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ค าน า 
 

กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 
– พ.ศ.2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดไว้ให้มีระยะเวลาสี่ปี 

  แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) หมายรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของ
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ ได้มีการทบทวน เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง โดยได้ผ่านกระบวนการประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวน
โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณ
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ ขอขอบคุณผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน และต าบล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
กุดสิมคุ้มใหม่ ผู้น าชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชาสังคม ตลอดจน
หัวหน้าส่วนการงานทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและเสนอความคิดเห็น และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) จนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

๑. เหตุผลและความจ าเป็น 
 

ตามที่เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ ได้ยกร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) 
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ตามหนังสือ ที่ มท.0810.7/ว5793 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา 
ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งในส่วนของเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่
ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ 
พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้วนั้น 
  

  เนื่องด้วยปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนาตามโครงสร้างการแบ่ง
งาน มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจ านวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อ
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับ
สภาวการณ์หรือบริบทในพ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการ
พัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังของเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ที่มีอยู่
ค่อนข้างจ ากัด และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด อีกทั้ง
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานประจ า จึงมีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) 
  2.1 เพ่ือให้การจัดท าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 
พ.ศ.2564) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากท่ีสุด 
  2.2 เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด 

1 



 
  2.4 ความจ าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากร ของเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีการ
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนที่ และชุมชนที่เพ่ิมขึ้น เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการ
สาธารณะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าหรับบริการประชาชนในพ้ืนที่ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ และต าบลหรือพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
 
๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) ฉบับท่ี 4 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้
ข้อความนี้ “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยด าเนินการดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นครบทุกขั้นตอนที่ก าหนดไว้ และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พร้อมทั้ง
แจ้งประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ทราบ และใช้
เป็นกรอบในการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 

2 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4)   
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผ 07 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4)  

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 รวม 4 ปี 
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 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.2 แผนงานบริหารงานสาธารณสุข 
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

          

5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

  7 15,249,000 16 16,659,400 10 5,385,400 33 37,293,800 

7 การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบ
บริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ด ี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

          

รวมท้ังสิ้น   7 15,249,000 16 16,659,400 10 5,385,400 33 37,293,800 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–พ.ศ.2564) เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4)   

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 4) 
เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3พัฒนาศกัยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดักาฬสินธุ์(การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน) 
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จาก
ถนนลาดยาง-บ้านนางมณี
รัตน ์บ้านโนนส าราญ ม.5 

เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จาก
ถนนลาดยาง-บ้านนางมณีรตัน ์ 
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 าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 ไฟส่องสว่างลานกีฬา
หนองบักแลน บ้านโนน
เจริญ ม.13 

เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างลาน
กีฬาหนองบักแลน บ้านโนน
เจริญ ม.13 

ติดตั้งไฟส่องสว่าง
หนองบักแลน 

  100,000  ลานกีฬาหนองบักแลน
มีไฟฟ้าส่องสว่างได้
อย่างทั่วถึง 

ลานกีฬาหนอง
บักแลนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างได้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คุ้มศรี
มงคล 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 ทต.มีถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 4) 
เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3พัฒนาศกัยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดักาฬสินธุ์(การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน) 
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 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. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. 

 189,900 189,900 189,900 ทต.มีถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

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

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

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 90.00 ม. 
หนา 0.15 ม 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. 

 189,900 189,900 189,900 ทต.มีถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 ขยายเขตหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้านแบบ
ไรส้าย บ้านดอนจันทร์ 
ม.10 

เพื่อขยายเขตหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านแบบไร้สาย บ้าน
ดอนจันทร์ ม.10 

ขยายเขตหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้านแบบไรส้าย 
บ้านดอนจันทร์ ม.10 

  50,000 50,000 ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ประชาชนไดร้ับรู้
ข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 4) 
เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3พัฒนาศกัยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยวและน่าลงทุน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดักาฬสินธุ์(การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน) 
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิดจากบ้านนางมณี
รัตน-์บ้านนางบาน บ้าน
โพนสวรรค์ 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 ลดปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านไดด้ีขึ้น
ร้อยละ 70 

มีการระบายน้ า
ท่วมขังได้ดี
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

8 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. ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. 

 189,900 189,900 189,900 ทต.มีถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 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. ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม. 

 189,900 189,900 189,900 ทต.มีถนนส าหรับใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ผ 05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 ขุดลอกเพื่อเปิดทางน้ า

ล าห้วยสายกลดั-สายยัง
หลง พร้อมสะพานท่อ
เหลี่ยม บ้านโพนวิมาน 
ม.7 

เพื่อขุดลอกเพื่อเปิดทางน้ า
ล าห้วยสายกลดั-สายยัง
หลง พร้อมสะพานท่อ
เหลี่ยม บ้านโพนวิมาน ม.
7 

ท านบดินยาว 9,500 
ม. สูงเฉลีย่ 3.00 ม.
กว้าง 6.00 ม. 

 5,000,000 5,000,000  การระบายน้ าได้
อย่างสะดวกไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

มีการระบายน้ าได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 

2 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  ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ผ 05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
3 ปรับปรุงถนนผิวจราจร

ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ สายโศกลึก 
บ้านโพนวิมาน ม.7 

เพื่อปรับปรุงถนนผิว
จราจรดินซีเมนต์ปรบัปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
สายโศกลึก บ้านโพนวิมาน 
ม.7 

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

 2,588,000 2,588,000  ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงถนนผิวจราจร
ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ สายโรงไก่ 
บ้านโพนสวาง ม.6 

เพื่อปรับปรุงถนนผิว
จราจรดินซีเมนต์ปรบัปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
สายโรงไก่ บ้านโพนสวาง 
ม.6 

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

 1,986,000 1,986,000  ทต.มีถนนส าหรับ
ใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 8

 



ผ 05 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

ก ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั (การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
5 ปรับปรุงถนนผิวจราจร

ดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ สายหน้า
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 

เพื่อปรับปรุงถนนผิว
จราจรดินซีเมนต์ปรบัปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
สายหน้าวิทยาลัยเทคนิค
เขาวง 

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

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

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

6 ซ่อมบ ารุงถนนลาดยาง
สายโนนส าราญ-บ้าน
โพนสวาง 

เพื่อซ่อมบ ารุง
ถนนลาดยางสายโนน
ส าราญ-บ้านโพนสวาง 

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

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

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ซ่อมบ ารุงถนนลาดยาง
สายโนนส าราญ-ห้วย
เตรียม 

เพื่อซ่อมบ ารุง
ถนนลาดยางสายโนน
ส าราญ-ห้วยเตรียม 

ยางมะตอยผสมเสร็จ 
3,060 กม.หรือมี
พื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อย
กว่า 38 ตร.ม. 

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

ประชาชนมีถนน
เพื่อการสญัจรไป
มาได้อยา่งสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ผ 03 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 2564) เพิ่มเตมิ(ฉบับท่ี 4) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่  อ าเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ ์
ก    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นผลผลิตทางการเกษตร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับการ
อุดหนุน 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
1 ก่อสร้างถนน คสล.

สายดงทรัพยร์ีสอร์ท 
บ้านสมสนุก ม.8 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.สายดงทรัพย์
รีสอร์ท บ้านสม
สนุก ม.8 

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

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ทต.มีถนน
ลูกรังเช่ือมต่อ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติ
ทางการเกษตร
ได้สะดวกร้อย
ละ 70 ข้ึนไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางเกษตรที่
สะดวก 

ทต.กุดสมิคุ้ม
ใหม ่

อบจ.กส. 

1 ก่อสร้างถนนลูกรัง
สายหนองโสน บ้าน
สมสนุก ม.8 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรังสายหนอง
โสน บ้านสมสนุก 
ม.8 

กว้าง 5.00 ม. 
ยาว 800.00 ม. 
หนา 0.15 ม. 
 

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ทต.มีถนน
ลูกรังเช่ือมต่อ
คมนาคมขนส่ง
ผลผลติ
ทางการเกษตร
ได้สะดวกร้อย
ละ 70 ข้ึนไป 

ประชาชนมี
ถนนเพื่อการ
ขนส่งผลผลติ
ทางเกษตรที่
สะดวก 

ทต.กุดสมิคุ้ม
ใหม ่

อบจ.กส. 
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ผ 08 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เทศบาลต าบลกดุสิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป        
บริหารงานคลัง        
เคหะและชุมชน          

  ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 

ตูเ้ครื่องถ่ายเอกสาร 
 

  150,000 150,000 ส านักปลดัฯ/
กองคลัง/     
กองช่าง     

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณพ์ส านักงาน เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อองค์
พระมหากษัตริย์ 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 300,000 - - ส านักปลดัฯ 
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