. 

   498,000  มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

142 ขุดลอกห้วยน้อย เพื่อขุดลอกห้วยน้อย 
บ้านสมสนุก ม.8 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม. ยาว 
560.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.00 ม. 

   496,000  มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

143 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยเชือก 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยเชือก บ้านโนน
ส าราญ ม.5 

สันฝายสูง 2.00 ม. 
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง 12.00 ม. 

   614,000  มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

144 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยปลาดุก 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยปลาดุก บ้านโพน
วิมาน ม.7 

สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

   481,000  มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

145 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยน้อยตอนบน 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยน้อยตอนบน บ้าน
สมสนุก ม.8 

สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

   481,000  มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

146 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยเชือก(นานาย
ดม) 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยเชือก(นานายดม) 
บ้านโนนเจรญิ ม.13 

สันฝายสูง 2.00 ม. 
ผนังข้างสูง 3.50 ม. 
กว้าง 12.00 ม. 

   614,000  มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
163

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

147 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยพันลา 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยพันลา บ้านโพน
สวรรค์ ม.12 

สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

   481,000  มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

148 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยน้อย(นานายเร
วัต) 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยน้อย(นานายเรวัต) 
บ้านสมสนุก ม.8 

สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

   481,000  มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

149 ขุดลอกห้วยยาง เพื่อขุดลอกห้วยยาง 
บ้านโพนวิมาน ม.7 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 16,000.00 
ลบ.ม. 

   500,000  มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

150 ขุดลอกห้วยเชือก
ตอนบน หมู่ที่ 5 

เพื่อขุดลอกห้วยเชือก
ตอนบน หมู่ที่ 5 บ้าน
โนนส าราญ 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม. ยาว 
580.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.00 ม. 

   500,000  มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

151 ขุดลอกห้วยน้อย(นา
นายเรวัต) 

เพื่อขุดลอกห้วยน้อย
(นานายเรวัต) บ้านสม
สนุก หมู่ที่ 8 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม. ยาว 
560.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.00 ม. 

   496,000  มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

152 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยน้อยตอนล่าง 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยน้อยตอนล่าง 
บ้านสมสนุก ม.8 

สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

   481,000  มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
164

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

153 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยปลาดุกจ่อย 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยปลาดุกจ่อย บ้าน
สมสนุก ม.8 

สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

  481,000   มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

154 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยชาต ิ

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยชาติ บ้านสมสนุก 
ม.8 

สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

  481,000   มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

155 ปรับปรุงผนังกั้นน้ า
ล าพะยังบ้านกุดสิม
พัฒนา หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุงผนังกั้น
น้ าล าพะยังบ้านกุดสิม
พัฒนา หมู่ที่ 9 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 635.00 ม. 
สูงเฉลี่ย 2.00 ม. 

  500,000   ปูองกันน้ าท่วมขัง
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ปูองกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

156 ขุดลอกห้วยชาติ 
บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 

เพื่อขุดลอกห้วยชาติ 
บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม. ยาว 
580.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.00 ม. 

  500,000   มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

157 ขุดลอกห้วยปลาดุก
จ่อย บ้านสมสนุก 
หมู่ที่ 8 

เพื่อขุดลอกห้วยปลา
ดุกจ่อย บ้านสมสนุก 
หมู่ที่ 8 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม. ยาว 
580.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.00 ม. 

  500,000   มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

158 ขุดลอกห้วยน้อย(นา
นายเรวัต) 

เพื่อขุดลอกห้วยน้อย
(นานายเรวัต) บ้านสม
สนุก หมู่ที่ 8 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม. ยาว 
560.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.00 ม. 

  500,000   มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
165

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

159 ขุดลอกห้วยน้อย
ตอนบน บ้านสม
สนุก หมู่ที่ 8 

เพื่อขุดลอกห้วย
ตอนบน บ้านสมสนุก 
หมู่ที่ 8 

ปากกว้างเฉลี่ย 
12.00 ม. ยาว 
580.00 ม. ลึกเฉลี่ย 
3.00 ม. 

  500,000   มีการระบายน้ าได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 

มีการระบาย
น้ าท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

160 ระบบผันน้ าบ้าน
โพนสวาง-หนองทุ่ง
หลวง บ้านโพนสวาง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อระบบผันน้ าบ้าน
โพนสวาง-หนองทุ่ง
หลวง บ้านโพนสวาง 
หมู่ที่ 6 

ระบบผันน้ าพร้อมบ่อ
พักน้ าขนาดกว้าง 
12.00 ม. ยาว 
12.00 ม. สูง 3.00 
ม. 

  1,996,000   ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคอยา่ง
เพียงพอไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภค/
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

161 ระบบผันน้ าบ้าน
โนนส าราญ-หนอง
ทุ่งหลวง บ้านโนน
ส าราญ หมู่ที่ 5 

เพื่อระบบผันน้ าบ้าน
โนนส าราญ-หนองทุ่ง
หลวง บ้านโนนส าราญ 
หมู่ที่ 5 

ระบบผันน้ าพร้อมบ่อ
พักน้ าขนาดกว้าง 
12.00 ม. ยาว 
12.00 ม. สูง 3.00 
ม. 

  1,997,000   ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคอยา่ง
เพียงพอไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ในการ
อุปโภค/
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

162 ปรับปรุงผนังกั้นน้ า
ล าพะยังบ้านสมสนุก 
หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงผนังกั้น
น้ าล าพะยังบ้านสม
สนุก หมู่ที่ 8 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 
635.00 ม. สูงเฉลีย่ 
2.00 ม. ลูกรังหนา 
0.20 ม.หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 635.00 
ลบ.ม. 

  500,000   ปูองกันน้ าท่วมขัง
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ปูองกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

163 ปรับปรุงผนังกั้นน้ า
ล าห้วยปลาดุก บ้าน
โพนสวาง หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงผนังกั้น
น้ าล าห้วยปลาดุก 
บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 6 

กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. สูง
เฉลี่ย 2.00 ม. ลูกรัง
หนา 0.20 ม.หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 640.00 
ลบ.ม. 

  497,000   ปูองกันน้ าท่วมขัง
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ปูองกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

164 ปรับปรุงผนังกั้นน้ า
ล าห้วยสายกลดั
ตอนล่าง บ้านโพน
วิมาน หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงผนังกั้น
น้ าล าห้วยสายกลัด
ตอนล่าง บ้านโพน
วิมาน หมู่ที่ 7 

กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. สูง
เฉลี่ย 2.00 ม. ลูกรัง
หนา 0.20 ม.หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 640.00 
ลบ.ม. 

  497,000   ปูองกันน้ าท่วมขัง
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ปูองกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

165 ปรับปรุงผนังกั้นน้ า
ล าห้วยน้อยตอนล่าง 
บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงผนังกั้น
น้ าล าห้วยน้อย
ตอนล่าง บ้านสมสนุก 
หมู่ที่ 8 

กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. สูง
เฉลี่ย 2.00 ม. ลูกรัง
หนา 0.20 ม.หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 640.00 
ลบ.ม. 

  497,000   ปูองกันน้ าท่วมขัง
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ปูองกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
167

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

166 ปรับปรุงผนังกั้นน้ า
ล าห้วยเชือกตอนบน 
บ้านโนนเจรญิ หมู่ที่ 
13 

เพื่อปรับปรุงผนังกั้น
น้ าล าห้วยเชือก
ตอนบน บ้านโนน
เจริญ หมู่ที่ 13 

กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. สูง
เฉลี่ย 2.00 ม. ลูกรัง
หนา 0.20 ม.หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 640.00 
ลบ.ม. 

  497,000   ปูองกันน้ าท่วมขัง
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ปูองกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

167 ปรับปรุงผนังกั้นน้ า
ล าห้วยเชือก
ตอนล่าง บ้านโนน
เจริญ หมู่ที่ 13 

เพื่อปรับปรุงผนังกั้น
น้ าล าห้วยเชือก
ตอนล่าง บ้านโนน
เจริญ หมู่ที่ 13 

กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. สูง
เฉลี่ย 2.00 ม. ลูกรัง
หนา 0.20 ม.หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 640.00 
ลบ.ม. 

  497,000   ปูองกันน้ าท่วมขัง
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ปูองกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

168 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยน้อย นาตาจ่อย 
บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ห้วยน้อย นาตาจ่อย 
บ้านสมสนุก หมู่ที่ 8 

สันฝายสูง 1.50 ม. 
ผนังข้างสูง 3.00 ม. 
กว้าง 8.00 ม. 

  481,000   มีน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรไมต่่ า
กว่าร้อยละ 80 

มีน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

169 ปรับปรุงผนังกั้นน้ า
ล าพะยัง บ้านโพน
วิมาน หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงผนังกั้น
น้ าล าพะยัง บ้านโพน
วิมาน หมู่ที่ 7 

กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. 
ยาว 635.00 ม. สูง
เฉลี่ย 2.00 ม.  

  500,000   ปูองกันน้ าท่วมขัง
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ปูองกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
168

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 
(บาท) 

166 ซ่อมสร้างผิวทาง
พาราแอสฟัสทต์ิ
กคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement in Place 
Recycling สายโนน
ส าราญ-โพนสวาง 

เพื่อซ่อมสร้างผิวทาง
พาราแอสฟัสทต์ิกคอ
นกรีตโดยวิธี Pavement 

in Place Recycling สาย
โนนส าราญ-โพนสวาง 

กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 2,700.00 ม. 
หนา 0.05 ม. 

  9,250,000 9,250,000 9,250,000 ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564
(บาท) 

2565 

(บาท) 
1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา

และเผยแพร ่
เครื่องขยายเสียงชนิดเคลื่อนที่
(ติดตั้งรถยนต์) 

25,000 25,000    ส านักปลดัฯ 

2 บริหารงานท่ัวไป                                       ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ช้ันเก็บแฟูม 2 ช้ัน 20 ช่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดั/       
3 บริหารงานคลัง                          ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ช้ันเก็บแฟูม 2 ช้ัน 20 ช่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง/      
4 เคหะและชุมชน            ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ช้ันเก็บแฟูม 2 ช้ัน 20 ช่อง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง/       
5 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดท าท าเนียบผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

  2,500 2,500 2,500 ส านักปลดัฯ 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดท าโครงสร้างพนักงาน
เทศบาล 

  6,000 6,000 6,000 ส านักปลดัฯ 

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษ A4  

  18,000  18,000 ส านักปลดัฯ 

8 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง
ดบัเพลงิ 

เพื่อจดัซือ้สายสง่น า้ดบัเพลงิ

ขนาด Ø 1.5 นิว้  

  20,000 20,000 20,000 ส านกัปลดัฯ 

9 เคหะและชมุชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เคร่ืองสบูน า้บาดาลแบบ 
submersible  ขนาดไมต่ า่กวา่ 
5 แรงม้า  

 71,700 71,700 71,700 71,700 กองชา่ง 

10 เคหะและชมุชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตบดินชนิดเคร่ืองยนต์
เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า 

 20,000 20,000   กองชา่ง 

11 เคหะและชุมชน            ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

ครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 
 

  150,000 150,000 150,000 กองชา่ง 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564
(บาท) 

2565 

(บาท) 
12 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

 300,000 300,000 300,000 300,000 กองชา่ง 

13 บริหารงานท่ัวไป                              ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA  
 

 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดั/  

14 บริหารงานคลัง                            ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA  
 

 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง/  

15 เคหะและชุมชน              ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA  
 

 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง/       

16 บริหารงานท่ัวไป                                       ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องพิมพ์ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดั/  

              
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564
(บาท) 

2565 

(บาท) 
17 บริหารงานคลัง                             ค่าครุภณัฑ ์

 
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องพิมพ์ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง/   

18 เคหะและชุมชน              ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องพิมพ์ 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง     

19 บริหารงานท่ัวไป                              ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั/  

20 บริหารงานทั่วไป                            ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองคลัง  

21 เคหะและชุมชน   ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง  

22 บริหารงานท่ัวไป                                        ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดั/   

23 บริหารงานท่ัวไป                                      ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง/      

24 เคหะและชุมชน   ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง 

25 บริหารงานท่ัวไป              ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

โต๊ะ , เก้าอี้/เก้าอี้ท างาน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดัฯ     

26 บริหารงานท่ัวไป              ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

โต๊ะ , เก้าอี้/เก้าอี้ท างาน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองคลัง 

 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564
(บาท) 

2565 

(บาท) 
27 เคหะและชุมชน              ค่าครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

โต๊ะ , เก้าอี้/เก้าอี้ท างาน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

28 บริหารงานท่ัวไป                              ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

โทรศัพท์ /เครื่อง
ชุมสายโทรศัพท์ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดั/  

29 บริหารงานท่ัวไป                              ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

พัดลม 
 

20,000  20,000 20,000 20,000 ส านักปลดั/  

30 บริหารงานท่ัวไป                              ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

ตู้เก็บของ,ตู้โชว,์ตู้เก็บ
เอกสาร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดั/  

31 บริหารงานท่ัวไป                              ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

ตู้เก็บของ,ตู้โชว,์ตู้เก็บ
เอกสาร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองคลัง  

32 เคหะและชุมชน                              ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

ตู้เก็บของ,ตู้โชว,์ตู้เก็บ
เอกสาร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง 

33 บริหารงานท่ัวไป                                         ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

เครื่องดูดฝุุน 
 

  15,000 15,000 15,000 ส านักปลดัฯ 

34 บริหารงานท่ัวไป                                         ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

เครื่องปรับอากาศ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั/
กองคลัง/     
กองช่าง     

35 บริหารงานท่ัวไป                                        ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

เครื่องปรับอากาศ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองคลัง/      

36 เคหะและชุมชน              ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

เครื่องปรับอากาศ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง     

37 บริหารงานท่ัวไป                              ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
 

เครื่องท าลายเอกสาร 
 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ส านักปลดั  

38 บริหารงานท่ัวไป                              ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

เครื่องสแกนเนอร์ 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักปลดั  

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564(บาท) 2565 

(บาท) 
39 บริหารงานท่ัวไป                              ค่าครุภัณฑ์ 

 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
 

  60,000 60,000 60,000 ส านักปลดั/   

40 บริหารงานท่ัวไป                              ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
 

  60,000 60,000 60,000 กองคลัง 

41 เคหะและชุมชน                              ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
 

  60,000 60,000 60,000 กองช่าง   

42 สาธารณสุข 
 

  ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภณัฑ์การแพทย ์
 

เครื่องวัดความดันโลหิต 
 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดัฯ 

43 สาธารณสุข                                       ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 
 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
 

๕๙,๐๐๐ 
 

๕๙,๐๐๐ 
 

๕๙,๐๐๐ 
 

๕๙,๐๐๐ 
 

๕๙,๐๐๐ 
 

ส านักปลดัฯ  

44 การเกษตร 
 

  ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์เกษตร 
 

เครื่องพ่นยา 
 

 25,000 25,000 25,000 25,000 ส านักปลดัฯ  

45 การเกษตร 
 

  ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์เกษตร 
 

เครื่องสูบน้ า 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

กองช่าง 

46 สาธารณสุข 
 

  ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์การแพทย ์
 

เครื่องช่ังน้ าหนัก  10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดัฯ 

47 เคหะและชุมชน 
 

  ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   28,500 28,500 28,500 กองช่าง 

48 เคหะและชุมชน 
 

  ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบน่ังขับ   182,000 182,000 182,000 กองช่าง 

49 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ าขนาด 
1.5 แรงม้า 

   94,800 94,800 94,800 กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564(บาท) 2565 

(บาท) 
50 บริหารงานท่ัวไป  

 
  ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถยนต์นั่งส่วนกลาง 
 

 690,000 690,000 690,000 690,000 ส านักปลดัฯ 

51 บริหารงานท่ัวไป  
 

  ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถตู้ 11 ท่ีนั่ง 
 

  1,269,000 1,269,000 1,269,000 ส านักปลดัฯ 

52 รักษาความสงบภายใน 
 

  ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถ
กระบะกู้ชีพ) 
 

  1,350,000 1,350,000 1,350,000 ส านักปลดัฯ 

53 บริหารงานท่ัวไป  
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 110 ซีซ ี
 

  43,200 43,200 43,200 ส านักปลดัฯ/  

54 บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เครื่องบันทึกเสียง 
 

  ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

30,000 ส านักปลดัฯ 

55 บริหารงานท่ัวไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

กล้องถ่ายรูป 
 

  ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลดัฯ 

56 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส ารวจ 
 

กล้องระดับ 
 

  ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

กองช่าง 

57 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส ารวจ 
 

กล้องวัดมุม 
 

  100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

58 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องกรองน้ า   20,000 20,000 20,000 ส านักปลดัฯ 

59 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถกู้ภัยประจ าต าบลกดุสิม
คุ้มใหม ่ จ านวน 1 คัน 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลดัฯ 

 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564(บาท) 2565 

(บาท) 
60 การรักษาความสงบ

ภายใน 
 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถกระเช้า/รถเครน  3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านักปลดัฯ 

61 การรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 
 

หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบด้าม
ปืน เพื่อใช้ในการดับเพลิง
และระงับอัคคีภัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดัฯ 

62 การรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์อื่นๆ 
 

สัญญาณไฟกระพริบ เพื่อ
ติดตั้งตามจุดแยกต่างๆ 
ภายในต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดัฯ 

63 การรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 
 

ติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุด
เสี่ยงภายในต าบลกดุสมิคุ้ม
ใหม ่

 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดัฯ 

64 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

อุปกรณ์ และเครื่องมือดับ
ไฟปุา  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดัฯ 

65 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

ชุดผจญเพลิงใช้ในการระงับ
อัคคีภัย        จ านวน 6 ชุด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดัฯ 

66 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน  จ านวน 1 
เครื่อง 

 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดัฯ 

67 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เครื่องก าเนิดไฟฟูาเพื่อใช้ใน
การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดัฯ 

68 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ อุปกรณ์ถังดับเพลิงขั้นต้น 
ประจ าตามอาคารส านักงาน 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดัฯ 

 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564(บาท) 2565 

(บาท) 
69 การรักษาความสงบ

ภายใน 
ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บสิ่งของต่างๆ ใน

งานปูองกันและบรรเทาฯ 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดัฯ 

70 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

วิทยุสื่อสารสังเคราะห์
ความถี ่
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ส านักปลดัฯ 

71 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์อื่นๆ 
 

กรวยจราจรเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานจราจร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดัฯ 

72 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ 
 

ปูายไฟฟูาสามเหลี่ยมแบบ
โปร่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดัฯ 

73 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  อุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์(Smart card 

reader) 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดัฯ 

74 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร   31,000 31,000 31,000 ส านักปลดัฯ 

75 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ถังบรรจุน้ าไฟเบอร์กาลาส 
ขนาด 2,000 ลิตร 

  88,000 88,000 88,000 ส านักปลดัฯ 

76 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถจักรยานยนต ์
 

 43,200 43,200 43,200 43,200 กองช่าง     

77 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกเทท้ายติดตั้ง
เครนไฮกรอลิคพร้อมกระ
เข้าซ่อมไฟฟูา 

  2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองช่าง     
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ส่วนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12(3) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 2.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 3.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 4.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 5.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
  

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  เป็นแบบที่
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15  คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์  65  คะแนน  ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  10  คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10  คะแนน 
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  10  คะแนน 
 (4) วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
 (5) กลยุทธ์  5  คะแนน 
 (6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
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 (8) แผนงาน  5  คะแนน 
 (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 
 (10) ผลผลิต/ โครงการ  5  คะแนน 
 คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80  (80 คะแนน) 

 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565  ประกอบด้วย 
 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
 2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ  10  คะแนน 
 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
 2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10  คะแนน 
 2.5 โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย  
 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน  
 (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน  
 (3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง  5  คะแนน  

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  5  คะแนน  
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12  5  คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก

ประชารัฐ  5  คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ ได้รับ  5  คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน  การพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  

 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  15 
 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  65 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
 3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
 3.5 กลยุทธ์ (5) 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
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 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
 3.8 แผนงาน (5) 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100 
 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลฯ ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะ
กล่าวต่อไปนี้ในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
  

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
 (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance indicators) 
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
 (3)  แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF) ) 
 (4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model ) 
 (5)  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS) ) 

(6)  แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem -  Soling Method 
(7)  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Method) 
(8)  แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9)  แบบการประเมินตนเอง ( Sisk Assessment Model) 
(10)  แบบประเมินตนเอง (Self- Assessment Model) 
(11)  แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10) หรือเป็นแบบผสม

ก็ได ้
 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quantity) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (cost) เวลา (Time)เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้หรือไม่ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key 
Performance Indicator : KPls)  ผลกระทบ (Impact) 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
1.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
เทศบาลเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ เพ่ือให้สามารถ

บริหารการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นได้แก ่

1. การเมือง การปกครอง  ผลกระทบจากการเมือง การปกครอง ตั้งแต่ระดับชาติ ที่ปัจจุบันประเทศ 
ไทยอยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง อยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ หน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน เพ่ือให้ประเทศมั่นคง มากขึ้น ก่อนจะเข้าสู่การเลือกตั้งในอนาคต 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง เทศบาลจึงต้องเตรียมพร้อม ต้องรู้ความเคลื่อนไหวในทุกๆด้าน ทั้ง
ด้านนโยบายจากระดับบนลงมาสู่ระดับล่าง และจากระดับล่างขึ้นไปสู่ระดับบน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในประเทศ 
เพราะในทุกๆ ระดับย่อมมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
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 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มี
สมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับการกระจายบทบาทภารกิจสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  มีธรรมาภิ
บาล 

2. ด้านสงัคม ผลกระทบด้านสังคมในปัจจุบัน  ประชาชนในเขตเทศบาลมีสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม 
เมืองมากขึ้น ประชากรวัยแรงงานอพยพไปท างานในเมืองมากขึ้น ในหมู่บ้านส่วนมากมีแต่ผู้สูงอายุและเด็ก มีการส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น และด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย คลอบคลุม การรับรู้ข่าวสารมีมากขึ้น ทั้งจากระบบไอที 
โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ  อินเตอร์เน๊ต ท าให้เด็ก เยาวชน ติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางเสียหายได้ 
เทศบาลจึงต้องเตรียมวางแผนการพัฒนาด้านสังคม ให้เป็นสังคมที่พัฒนาอย่างมีภูมิกันที่ดี ส่งเสริมให้มีอาชีพในพ้ืนที่ เพ่ือวัย
แรงงานจะได้ไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด ไปท างานที่อ่ืน 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ 
มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 

3. ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาภาคการผลิต ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและ 
ยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตร
ยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง เพ่ือขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

4. สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า  
รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และ
พัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมลดปัญหาโลกร้อน การบริหารจัดการ
ขยะ 
 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ในทุกด้าน ทุกมิตินั้น  

ปัจจัยที่จะท าให้การพัฒนาประเทศขับเคลื่อนทุกระดับ ทุกๆด้าน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้ง
จากภาครัฐบาล ภาคเอกชน ทั้งระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับท้องถิ่น เพ่ือเป็น
ประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชนในพ้ืนที่ที่สุด จึงต้องน า
นโยบายต่างๆ มาวางแผนพัฒนาในพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นให้พัฒนาไปพร้อมๆกันทุกๆด้าน แต่เนื่องจากงบประมาณที่มีไม่
เพียงพอในการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่สามารถด าเนินการพัฒนาได้พร้อมกันทุกด้าน ต้องวางแผนเพ่ือ
พัฒนาในด้านที่ส าคัญ และจ าเป็นเร่งด่วน เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งผลจากการที่มีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากเกินไป โดยไม่ส ารวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทั้งด้านงบประมาณ 
บุคลากร และด้านต่างๆ นั้น ท าให้ปัจจุบันท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการได้ จึงเสนอแนะ
ให้ผู้มีอ านาจทบทวนบทบาทอ านาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ให้มีความเหมาะสม และ
ชัดเจนมากข้ึน รวมทั้งควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาในพ้ืนที่และมากข้ึน  
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