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 สวนท่ี 1 
บทนํา 

ลักษณะของแผนพัฒนาเทศบาล 
  แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  พ.ศ.2558 – 2560  เปนการจัดทําและทบทวน
โครงการพัฒนาท่ีจะดําเนินการในระยะสามป  ในป พ.ศ.2558 – 2560  ซ่ึงจําแนกตามพันธกิจ 
ยุทธศาสตรและเปาประสงคในการพัฒนา เปนโครงการท่ีจะสนับสนุนใหวิสัยทัศนของเทศบาลบรรลุผล
สัมฤทธิ์  โดยโครงการพัฒนาตาง ๆ นั้น มาจากภารกิจของเทศบาลรวมท้ังภารกิจจากการถายโอนตามแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมือง  แผน
ชุมชนและการประสานแผนของสวนราชการท่ีเก่ียวของ  ตลอดจนขอเสนอจากเวทีประชาคมท่ีเปนปญหา  
ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และคณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดพิจารณาและจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาในระยะสามป  และเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
1. เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2555 – 255๘ 
2. เพ่ือเปนการทบทวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามป 
3. เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหาใหกับชุมชน 
4. เพ่ือเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
5. เพ่ือใหวิสัยทัศนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
 1. เทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนําขอมูลท่ีไดจากการประชาคมทองถ่ิน แผนชุมชน 
หรือขอเสนอจากเวทีประชาคมมาพิจารณาในการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามป 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา
ความตองการ และขอมูลตางๆ มาวิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล 
 3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณารางแผนพัฒนาสามป  เพ่ือเสนอนายกเทศมนตรี 
 4. นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใช 

ประโยชนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
1. เปนกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
2. เปนแนวทางในการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เปนการประสานความรวมมือระหวางองคกร ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

2.1  สภาพท่ัวไป   พ้ืนท่ีเขตเทศบาล  16.96  ตารางกิโลเมตร 
 2.1.1.  ประชากร 
  จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล    14,361     หลังคาเรือน 
  จํานวนประชากรท้ังหมดในพ้ืนท่ีตามฐานทะเบียนราษฎร     34,759     คน 

- ชาย     16,813     คน 
- หญิง    17,946     คน 

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง     24,521     คน 
- ชาย      11,507     คน 
- หญิง     13,014     คน 

ความหนาแนนของประชากรตอพ้ืนท่ีคิดเปน   2,048    คน/ตร.กม. 
   

 ที่มา :  งานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล     
                    มิถุนายน  2557 

 
2.2 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน    

2.2.1. การคมนาคม/การจราจร 
2.2.1.1.    ถนน 

   จํานวนถนนลูกรัง  27  สาย  ความยาว  4.948   ก.ม. หรือพ้ืนท่ี  13,656  ตร.ม. 
   จํานวนถนนลาดยาง  18  สาย  ความยาว 12.228 ก.ม. หรือพ้ืนท่ี 236,005 ตร.ม. 
   จํานวนถนนคอนกรีต 308 สาย ความยาว 83.616 ก.ม.หรือพ้ืนท่ี 279,983  ตร.ม. 

 
2.2.1.2.  สะพาน 

    จํานวนสะพานคอนกรีต   16  แหง  
    จํานวนสะพานอ่ืนๆ (สะพานลอย)   3  แหง 
 
 2.2.1.3.   แหลงน้ํา 
     จํานวนแมน้ําท่ีไหลผาน   1  สาย 
     จํานวนหวย/หนอง/คลอง/บึง  8  แหง/สาย 
 

2.2.1.4. การขนสง 
จํานวนสถานีขนสง   1  แหง 
การเดินทางเขาสูพ้ืนท่ีไดโดยวิธีรถยนต 
 

2.2.1.5 จํานวนหอกระจายขาวท้ังหมดในพ้ืนท่ี  36 แหง 
 

2.2.1.6 จํานวนเสียงตามสายท้ังหมดในพ้ืนท่ี          131 จุด 
 



    2.2.2.   การประปา  
    จํานวนครัวเรือนท่ีมีน้ําประปาใช  14,361  ครัวเรือน 
    หนวยงานท่ีดําเนินกิจการประปาในพ้ืนท่ี  สํานักงานประปาจังหวัดกาฬสินธุ 
    จํานวนน้ําประปาท่ีผลิตได  23,760  ลบ.ม./วัน 
    จํานวนแหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปา       2  แหง      

    2.2.3.   การไฟฟา 
    จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช           14,361  ครัวเรือน 
    จํานวนไฟฟาสาธารณะ     5,375  จุด 

2.2.4. ลักษณะการใชท่ีดินในเขตเทศบาล 
  พ้ืนท่ีพักอาศัย    5,083 – 2 - 60     ไร 
  พ้ืนท่ีตั้งหนวยงานของรัฐ   996 -1 -53       ไร 
  สวนสาธารณะ    204 – 3 – 70        ไร        5        แหง 
     -  สวนสาธารณะกุดน้ํากิน   26 – 1 – 85.8       ไร  
     -  สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี   18 – 2 – 77          ไร 
     -  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครอง                               
        สิริราชสมบัติครบ 60 ป               9 – 2 – 17            ไร   
     -  สวนสาธารณะแกงดอนกลาง        105 – 0 – 90.2       ไร 
     -  สวนสาธารณะริมแกงดอนกลาง     45         ไร 

  
  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม   19,779 – 1 - 21   ไร 

    ที่มา :  สํานักการชาง    
              มิถุนายน   2557 

 
2.3   ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

จํานวนสถานท่ีกําจัดขยะ  109 ไร  1  แหง  ตั้งอยู  ณ  บานแกงนาขาม ต.นาจารย     
อ.เมือง   จ.กาฬสินธุ         

ปริมาณขยะในเขตเทศบาลท่ีนําไปกําจัดเฉลี่ย             32.86      ตัน/วัน 
ปริมาณขยะท่ีกําจัดท้ังหมดในระบบกําจัดขยะเฉลี่ย       84.26       ตัน/วัน 
(มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ มารวมใชดวย  จํานวน  2๗  แหง) 
  วิธีการกําจัดขยะ 
       -  ใชวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล -  โรงคัดแยกขยะ   
       -  ทําเปนปุยหมักชีวภาพ   -  โรงบําบัดสิ่งปฏิกูล 
       -  รถยนตเก็บขยะ 
 
 
 
 
 
 



คันท่ี ขนาดความจุ (ลบ.ม.) ซ้ือเม่ือป ขยะท่ีขนได  
(ลบ.เมตร/วัน) 

จํานวนเท่ียว 
ตอวัน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11.469 
11.469 

4.00 
9.175 
9.175 
8.00 

12.00 
12.00 
12.00 
12.00 

2537 
2537 
2539 
2539 
2540 
2545 
2555 
2556 
2556 
2556 

8 
8 
3 
9 
9 
7 

11 
11 
11 
11 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

ที่มา :  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    
         มิถุนายน   2557    
 

2.4   ดานเศรษฐกิจ 
 สถานธนานุบาล                 1           แหง     

โรงฆาสัตว                          1        แหง 
 สถานีน้ํามัน/ปม          8          แหง    

ศูนยการคา/หางสรรพสินคา        4       แหง 
 ตลาดสด                    3          แหง    

โรงแรม                      9      แหง 
 ธนาคาร                     9          แหง    
 สถานท่ีทองเท่ียว        6          แหง         ไดแก 
  -  สวนสาธารณะกุดน้ํากิน   

-  วัดกลาง  พระอารามหลวง 
  -  แกงดอนกลาง     

-  สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 
  -  อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร   

-  พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ 
               ที่มา :  สํานักการชาง   มิถุนายน   2557 
 

2.5   ดานสังคม 
2.5.1.   ขอมูลศาสนสถาน 

    จํานวนวัด                       9            แหง 
   -  วัดชัยสุนทร   -  วัดใตโพธิ์คํ้า 
    -  วัดกลาง   -  วัดเหนือ 
   -  วัดหอไตรปฏการาม  -  วัดสวางคงคา 
   -  วัดประชานิยม   -  วัดดงปอ 
   -  วัดปาทุงศรีเมือง  



    จํานวนเมรุเผาศพ            4          แหง 6    เตา 
    จํานวนโบสถศาสนาพุทธ    8          แหง 
    จํานวนโบสถศาสนาคริสต   1          แหง 
    จํานวนมัสยิด                  1          แหง 
 

2.5.2. ขอมูลผูนับถือศาสนา 
  จํานวนผูนับถือศาสนาพุทธ       คิดเปนรอยละ  99.38   ของประชากรในเขตเทศบาล 
  จํานวนผูนับถือศาสนาอิสลาม   คิดเปนรอยละ     0.30   ของประชากรในเขตเทศบาล  
  จํานวนผูนับถือศาสนาคริสต     คิดเปนรอยละ     0.11  ของประชากรในเขตเทศบาล 
  จํานวนผูนับถือศาสนาอ่ืนๆ       คิดเปนรอยละ     0.21  ของประชากรในเขตเทศบาล 
 

ที่มา :  ที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ    
         วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ  งานทะเบียนราษฎร ฝายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล      

                    มิถุนายน   2557 

          2.5.3.  ขอมูลชุมชน 
ลําดับท่ี ช่ือชุมชน จํานวนบาน (หลังคาเรือน) จํานวนประชากร (คน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

ซอยน้ําทิพย 
กุดยางสามัคคี 
โพธิ์ไทร 
ทาสินคา 
ดอนสวรรค 
หนาโรงเลื่อย 
วัดเหนือ 
โรงง้ิว 
วัดใตโพธิ์คํ้า 
หนองลิ้นจี่ 
หนองไชยวาน 
หนองผักแวน 
ตลาดเกา 
คุมหวย 
ทุงสระ 
วัดหอไตรปฏการาม 
วัดสวางพัฒนา 
วัดสวางคงคา 
ริมแกงดอนกลาง 
บุญกวาง 
ดอนกลอย 
สุขสบายใจ 
หัวโนนโก 
ก.ส.ส. 

219 
336 
112 
172 
158 
121 
155 
161 
166 
229 
157 
242 
196 
221 
133 
316 
169 
350 
139 
270 
232 
457 
238 
347 

1,076 
1,147 
414 
732 
783 
505 
636 
600 
600 
933 
621 
714 
750 
712 
479 

1,154 
589 

1,295 
627 
970 
852 

1,482 
720 

1,010 
 



 

ลําดับท่ี ช่ือชุมชน จํานวนบาน (หลังคาเรือน) จํานวนประชากร (คน) 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

สงเปลือยใน 
สงเปลือยกลาง 
สงเปลือยนอก 
หนาโรงซอม ร.พ.ช. 
วัดปาทุงศรีเมือง 
ทุงศรีเมืองพัฒนา 
ทุงศรีเมืองกลาง 
ทุงมน 
หัวคู-หนองเรือ 
เกษตรสมบูรณ 
หาดลําดวน 
ดงปอ 
วัดกลาง 
ตลาดสด 

333 
205 
419 
402 
433 
327 
245 
179 
117 
173 
160 
304 

2,824 
2,944 

1,260 
618 

1,029 
1,142 
1,433 
1,066 
926 
600 
427 
605 
409 
977 

2,441 
2,425 

 รวม 14,361 34,759 
 
ที่มา :  กองสวัสดิการสังคม  และงานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล  
         มิถุนายน   2557 
 

2.5.4.  ขอมูลสถานศึกษา 
   สถานศึกษาในสังกัด     6     แหง 
   สถานศึกษานอกสังกัดภายในเขตเทศบาล     24   แหง   ไดแก 
 -  โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ  -  โรงเรียนอนุกูลนารี 
 -  โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย  -  โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ 
 -  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ  -  โรงเรียนวัดชัยสุนทร 

-  โรงเรียนมิตรภาพท่ี 32   -  โรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย 
-  โรงเรียนเซ็นตยอแซฟกาฬสินธุ  -  โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 
-  โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ  -  โรงเรียนอนุบาลทุงมน 
-  โรงเรียนสาธิตศึกษา   -  โรงเรียนนานาชาต ิ
-  โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา     -  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ 
-  โรงเรียนชาญยุทธวิทยา   -  วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ  
-  โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง  
-  โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดประชานิยม   
-  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ  
-  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ (ไทย - เยอรมัน) 
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ 
-  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ    
 
 



สถานศึกษาในสังกัด 
จํานวนนักเรียนในปการศึกษา ๒๕๕6 จํานวนนักเรียนในปการศึกษา ๒๕๕7 

ปฐม
วัย 

กอน
ประถม 

ประถม มัธยม รวม ปฐม
วัย 

กอน
ประถม 

ประถม มัธยม รวม 

โรงเรียนเทศบาล ๑ - - 1,111 - 1,111 - - 1,123 - 1,123 

โรงเรียนเทศบาล ๒ - - - 227 227 - - - 224 224 

โรงเรียนเทศบาล ๓ - 342 - - 342 - 376 - - 376 
โรงเรียนเทศบาล ๔ - - 209 - 209 - - 182 - 182 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทม.กส.1 

96 - - - 96 102 - - - 102 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทม.กส.2 

30 - - - 30 55 - - - 55 

รวม 126 342 1,320 227 2,015 157 376 1,305 224 2,062 
 

ท่ีมา : สํานักการศึกษา    มิถุนายน   2557  
 

2.5.5   ขอมูลการสาธารณสุข 
ศูนยสาธารณสุขในสังกัด      2     แหง  
โรงพยาบาลของรัฐ               1     แหง 
โรงพยาบาลเอกชน               1     แหง  
ศูนยสุขภาพชุมชน                1     แหง 
คลินิกแพทย                           32     แหง  
คลินิกทันตกรรม                   7     แหง 
รานขายยาท่ีมีเภสัชกร                26    แหง 

ท่ีมา :  สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม     
         มิถุนายน   2557  

2.5.6 ขอมูลการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ป 2555 ป  2556 
รายการ จํานวน (ครั้ง) มูลคาความ

เสียหาย 
จํานวน (ครั้ง) มูลคาความ

เสียหาย 
เพลิงไหมอาคาร 3  ครั้ง - 2  ครั้ง - 
เพลิงไหมหญา 15  ครั้ง  -  20  ครั้ง - 
อุทกภัย -  -  - - 
วาตภัย - - 1  ครั้ง - 
การฝกซอม/ทบทวน 
สมาชิก อปพร. 

- 
801 

 -  
- 

1  ครั้ง 
851 

- 
- 

 รถยนตดับเพลิง    ๔  คัน 
 รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง   4   คัน 
 รถยนตตรวจการณ   2   คัน 



 เครื่องดับเพลิงเคมีแหง          50  เครื่อง 
 เครื่องสูบน้ํายันมาร (ดีเซล)  ๑   เครื่อง 
 เครื่องสูบน้ําแบบหาบหาม (เบนซิน) 1   เครื่อง 
 เครื่องชวยหายใจในการดับเพลิง  ๖   ชุด 
 เครื่องตัด – ถางไฮดรอลิคระบบไฟฟา  ๑   ชุด 
 รถกูชีพ (EMS)    ๑   คัน 
 สมาชิก อปพร.          80๒  คน 
 
        ท่ีมา   :   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล    

มิถุนายน  2557 
 
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 

สวนราชการ 
พนักงานเทศบาล 

(คน) 
ลูกจางประจํา 

(คน) 
พนักงานจาง 

(คน) 
รวม 

สํานักปลัดเทศบาล 
สํานักการศึกษา  
สํานักการชาง 
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
สํานักการคลัง 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองสวัสดิการสังคม 
หนวยตรวจสอบภายใน 

28 
12 
13 
17 
21 
11 
8 
1 

13 
1 

13 
5 
3 
3 
2 
- 

55 
19 
61 

111 
8 
7 
5 
- 

96 
32 
87 

133 
32 
21 
15 
1 

รวม 111 40 266 417 
 

ท่ีมา   :  งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล     
 มิถุนายน  2557 

 
อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา นักการภารโรงและพนักงานจาง 
 

สวนราชการ 
พนักงานครู
เทศบาล 
(คน) 

ลูกจาง 
ประจํา 
(คน) 

พนักงานจาง
ตามภารกิจ 

(คน) 

พนักงานจาง
ท่ัวไป 
(คน) 

รวม 

โรงเรียนเทศบาล  ๑  กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ 
โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดสวางคงคา 
โรงเรียนเทศบาล  ๓  วัดเหนอื 
โรงเรียนเทศบาล  ๔  วัดใตโพธิ์คํ้า  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.1 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2 

54 
19 
16 
19 
3 
- 

2 
1 
1 
2 
- 
- 

5 
3 
1 
1 
2 
1 

3 
2 
1 
- 
1 
1 

64 
25 
19 
22 
6 
2 

รวม 111 6 13 8 138 

ท่ีมา   :  สํานักการศึกษา   มิถุนายน   2557  พฤษภาคม  2557 



๒.๖  ดานการเมือง  การบริหาร 
       ๒.๖.๑  โครงสรางองคกรเทศบาล 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

การแบงสวนราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 
 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๙) 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 
 

 

สถานธนานุบาล 
 

นายโฆษิต   ธีรกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

 

   

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๑ 

นายตอชาติ  ฆารไสว 
นายกานต  ฆารไสว 
นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ 
นายสรรเพชญ  ศรทีอง 
นายนพดล  แกวพูล 
นางจินตนา  ผองพันธุ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๒ 
นายโฆษิต       ธีรกุล 
นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ 
นายกฤษฎา    เวียงวะลัย 
นายอุทิศ  จําเริญสรรพ 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัต ิ
นายธนทั  จิตรลาดานนท 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๓ 
นายสุรศักดิ ์  เรืองศรีมัน่ 
นายอาคม     สําราญเนตร 
นายธวัชพงศ  โยคะสิงห 
นายอภิชัย  น้ําจันทร 
นางจําลอง  ภูเตานาค 
นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน 

คณะผูบริหาร 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 

นายนิติธรรม  รัตนานิคม 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายมานิต  ไชยศิวามงคล 
รองนายกเทศมนตรี 

 

 

นายเข็มชาติ   ฆารไสว 
รองนายกเทศมนตรี 

 
 

 

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน
รองนายกเทศมนตรี 

 

สภาเทศบาล 

น.ส.ศิรินันท  หลอตระกูล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 

นายอาคม  สําราญเนตร 
รองประธานสภาเทศบาล 

 

นายสมศักด์ิ   รมไทรทอง 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางสวนราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 

 
 
 
 
 
 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๙) 

 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ๘) 

 

สํานักการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ๙) 

 

สํานักการชาง 
(นักบริหารงานชาง ๙) 

 

สํานักการคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ๙) 

 

กองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป ๘) 

 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๘) 

 

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๙) 

 

 สํานักปลัดเทศบาล 
 

สํานักการศึกษา 
 

๑. ฝายบริหารงานทั่วไป 
   -  งานธุรการ 
   -  งานกิจการสภา 
๒. ฝายอํานวยการ 
   - งานการเจาหนาที่ 
๓. ฝายปกครอง 
    - งานทะเบียนราษฎร 
    - งานบัตรประจําตัว    
      ประชาชน 
๔. ฝายปองกันและรักษา 
    ความสงบ 
    - งานรักษาความสงบ 
    - งานปองกันและบรรเทา    
      สาธารณภัย 

 

๑.  ฝายแผนงานและโครงการ 
   - งานแผนและโครงการ 
   - งานระบบสารสนเทศ 
   - งานงบประมาณ 
   - งานธุรการ 
๒.  สวนบริหารการศึกษา 
 ฝายการเจาหนาท่ี 
    - งานการเจาหนาท่ี 
    - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 
ฝายกิจการโรงเรียน 
   - งานโรงเรียน 
   - งานกิจการนักเรียน 
   - งานการศึกษาปฐมวัย 
ฝายวิชาการ 
   - งานสงเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 
   - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สํานักการชาง 
 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
-  งานธุรการ 
๑. สวนควบคุมการกอสรางอาคาร               
     และผังเมือง 
ฝายควบคุมการกอสราง 
   - งานวิศวกรรม 
    - งานสถาปตยกรรม 
ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
    - งานควบคุมอาคาร 
    - งานผังเมือง 
๒. สวนการโยธา 
ฝายสาธารณูปโภค 
    - งานบํารุงรักษาทางและสะพาน 
    - งานสวนสาธารณะ 
     ั ี่ ไฟฟ    

. ฝายบริหารงานทั่วไป 
   - งานธุรการ 
   - งานการเงินและบัญชี 
๑. สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ฝายสงเสริมสุขภาพ 
   - งานสงเสริมสุขภาพ 
   - งานสาธารณสุขชุมชน 
ฝายปองกันและควบคุมโรค 
   - งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
   - งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ 
   - งานปองกันและบําบัดยาเสพติดและ   
     สารเสพติด 
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 

 ฝายบริหารงานทั่วไป 
  -  งานธุรการ 
๑. สวนบริหารงานคลัง 
ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
    - งานการซื้อและการจาง 
    - งานจัดทําทะเบียนพัสดุ 
ฝายการเงินและบัญชี 
    - งานตรวจสอบการเบิกจายเงิน 
ฝายระเบียบการคลังและสถิติ        
การคลัง 
   - งานควบคุมจัดทําทะเบียน    
      และงบประมาณรายจาย 
    - งานจัดระเบียบเก่ียวกับ    
       การเงินและบัญชี 
     ั ํ ส ิ ิ ั     

ฝายบริหารงานทั่วไป 
-  งานธุรการ 
ฝายแผนงานและงบประมาณ 
  - งานวิเคราะหนโยบาย          
    และแผน 
  - งานจัดทํางบประมาณ 
  - งานวิจัยประเมินผล 
ฝายการบริการและเผยแพร
วิชาการ 
   -  งานบริการและเผยแพร         
      วิชาการ 
   - งานบริการขอมูลขาวสาร 
      ทางทองถ่ิน 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
 -  งานธุรการ 
ฝายสังคมสงเคราะห 
 - งานสังคมสงเคราะห 
 - งานกิจการสตรีและ 
    คนชรา 
ฝายพัฒนาชุมชน 
 - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานชุมชนเมือง 
ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม 
- งานสงเสริมสวัสดิการ
สังคม 
- งานสวัสดิการเด็กและ

สํานักการสาธารณสขุ 

และสิ่งแวดลอม 
 

สํานักการคลัง 
 

กองวิชาการ 

และแผนงาน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแบงสวนการบริหารในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แบงเปน 8 สวนงาน 1 สถานธนานุบาล คือ   
 
 1.  สํานักปลัดเทศบาล  ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังนี้ 

  1.1  ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหนาท่ีของ 
งานธุรการ และงานกิจกิจการสภา 

           งานธุรการ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานสารบรรณของเทศบาล  งานดูแลรักษา 
 จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ       
งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตางๆท่ีขอความรวมมือ  งานการตรวจสอบแสดงรายการ
เก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  งานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญจักรพรรดิมาลา 
และผูทําคุณประโยชน  งานเก่ียวกับการเลือกตั้ง  งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราว
รองทุกขและรองเรียน งานเลขานุการนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมตรี  ปลัดเทศบาลและ 
รองปลัดเทศบาล  งานเก่ียวกับงานการเงิน/การเบิกจายวัสดุ  บัญชีการจายเงิน  บัญชีพัสดุ งานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 งานกิจการสภา มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานเอกสารเก่ียวกับสภาเทศบาล งานประชุม
สภาเทศบาล งานฝกอบรมของสมาชิกสภาเทศบาล  งานการบริการและอํานวยความสะดวกสมาชิกสภา
เทศบาล งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                    1.2 ฝายอํานวยการ มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหนาท่ีของงานการ
เจาหนาท่ี 

                    งานการเจาหนาท่ี มีหนาท่ีเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจําและพนักงานจาง  งานบรรจุแตงตั้ง โอน(ยาย) และเลื่อนระดับ งานการสอบแขงขัน       
สอบคัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง     
งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป งานขออนุมัติ
ปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง งานพัฒนาบุคลากร เชน  การฝกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน 
การลาศึกษาตอ  การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง การบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง  งานการลาพักผอนประจําปและการลาอ่ืนๆ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

                 1.3 ฝายปกครอง  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหนาท่ีของงาน
ทะเบียนราษฎร  และงานบัตรประจําตัวประชาชน 
                           งานทะเบียนราษฎร  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร  
งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดําเนินการเลือกตั้ง  จัดทําฎีกาเบิกจายเก่ียวกับการเงินและบัญชีพัสดุ   
งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

                            งานบัตรประจําตัวประชาชน  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน  งานเก่ียวกับรายงานการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน การเบิกจายแบบพิมพตางๆ 
งานจัดการเลือกตั้งและดําเนินการเลือกตั้ง  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    1.4  ฝายปองกันและรักษาความสงบ  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติ
หนาท่ีของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานรักษาความสงบ 
                             งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานรักษาความปลอดภัย
ของสถานท่ีราชการ  งานปองกันและระงับอัคคีภัย  งานวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงาน 
เสนอแนะ รวมท้ังดําเนินการดานกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัยอ่ืน เชน อุทกภัย  วาตะภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวก



ในการปองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยตางๆ  งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย        
งานฝกซอมและดําเนินการตามแผน  งานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร  งานการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  
                         งานรักษาความสงบ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาด
สด  หาบเร แผงลอย รวมท้ังกิจการคาท่ีนารังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  งานควบคุมตรวจสอบ
และดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  งานศึกษาและวิเคราะหขาว
เพ่ือเสนอแนะวางแผนหรือโครงการท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงแหงชาติ  งานประสานงานกับจังหวัดและ
อําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง งานมวลชนตางๆ เชน งานรักษาความปลอดภัย ใน
งานพิธีตาง ๆ งานการจัดจราจรหนาโรงเรียน ฯลฯ งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดมอบหมาย 
 
 2.  สํานักการคลัง  ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังนี้ 

2.1  ฝายบริหารงานท่ัวไป   มีหนาท่ีควบคุมดูและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหนาท่ี 
ของงานธุรการ  
                    งานธุรการ  มีหนามีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและ
ใหบริการเรื่องสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ  ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  งานการประงาน
เก่ียวกับการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตาง ๆ
ท่ีขอความรวมมือ  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเก่ียวกีบเอกสารสําคัญของทางราชการ  งานรักษาความ
สะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   เหรียญ
จักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องราวรองทุกข
รองเรียน  งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบเปนพิเศษ       
งานการลาพักผอนประจําป และการลาอ่ืน ๆ งานสวัสดิการของสํานัก    งานประชาสัมพันธเก่ียวกับรายได
และแนะนําอํานวยความสะดวกแกประชาชน  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
          2.2 สวนบริหารงานคลัง   มีหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ
ฝายพัสดุและทรัพยสิน ฝายการเงินและบัญชี และฝายระเบียบการคลังและสถิติการคลัง 
                   2.2.1  ฝายพัสดุและทรัพยสิน มีหนาท่ีควบคุมแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีของงานการซ้ือและการจางและงานจัดทําทะเบียนพัสดุ 

                              งานการซ้ือและการจาง  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานดําเนินการซ้ือและการจางของ
เทศบาล งานเอกสารเก่ียวกับการซ้ือ และการจางของเทศบาล  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
                               งานจัดทําทะเบียนพัสดุ มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานจัดทะเบียนและจําหนายพัสดุ   
งานการตรวจสอบการจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับอบหมาย 

              2.2.2  ฝายการเงินและบัญชี  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีของงานตรวจสอบเบิกจายเงิน  
                                 งานตรวจสอบการเบิกจายเงิน  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานตรวจสอบการเบิก
จายเงินทุกประเภท  งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย  งานจัดทําเช็คและจัดทําเอกสาร
การจายเงิน  งานการจายเงินและตรวจอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย  งานจัดทําบัญชีการเงินและทะเบียนท่ี
เก่ียวของทุกประเภท  งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน  ประจําปและรายงานอ่ืน ๆ  งานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 



             2.2.3  ฝายระเบียบการคลังและสถิติการคลัง    มีหนาท่ีควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานควบคุมจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย  งานจัดระเบียบ
เก่ียวกับการเงินและพัสดุ และงานจัดทําสถิติการรับจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                   งานควบคุมจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งาน
จัดทําสถิติรายรับรายจายจริงประจําปงบประมาณ  งานจัดทํางบประมาณการรายรับและรายจายประจําป
งบประมาณ งานจัดทําทะเบียนคุมงบประมาณ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
                                   งานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานกําหนด
นโยบายและแผนการคลัง   งานกําหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของสํานักการคลังตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ  เงินแผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมใน พ.ศ. 2544 งานควบคุมและ
ตรวจสอบตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยวินัยงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544  
งานการประเมินผลการทางคลัง งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                                   งานจัดทําสถิติการรับจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  
งานจัดทําสถิติการรับและจายเงินนอกงบประมาณ  งานจัดทําสถิติเก่ียวกับการรับจายเงินสะสมและจายเงิน
อุดหนุน  งานจัดทําสถิติรายรับและรายจายเก่ียวกับงบเฉพาะการ  การรายงานสถิติการคลังประจําปและ
การใหบริการขอมูลทางดานสถิติการคลัง  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
             2.3  สวนพัฒนารายได  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝาย
พัฒนารายได  ฝายผลประเมินและกิจการพาณิชย  และฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
                        2.3.1 ฝายพัฒนารายได  มีหนาท่ีควบคุมแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ี
ของงานพัฒนารายไดและงานเรงรัดรายได 
                                งานพัฒนารายได  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานศึกษาวิเคราะหวิจัยและเสนอแนะ
และปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรคาธรรมเนียมและการจัดหารายไดอ่ืน  งานวางแผนการจัดเก็บรายไดและ
การแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได  งานแผนและโครงการเก่ียวกับการจัดหารายได  งาน
พัฒนาการปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินและการกําหนดคารายไดของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย 
ภาษีบํารุงทองท่ีและรายไดอ่ืน  งานแจงประชาสัมพันธเก่ียวกับระยะเวลาและแนวทางการชําระภาษี  งาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                                งานเรงรัดรายได  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานจัดทําหนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑท่ี
จะตองเสียภาษีทราบลวงหนา  งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีขอชื่อของผู ท่ีไมยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพยสินหรือคํารองภายในกําหนดและรายชื่อผูไมทํารายการภาษีคาธรรมเนียมรายไดอ่ืน ๆ และใบกําหนด
ของแตละป  งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมยืนแบบแสดงรายการทรัพยสินภายในกําหนด  
งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษีกรณีไมชําระภาษีคาธรรมเนียมและรายไดอ่ืนภายในกําหนด  งาน
ประสานการเก็บฝายนิติการเพ่ือดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทองถ่ิน(ไมยืนแบบและไมชําระ
ภาษี) โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาสั่งการ  งานเก่ียวกับการดําเนินการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน   
งานประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการเรงรัดรายได  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

2.3.2 ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย  มีหนาท่ีควบคลุมดูแลและ 
รับผิดชอบการปฏิบัติในหนาท่ีของงานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินและงานพัฒนากิจการพาณิชย 
                                 งานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานจัดทําประกาศให
มายืนแบบแสดงรายการทรัพยสินเพ่ือชําระภาษี  งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูท่ีอยูในเกณฑเสียภาษีใน
ปงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสิน
หรือแบบคํารองของผูเสียภาษี คาธรรมเนียม  และรายได อ่ืน ๆ  งานพิจารณาการประเมินและกําหนดคา



ภาษี คาธรรมเนียมในเบื้องตนเพ่ือนําเสนอพนักงานเจาหนาท่ี  งานแจงผลการประเมินคาภาษีแกผูเสียภาษี 
งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และรายไดอ่ืน งานลงรายการเก่ียวกับภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี  และภาษีปายในทะเบียนเงิน ผลประโยชนและทะเบียนคุมผูชําระภาษี 
(ผ.ท.) ของผูเสียภาษีแตละรายเปนประจําทุกวัน  งานดําเนินงานเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณภาษี        
งานเก็บรักษา และบํารุงสงเงินประจําวัน  งานเก็บรักษาและเบิกจายแบบพิมพตาง ๆ  งานเก็บรักษา
เอกสารและหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน งานจัดทําหนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑเสีย
ภาษีทราบลวงหนา  งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อของผูท่ีไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน หรือคํา
รองภายในกําหนดและรายชื่อผูไมชําระภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ ภายในกําหนดของแตละป  
งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินภายในกําหนด งานจัดทํา
หนังสือแจงเตือนผูเสียภาษี กรณีไมมาชําระภาษี คาธรรมเนียม และรายไดอ่ืนภายในกําหนด  งาน
ประสานงานกับฝายนิติการเพ่ือดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทองถ่ิน (ไมยื่นแบบและไมชําระ
ภาษี) โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาสั่งการ งานเก่ียวกับการดําเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน  
งานประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการเรงรัดรายได  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
               งานพัฒนากิจการพาณิชย  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานจัดทําสัญญาเชาอาคารของ
เทศบาล  สัญญาเชาแทนตลาดเทศบาล  สัญญาเชาสวมสาธารณะ  งานขายสินคาบนทางเทา งานรับเงิน
ผลประโยชนของเทศบาลประจําวันและนําเงินฝากธนาคารประจําวัน การจัดหาประโยชนในทรัพยสิน ซ่ึง
เปนการไดมาจากการใหเชาอสังหาริมทรัพยของเทศบาล ตลอดจนการดําเนินการขอเชาจากหนวยงานอ่ืน 
เพ่ือนํามาจัดหาประโยชนในทรัพยสินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนใน
ทรัพยสิน  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

   2.3.3.  ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  มีหนาท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบ 
การปฏิบัติและประสานงานในหนาท่ีของงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
                               งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานคัดลอกขอมูลท่ีดิน 
งานปรับขอมูลแผนท่ีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  งานปบขอมูลแผนท่ีภาษีปาย งานปรับขอมูลแผนท่ีภาษีบํารุง
ทองท่ี  งานตรวจสอบขอมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงท่ีดิน  การจัดทํารายงานเสนองาน
ทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูล งานจัดเก็บบํารุงรักษาแผนท่ีภาษี งานปรับขอมูลในทะเบียน
ทรัพยสินและเอกสารท่ีเก่ียวของ (ผ.ท.) งานสํารวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม    งานตรวจสอบรหัส
ประจําแปลงท่ีดิน รหัสชื่อเจาของทรัพยสินและรหัสชื่อผูชําระภาษี (ผ.ท.) งานจัดเก็บและดูแลรักษา
ทะเบียนทรัพยสินและเอกสาร  ขอมูลตางๆ  การจัดทํารายงานประจําเดือน งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
                               งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสิน   มีหนาท่ีเก่ียวกับงาน
ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวกับแผนท่ีภาษี  และทะเบียนทรัพยสิน  งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษี
บํารุงทองท่ี ภาษีปายและขอมูลแผนท่ีภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  งานบริการขอมูลทะเบียนทรัพยสิน  งาน
บริการขอมูลผูชําระภาษี  งานบริการตรวจสอบขอมูลและรับรองสําเนา  งานสงเสริมการใชประโยชนของ
ขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  งานประชาสัมพันธแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  งานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 



3.  สํานักการชาง  ประกอบดวย สวน/ฝาย/งานตาง ๆ ดังนี้ 
                 3.1 ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีหนาท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ี
ของงานธุรการ 

         งานธุรการ   มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียม
ประสานงาน  และใหบริการเรื่องสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ  งาน
ประสานงานเก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล   คณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล งานตรวจสอบแสดง
รายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  งานรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ  งานขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน  งานจัดทําคําสั่งและ
ประกาศ   งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน   ลูกจาง   และ
การใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ   งานการลาพักผอนประจําปและการลาอ่ืนๆ  งานเลขานุการของ
สํานัก  งานการเบิกจาย / วัสดุ / เบิกเงิน  การจัดทําฎีกาเบิกจาย   การควบคุม /ตรวจสอบ /เบิกจายวัสดุ  
งานเก่ียวกับการเงินทุกประเภทของสํานัก  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง    มีหนาท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบ 
การปฏิบัติงานในหนาท่ีฝายควบคุมการกอสราง และฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
                       3.2.1 ฝายควบคุมการกอสราง มีหนาท่ีควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีของงานวิศวกรรมและงานสถาปตยกรรม 
                             งานวิศวกรรม  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม              
งานวางโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเก่ียวกับงาน
ทางดานวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารทางดานวิศวกรรม งาน
ออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม  งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพ่ือคํานวณ ออกแบบ
กําหนดรายละเอียดทางดานวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห วิจัยทางดานวิศวกรรม  งานประมาณราคา
กอสรางทางดานวิศวกรรม  งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม     งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
                              งานสถาปตยกรรม  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานออกแบบ เขียนแบบทางดาน  
สถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป  งานวางโครงการ จัดทําผังและควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม และ
มัณฑนศิลป  งานใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป  งานตรวจสอบแบบแปลนการขอ
อนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรมตามกฎหมาย  งานควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม  งานออก
รายการทางสถาปตยกรรม  งานสํารวจขอมูลเพ่ือออกแบบสถาปตยกรรม  งานวิเคราะห วิจัย ทางดาน
สถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป  งานประมาณราคาคากอสรางทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป  งาน
ใหบริการดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป และงานดานศิลปกรรมตางๆ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
                           3.2.2  ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบงาน
ในหนาท่ีของงานควบคุมอาคาร และงานผังเมือง 
             งานควบคุมอาคาร มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานควบคุมการกอสรางอาคาร          
งานตรวจสอบการกอสรางอาคาร  งานใหคําปรึกษาและบริการในดานการขอแบบการกอสราง             
งานอนุญาตการกอสรางอาคาร   งานประมาณราคากอสราง  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย   
                               งานผังเมือง  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานจัดทําผังเมืองรวม  งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ  
งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและท่ีดินสาธารณประโยชน  
งานสํารวจรวบรวมขอมูลทางดานผังเมือง  งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก ทางน้ํา  งานตรวจสอบโครงการ
พัฒนาผังเมือง  งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง  งานใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม  งานควบคุมใหปฏิบัติตาม



ผังเมืองรวม  งานวิเคราะหวิจัยงานผังเมือง  งานวิเคราะหวิจัยดานสิ่งแวดลอม  งานเวนคืนและจัด
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน   งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.3  สวนการโยธา  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของฝาย
สาธารณูปโภค และฝายศูนยหรือเครื่องจักรกลและระบบจราจร 

     3.3.1  ฝายสาธารณูปโภค  มีหนาท่ีควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีของงานบํารุงรักษาทางและสะพาน งานสวนสาธารณะ และงานจัดสถานท่ีและการไฟฟา 
                                   งานบํารุงรักษาทางและสะพาน มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานดานการกอสรางอาคาร 
ถนน สะพาน ทางเทา เข่ือน และสิ่งติดตั้งอ่ืน ๆ  งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง        งานซอม
บํารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เข่ือน  ทางเทา  งานควบคุมดูแลอาคารสถานท่ี งานปรับปรุงแกไขและ
ปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ  งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานกอสราง  งานควบคุมพัสดุ 
งานดานโยธา  งานประมาณราคา งานซอมบํารุงรักษา  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                                งานสวนสาธารณะ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานจัดสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  เชน 
สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหยอม    งานควบคุมดูแล  บํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  งานดูแล 
บํารุงรักษาตนไม พันธุไมตางๆ  งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุไมตางๆ  งานประดับ 
ตกแตงสถานท่ีอาคารเก่ียวกับการใชพันธุไมตางๆ  งานใหคําปรึกษาแนะนําเผยแพรทางดานภูมิสถาปตย  
งานประมาณราคาดานภูมิสถาปตย  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย   

                             งานจัดสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานออกแบบ  จัด-       
สถานท่ีติดตั้งไฟฟา ท้ังงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอ่ืนๆ  งานประมาณการ  งานจัดสถานท่ีเนื่องในงานรัฐ
พิธี  ประเพณี  และงานอ่ืนๆ  งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณเก่ียวกับการจัดสถานท่ี  งานสํารวจออกแบบและ
คํานวณอุปกรณไฟฟา งานควบคุมการกอสรางในการติดตั้งอุปกรณไฟฟา  งานซอมบํารุงการไฟฟาในเขต
เทศบาล  งานใหคําปรึกษาแนะนําตรวจสอบในดานการไฟฟา งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                         3.3.2  ฝายศูนยเครื่องจักรกลและระบบจราจร  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน ในหนาท่ีของงานศูนยเครื่องจักรกล และงานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร 
                                   งานศูนยเครื่องจักรกล  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานควบคุมการใชยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล  งานตรวจสอบ  ซอม  บํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล  งานพัสดุ ดานอะไหล และ
อุปกรณยานพาหนะและเครื่องจักรกล  งานควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                                    งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร   มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานศึกษาวิเคราะห
วิจัยทางดานระบบจราจร   งานวางโครงสรางผังดานการจราจร  งานควบคุมตรวจสอบการกอสรางระบบ
จราจร   งานควบคุม ดูแล ปรับปรุงระบบจราจร   งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

4.  สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังนี้ 
     4.1 ฝายบริหารงานท่ัวไป   มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีของงานธุรการ  และงานการเงินและบัญชี 

       งานธุรการ   มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา  จัดเตรียม และ 
ใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ  งานประสานงานเก่ียวกับ
การประชุมสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล  งานตรวจสอบและแสดงรายการเก่ียวกับ
เอกสารสําคัญของทางราชการ   งานสาธารณกุศลของเทศบาล และของหนวยงานตางๆ ท่ีขอความรวมมือ   
งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ   งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผูทําคุณประโยชน  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ    งานรับเรื่องราวรองทุกข



และรองเรียน  งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบกรณี
พิเศษ   งานการลาพักผอนประจําปและการลาอ่ืน   งานสวัสดิการตางๆ   งานดานประชาสัมพันธและ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน งานเลขานุการ  การเสนอหนังสือของสํานัก  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

         งานการเงินและบัญชี  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุก 
ประเภท  งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย  งานจัดทําเช็ค  และจัดเก็บเอกสารการ
จายเงิน  งานจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย  งานจัดทําบัญชีและทะเบียนท่ีเก่ียวของทุก
ประเภท  งานจัดทํารายงานประจําวัน  ประจําเดือน  ประจําป  และรายงานอ่ืน ๆ   งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                  4.2 สวนสงเสริมสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหนาท่ีของฝายสงเสริมสุขภาพ ฝายปองกันและควบคุมโรคและฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
                           4.2.1  ฝายสงเสริมสุขภาพ มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีของงานสงเสริมสุขภาพ  งานสาธารณสุขชุมชน  และงานอ่ืนทีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                                 งานสาธารณสุขชุมชน  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานวางแผนดานสาธารณสุข          
งานจัดทําแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขใหสอดคลองกับปญหาสาธารณสุขของทองถ่ิน โดยประสาน
แผนกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  จังหวัด  งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ จากผล
การปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข  งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุข
ประจําเดือน  งานขอมูลขาวสาร จัดทําและสนับสนุนระเบียบและรายงานใหหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ  
งานประเมินผลทางดานการสาธารณสุข  งานนิเทศและติดตามผลงานทางดานสาธารณสุข  งานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      งานสงเสริมสุขภาพ   มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานดานสุขศึกษา งานโภชนาการ    
งานสุขภาพจิต  งานอนามัยโรงเรียน  งานอนามัยแมและเด็ก งานวางแผนครอบครัว  และงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                          4.2.2  ฝายปองกันและควบคุมโรค มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ และงาน
ปองกันและบําบัดยาเสพติดและสารเสพติด 
                งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ   มีหนาท่ีเก่ียวกับ   ปองกันและสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค   งานควบคุมแมลงและพาหนะนําโรค   งานควบคุมปองกันโรคติดตอ งานปองกันและ
รักษาโรคท่ีเกิดจากโรคติดตอ    งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
               งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ   มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานปองกันและสุข
เสริมสุขภาพ  งานควบคุมและติดตามผลการรักษาโรค งานบริการ  แกผูปวยท่ีเปนโรคติดตอ  งานกํากับ
ดูแลปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                                      งานปองกันและบําบัดยาเสพติดและสารเสพติด มีหนาท่ีเก่ียวกับ งาน
ปองกันและสารเสพติด  งานปองกันและวางแผนบําบัดผูตืดยาเสพติดและสารเสพติด   วางจัดทําสถิติ 
รายงานขอมูลของผูติดยาเสพติด   งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                          4.2.3  ฝายสงเสริมส่ิงแวดลอม  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
งานบริการรักษาความสะอาด  และงานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ 
 



                                งานสุขาภิบาลอนามัยและส่ิงแวดลอม   มีหนาท่ีเก่ียวกับ   งานควบคุมดาน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม   งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานควบคุมการประกอบการคาท่ีนา
รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  งานสุขาภิบาลโรงงาน  งานชีวอนามัย  งานฌาปนกิจ งานอ่ืน     
ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                               งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  มีหนาท่ีเก่ียวกับงาน
จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   งานวิเคราะหและจัดสถิติปริมาณของขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งานการทําขยะรีไซเคิล  งานผลิตปุยหมัก   งานกํากับดูแลปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                                งานบริการรักษาความสะอาด  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานกวาดลางทําความสะอาด  
งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานขนถายขยะมูลฝอย  งานกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล    
งานกําจัดมูลฝอยและควบคุมสถานท่ีกําจัดมูลฝอย  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                               งานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  การตรวจสอบและให
คําแนะนําดานสุขาภิบาลเพ่ือปองกันมลพิษและเหตุรําคาญ  งานปองกันควบคุมแกไขเหตุรําคาญและ
มลภาวะ   และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4.3 สวนบริการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหนาท่ีของฝายบริการสิ่งแวดลอม  และฝายบริการสาธารณสุข   

                  4.3.1 ฝายบริการส่ิงแวดลอม  มีหนาท่ีควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีของงานรักษาปองกันควบคุมโรคในสัตว   และงานควบคุมการฆาสัตว  
                                  งานรักษาปองกันและควบคุมโรคในสัตว  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานควบคุมและ
รับผิดชอบโรคในสัตว  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคท่ีเกิดจากสัตวเลี้ยงหรือสัตวปาท่ีนํามาเลี้ยงหรือสัตวท่ี
อยู อาศัยตามธรรมชาติ งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุมบุคคลซ่ึงประกอบอาชีพซ่ึงเสี่ยงตอการติด
โรคในสัตว  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบา  งานปองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว  งาน
ขอมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเก่ียวกับงานดานสัตวแพทย  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

               งานควบคุมการฆาสัตว  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานควบคุมโรงฆาสัตว งาน 
ควบคุมการฆาสัตว  งานตรวจสอบและจัดทําสถิติการฆาสัตวของโรงฆาสัตว  งานรายงานการฆาสัตวเปน
ประจําทุกเดือน  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
             4.3.2 ฝายบริการสาธารณสุข  มีหนา ท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานศูนยบริการสาธารณสุข  งานทันตสาธารณสุข  และงานเภสัชกรรม  งานบริการ
ตรวจรักษาพยาบาลแกประชาชนในศูนยบริการ  งานบริการดานสงเสริมสุขภาพ  บริการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค บริการวางแผนครอบครัว งานสุขศึกษาแกผูมารับบริการและญาติ งานติดตามเยี่ยมบาน
ผูปวยในเขตท่ีรับผิดชอบ งานบริการตรวจรักษาพยาบาลเคลื่อนท่ีในชุมชนตางๆ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                                  งานทันตสาธารณสุข  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานบริการตรวจรักษาฟนและโรค
ในชองปาก  งานบริการสรางเสริมดูแลรักษาฟน  งานวางแผนและจัดทําสถิติผูมารับบริการดานทันตกรรม     
และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย   
                                  งานเภสัชกรรม  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานวางแผนและจัดระบบการเบิกจายยา   
งานบริการจายยาใหแกผูปวย  งานจัดยาใหผูปวย  งานใหความรูความเขาใจเก่ียวกับยา  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 



  ๕.  สํานักการศึกษา  ประกอบดวย ๑ ฝาย ๒ สวน สถานศึกษา และหนวยศึกษานิเทศก  
ดังนี้  

     ๕.๑.  ฝายแผนงานและโครงการ   มีหนาท่ีควบคุมดูแล และรับผิดชอบการ 
ปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานแผนและโครงการ  งานระบบสารสนเทศ   งานงบประมาณ   และงานธุรการ 

                      งานแผนและโครงการ   มีหนาทีเก่ียวกับ   งานรวบรวมวิเคราะหและบริการ
ขอมูลสถิติ  การวางแผนและการประเมินผล  งานแผนของสํานักการศึกษา  งานรวบรวมโครงการและ
จัดทําแผนงานในการดําเนินการของสํานักการศึกษา การจัดเตรียมเอกสารท่ีใชในการประกอบการพิจารณา
วางแผนและโครงการ   งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองความตองการของหนวยงาน
หรือองคกรท่ีเก่ียวของ  งานวิเคราะหและศึกษาปญหารวมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงงานแผนและ
โครงการ งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                                 งานระบบสารสนเทศ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานการจัดเก็บวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติทางการศึกษา   งานสงเสริมเผยแพรทางการศึกษาและวิชาการ   งานเผยแพรและแนะแนวเก่ียวกับ
การศึกษาอาชีพ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

              งานงบประมาณ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานเก่ียวกับการเงิน การบัญชี  เชน   
การวางฎีกาเตรียมการเบิกจาย  การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายเงินทุกประเภท ท้ังในและนอกงบ 
ประมาณ รวมถึงการลงบัญชี ทํารายงาน การบัญชี   งานรวบรวมรายละเอียดและดําเนินงานเก่ียวกับ
การงบประมาณของสํานัก  เชน การรวบรวมขอมูลตางๆ และการจัดทํางบประมาณ  การทําหนังสือชี้แจง
โต ตอบดานงบประมาณ  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย  งานการบริหารและควบคุมงบประมาณ
ของสํานัก   งานเก่ียวกับการทําบัญชี  ถือจายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบ  และวิธีการท่ีสํานัก
งบประมาณกําหนด  เชน  จัดทําแผนสรุปยอดงบประมาณ  อัตราเงินเดือนท่ีถือจายประจําป จัดทําบัญชี 
ขอถือจายเงินเดือนเพ่ิมระหวางป หรือเงินเพ่ิมทุกกรณี  การสรุปยอดจํานวนอัตราเงินเดือน  การเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษ  ๒  ข้ัน ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดทําสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทํา
สถิติประกอบบัญชีถือจายประจําป ซ่ึงแสดงจํานวนโรงเรียน นักเรียน หองเรียนและครู  งานเก่ียวกับการขอ
อนุมัติ  จัดหา  จัดซ้ือ  จัดจางเบิกจาย  ซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุตลอดจนจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ  
เก็บรักษาใบสําคัญ  หลักฐาน เอกสารเก่ียวกับพัสดุ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

           งานธุรการ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานสารบรรณ  งานเลขานุการของสํานัก 
งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงาน  และใหบริการเรื่องสถานท่ีวัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวยความ
สะดวกในดานตางๆ  งานประสานงานเก่ียวกับการประชุม  งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสาร
สําคัญของทางราชการ  งานสาธารณกุศลทองถ่ินและของหนวยงานตางๆ ท่ีขอความรวมมือ  งานรักษา
ความสะอาดและความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ  งานขอพระราชการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ  เหรียญจักรพรรดิมาลา  ผูทําคุณประโยชน   งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน  
งานการลาพักผอนประจําป  และการลาอ่ืนๆ   งานสวัสดิการตางๆ   งานดานประชาสัมพันธ  
และอํานวยความสะดวกแกประชาชน  งานรวบรวมขอมูล และจัดทําแผนของสํานักการศึกษา  รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน  การติดตามและการรายงาน   งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

       ๕.๒.  สวนบริหารการศึกษา   มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีของฝายการเจาหนาท่ี  ฝายกิจการโรงเรียน  และฝายวิชาการ 
      ๕.๒.๑.  ฝายการเจาหนาท่ี  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานการเจาหนาท่ีและงานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 



                 งานการเจาหนาท่ี  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานควบคุมดูแลและรับผิดชอบ  
เก่ียวกับงานการบริหารบุคคลของบุคคลากรทางการศึกษาท่ีสังกัดสํานักการศึกษาในเรื่องการกําหนด
ตําแหนง  การบรรจุ  แตงตั้ง โอนยาย  เลื่อนระดับ การสอบ   แขงขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก  
รวมท้ังการจัดทําทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติ  งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา  การประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป  การพัฒนาบุคลากร เชน การลาศึกษาตอ การฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดู
งานและทัศนศึกษานอกสถานท่ี   งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                           งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานจัดทํา
แผนงานบุคลากรทางการศึกษา  งานจัดทําทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา  งานจัดทําขอมูลบุคลากรทาง
การศึกษา งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย   
                               ๕.๒.๒. ฝายกิจการโรงเรียน มีหนาท่ีเก่ียวกับควบคุมดูและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานโรงเรียนและงานกิจการนักเรียน 
          งานโรงเรียน  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล  งาน
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารตางๆ ของโรงเรียน  งานพิจารณาจัดตั้ง  ยุบเลิกโรงเรียน  งานดูแล  จัดเตรียม  
และใหบริการวัสดุอุปกรณ  คูมือครู  สื่อการเรียนการสอนแกโรงเรียน  งานจัดตั้งและสงเสริมสมาคมครู  
นักเรียน  และมูลนิธิตางๆ  ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนและการสงเสริมการจัด
กิจกรรมตางๆของโรงเรียน  งานการติดตอประสานงานกับสถานท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  งานเผยแพร
ขาวสาร  เอกสารตางๆ  กฎ  ระเบียบ  และนโยบายของทางราชการอันเก่ียวกับการดําเนินงานของโรงเรียน  
งานสงเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

   งานกิจการนักเรียน  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานตรวจตราสอดสองดูแล  ความ
ประพฤติของนักเรียน  งานสํารวจเด็กท่ีมีอายุ  ตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ  เพ่ือใหเขาเรียนตาม                                                      
พระราชบัญญัติประถมศึกษา  งานเก่ียวกับเด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ  งานการวิเคราะหวิจัย  
ศึกษาสาเหตุท่ีนักเรียนประพฤติตัวไมเหมาะสม  งานประสานงานกับสถานศึกษา  ผูปกครอง  และ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  งานติดตามแกไขปรับปรุง  เสนอแนะ  และวางแผนปฏิบัติงานเก่ียวกับความ
ประพฤติของนักเรียนเปนรายบุคคล  การจัดทํารายงานการศึกษาและสถิติขอมูลตางๆ งานเก่ียวกับ
ทะเบียน  ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ  งานตรวจสอบสถานท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย  งานแนะนําตักเตือน  
หามปรามนักเรียนท่ีประพฤติตัวไมเหมาะสมแลวรายงาน เสนอผูบังคับบัญชาหรือนําตัวนักเรียนมาสอบสวน  
งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
       งานการศึกษาปฐมวัย  มีหนาท่ีเก่ียวกับงานควบคุมดูแลตรวจสอบการ 
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเกิดประสิทธิภาพ  งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารตาง ๆ งานดูแล
จัดเตรียมและใหบริการวัสดุอุปกรณ คูมือครู สื่อการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดเตรียมแนวทาง
การดําเนินงานทางวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานบุคลากรและ
บริหารจัดการ งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม งานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชนและการ
บริหารจัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๕.๒.๓.   ฝายวิชาการ  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน 
หนาท่ีของงานสงเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนัวตกรรมทางการศึกษา 

งานสงเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานสํารวจความ
ตองการและปญหาทางการศึกษา  งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา  งานวิจัยทางการ
ศึกษา  งานพัฒนาหลักสูตร  งานวัดผล  ประเมินผลทางการศึกษา  งานสงเสริมสุขภาพ  และควบคุม
มาตรฐานทางการศึกษา  งานประสานงานการดําเนินงานดานวิชาการกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ งาน



ประชุมสัมมนา อบรมประสานงานดานวิชาการ  งานใหบริการทางการศึกษาท่ัวไปดวยการนิเทศให
คําปรึกษาแนะนําปญหาทางวิชาการ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  มีหนาท่ีเก่ียวกับงาน
เขียนเอกสาร  ตํารา  ผลิตอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน  งานคนควาทดลองและเผยแพรเทคนิค
วิทยาการแผนใหมทางการศึกษา  งานสงเสริมและเผยแพรทางการศึกษาและวิชาการ  งานขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  

๕.๓.  สวนสงเสริมการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีหนาท่ีควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบปฏิบัติงานในหนาท่ีของฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
และฝายสงเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
       ๕.๓.๑.  ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหนาท่ีควบคุมดูแล  
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานฝกและสงเสริม
อาชีพ  และงานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา 
          งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานสํารวจ
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการศึกษานอกโรงเรียน  งานเก่ียวกับการศึกษาผูใหญและวิทยาลัยชุมชน หรือ
การศึกษาท่ีนอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ  งานสงเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐาน  การศึกษาผูใหญ  
งานควบคุมตรวจสอบติดตามผลการวัดผลและประเมินผลการศึกษาผูใหญ  งานติดตอประสานงานกับ
สถานศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  งานสงเสริมการกีฬา   งานชุมชนตาง ๆ เชน  การอยูคายพักแรม 
งานบริการดานวิชาการและอ่ืน ๆ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                 งานฝกและสงเสริมอาชีพ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานฝกอบรมและสงเสริม
อาชีพของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานวิเคราะหและวางแผนอบรม  งานสงเสริมอาชีพ
สําหรับผูท่ีศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                                     งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
งานสงเสริมดูแลรักษาหองสมุดพิพิธภัณฑของโรงเรียน  งานประสานงานเครือขายทางการศึกษา  งาน
ประเมินผลการใชหองสมุด  งานบริการหองสมุด งานจัดหาหนังสือสิ่งพิมพและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกับหองสมุด  
งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

         ๕.๓.๒.  ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหนาท่ีควบคุมดูแล  และรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานกีฬาและนันทนาการ 
            งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานการรณรงคเพ่ือการ
รูหนังสือเผยแพรขาวสารเอกสารตาง ๆ แกเยาวชน  และประชาชนท่ัวไป  งานสงเสริมและเผยแพรความรู
ดานวิชาชีพตางๆแกเยาวชนและประชาชนท่ัวไป  งานพัฒนาเยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ  งานศูนยเยาวชน  งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศ  ติดตามผลวัดผล  และประเมินผล
กิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  งานหองสมุด  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

       งานกีฬาและนันทนาการ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานสงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ  งานควบคุมดูแลการใชสนามกีฬากลาง  งานจัดการแขงขันกีฬาทุกชนิด  งานติดตอประสาน
กับการกีฬาแหงชาติ งานประเมินผล และการรายงานการใชสนามกีฬากลาง  งานอ่ืนเก่ียวของหรือตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
                               ๕.๓.๓.  ฝายสงเสริมประเพณี ศิลปะ  และวัฒนธรรม  มีหนาท่ีควบคุมดูแล
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานกิจกรรมศาสนา และงานสงเสริมประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรม 



                       งานกิจกรรมศาสนา  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานท่ีเก่ียวกับพิธีการทาง
ศาสนา  งานการจัดเก่ียวกับการตกแตงและการจัดโตะหมูบูชา  งานเก่ียวกับพิธีการทางสงฆ  งานเก่ียวกับ
การบวงสรวง เครื่องเซนไหว   งานจัดสถานท่ีดานการศาสนา  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดมอบหมาย 

           งานสงเสริมประเพณี  ศิลปะวัฒธรรม  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานที 
เก่ียวกับการสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน  งานเก่ียวกับพิธีการตางๆ เชน พิธีการบวงสรวง           
งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนของโรงเรียน  งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน  งาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๕.๔.  หนวยศึกษานิเทศก  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีของฝายนิเทศการศึกษา ฝายวิจัยและประเมินผล และฝายพัฒนาการศึกษา  

         ๕.๔.๑.  ฝายนิเทศการศึกษา  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน  งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล  งานสงเสริมและพัฒนาโรงเรียน   งานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๕.๔.๒.  ฝายวิจัย และประเมินผล  มีหนาท่ีเก่ียวกับ   งานการวัดผลและ
ประเมินผลทางการศึกษา   งานวิจัยทางการศึกษา   งานพัฒนาหลักสูตร  งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล
สถิติทางการศึกษา   งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

             ๕.๔.๓.  ฝายพัฒนาการศึกษา  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานสํารวจความตองการและ
ปญหาทางการศึกษา  งานใหบริการทางการศึกษาท่ัวไปดวยการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําปญหาทาง
วิชาการ  งานเขียนเอกสาร ตํารา  ผลิตอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน  งานคนควาทดลอง  และเผยแพร
เทคนิควิทยาการแผนใหมทางการศึกษา งานประชุม อบรม สัมมนา  ประสานงาน  และใหบริการทางดาน
วิชาการ งานสงเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา  งานประสานงานการดําเนินงานดาน
วิชาการกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

     ๕.๕  สถานศึกษา  มีหนาท่ีบริหารงานในสถานศึกษา  ไดแกโรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  ไดแก 

 ๕.๕.๑  โรงเรียน  ซ่ึงมีโรงเรียนเทศบาล  ๔  โรงเรียน 
             ๕.๕.๑.๑  โรงเรียนเทศบาล ๑  กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ 
    ๕.๕.๑.๒  โรงเรียนเทศบาล ๒  วัดสวางคงคา 
    ๕.๕.๑.๓  โรงเรียนเทศบาล ๓  วัดเหนือ 
    ๕.๕.๑.๔  โรงเรียนเทศบาล ๔  วัดใตโพธิ์คํ้า 
     ๕.๕.๒  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ซ่ึงมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๒ ศูนย   
  ๕.๕.๒.๑  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑ 
  ๕.๕.๒.๒  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒ 
 

6.  กองวิชาการและแผนงาน  ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังนี้ 
                                  งานธุรการ   มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา จัดเตรียม 
และใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ งานประสานงาน
เก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล   งานสาธารณกุศลของเทศบาลและ
หนวยงานตางๆ ท่ีขอความรวมมือ  งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  
งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชน  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ  งานรับเรื่องราวรองทุกขและ
รองเรียน  งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  



งานการลาพักผอนประจําปและการลาอ่ืนๆ งานสวัสดิการของกองหรือฝาย งานเก่ียวกับงานเลขานุการของ
กองหรือฝาย  ควบคุม /ตรวจสอบ /เบิกจายวัสดุ  งานเก่ียวกับงานการเงินทุกประเภท  งานจัดทําฎีกา
เบิกจายทุกประเภท  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                          6.1  ฝายแผนงานและงบประมาณ  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน  ในหนาท่ีของงานวิเคราะหนโยบายและแผน  งานวิจัยและประเมินผล และงานจัดทํา
งบประมาณ   
                งานวิเคราะหนโยบายและแผน  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานรวบรวมวิเคราะห   
และใหบริการขอมูลสถิติท่ีจําเปนตองนํามาใชในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ       
งานจัดเตรียมเอกสารท่ีใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ  
งานวิเคราะหและพยากรณการเจริญเติบโตในดานตาง ๆ ในเขตเมืองและความเพียงพอของการบริการ
สาธารณะ  งานวิเคราะหและคาดคะเน รายไดรายจายของเทศบาลในอนาคต  งานจัดทําและเรียบเรียง
แผนพัฒนา การกําหนดเคาโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจําป   งานวิเคราะหความ
เหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ  งานประสานงานกับหนวยงานใน
เทศบาล และหนวยงานอ่ืนท่ีเสนอบริการสาธารณะในเขตเทศบาลและหนวยงานใกลเคียงเก่ียวกับการ
วางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน   งานศึกษาวิเคราะหและวิจัยปญหา
ท้ังในดานการปกครอง  การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล  รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไข
ปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในเทศบาล  งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาล  งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษ และตามนโยบายของ
ทางราชการ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
          งานวิจัยและประเมินผล  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานศึกษาวิเคราะหและวิจัย
ปญหาท้ังในดานการปกครอง  การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล  รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไข
ปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในเทศบาล  งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาล  งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของ
ทางราชการ  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

                          งานจัดทํางบประมาณ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางใน
การปฏิบัติงานประจําป ใหหนวยงานตางๆ ทราบและดําเนินการ  งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะห
งบประมาณ  งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ  งานจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปของเทศบาลและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม   งานศึกษาหาหลักฐานรายไดใหมๆ ของ
เทศบาล งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย   
                    6.2  ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานบริการและเผยแพรวิชาการ  และงานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน 
               งานบริการและเผยแพรวิชาการ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ   งานเผยแพรขาวสารของ
เทศบาล  งานเผยแพรสนับสนุนผลงาน   นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล งานเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน  งานศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  วางแผนดานประชาสัมพันธ  โดยรวบรวม
ขอคิดเห็นของ  ประชาชนขอขัดของตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีเพ่ือเสนอแนะฝายบริหารพิจารณา วาง
หลักเกณฑ  ปรับปรุงและแกไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสัมพันธกับงานนโยบายของ
ประเทศ  งานรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ เพ่ือประโยชนในการประชาสัมพันธ  งานสารนิเทศ   งานอ่ืนท่ี
เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 



                                งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานจัดทําขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ของทองถ่ิน  งานปรับปรุงขอมูลขาวสารของทองถ่ินใหเปนปจจุบัน งานเชื่อมโยงระบบขอมูล
ขาวสารของทองถ่ิน หรือหนวยงานทองถ่ินอ่ืน  หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ งานบริการขอมูลขาวสารตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                          6.3  ฝายนิติการ  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ
งานรับเรื่องราวรองทุกขและงานนิติกรรมสัญญา 
              งานรับเรื่องราวรองทุกข มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานทางกฎหมาย  เก่ียวกับการ
พิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย  ราง  และพิจารณา  ตรวจรางเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ  และ
คําสั่งท่ีเก่ียวของ  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการรองทุกข
หรืออุทธรณ   งานสอบสวน  และเปรียบเทียบ  การกระทําท่ีละเมิดเทศบัญญัติ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                                 งานิติกรรมสัญญา  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานจัดทํานิติกรรม รวบรวม ขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย งานเก่ียวกับตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับสัญญาตางๆ
ของเทศบาล  งานการตรวจสัญญาจางหรือการทําสัญญาจางตางๆท่ีเก่ียวของกับเทศบาล  งานอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับเทศบาล 
 

      7.   กองสวัสดิการสังคม  ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังนี้ 
  7.1 ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ 

ปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานธุรการ 
                              งานธุรการ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานสารบรรณ  งานดูแลรักษาจัดเตรียม 
ประสานงาน และใหบริการเรื่องสถานท่ี  วัสดุ  อุปกรณติดตอและ อํานวยความสะดวกในดานตางๆ     
งานประสานงานเก่ียวกับการประชุม  งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  
งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ  งานรับ
เรื่องราวรองทุกขและรองเรียน งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนและการใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก
พนักงานและลูกจาง   งานการลาพักผอนประจําปและการลาอ่ืนๆ งานเลขานุการ งานเสนอหนังสือ
ผูบังคับบัญชากอง /  ฝายงานเก่ียวกับการเบิกจายเงินทุกประเภท  การควบคุม /  การจัดงบประมาณ    
การจัดทําฎีกาทุกประเภทการควบคุม /ตรวจสอบ/เบิกจายวัสดุ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  

      7.2  ฝายสังคมสงเคราะห    มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ 
ปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน และงานกิจการสตรีและคนชรา 
                     งานสังคมสงเคราะห  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานสงเคราะหประชาชนผูทุกข
ยาก  ขาดแคลนไรท่ีพ่ึง  งานสงเคราะหผูประสบภัยตางๆ งานสงเคราะหคนชรา คนพิการทุพพลภาพ  งาน
สงเคราะหครอบครัวและใหความรูเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว   งานสงเสริมและสนับสนุนองคการ
สังคมสงเคราะหภาคเอกชน  งานสํารวจวิจัยสภาพปญหาสังคมตางๆ   งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรีและ
สงเคราะหหญิงบางประเภท   งานประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการสงเคราะห  งานให
คําปรึกษา  และแนะนําในดานสังคมสงเคราะห   งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                      งานกิจการสตรีและคนชรา   มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานสงเคราะหสตรีและ
คนชราท่ีประสบความเดือดรอนตางๆ งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรีและคนชรา เชน การจายเบี้ยยังชีพ         



งานชวยเหลือสตรีและคนชรา ท่ีอนาถาไรท่ีพ่ึง  เรรอน  ถูกทอดท้ิง  งานชวยเหลือผูติดเชื้อเอดส          
งานประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ   งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      7.3  ฝายพัฒนาชุมชน  มีหนาท่ีกํากับดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีของงานพัฒนาชุมชน  งานชุมชนเมือง และงานสงเสริมสวัสดิการสังคม 

  งานพัฒนาชุมชน มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการ
การชุมชนเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง  งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับการ
พัฒนาชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือนําบริการข้ัน
พ้ืนฐานไปบริการแกชุมชน  งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตางๆ  ใหแกชุมชน งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 

                   งานชุมชนเมือง  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน  
งานการจัดใหมีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน  งานประสานความ
รวมมือกับชุมชนในเขตเมือง  งานสงเสริมสนับสนุนชุมชน  งานใหความชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับ
ชุมชน  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
   7.4  ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม   มีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานของงานสงเสริมสวัสดิการสังคม  และงานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
    งานสงเสริมสวัสดิการสังคม  มีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทําแผนชุมชน  
งานสนับสนุนการอุดหนุนงบประมาณ  สงเสริมและพัฒนาการดําเนินการกองทุนสวัสดิการในชุมชน  
สงเสริมใหความชวยเหลือดูแลผูดอยโอกาส  ในชุมชนพรอมท้ังจัดบริการสวัสดิการใหกับชุมชน             
ใหคําแนะนําและปรึกษาดานตาง  ๆ  เก่ียวกับการชวยเหลือประสานในชุมชน  ประสานความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และงานอ่ืนท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

       งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน   มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานสงเคราะหเด็กและ 
เยาวชนทีครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอนตาง ๆ   งานสงเคราะหเด็กกําพรา  อนาถา  ไรท่ีพ่ึง  
เรรอนจรจัด  ถูกทอดท้ิง  งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนท่ีพิการทางรางกาย  สมองและปญญา  งานให
ความชวยเหลือเด็กนักเรียนท่ียากจนทางดานอุปกรณการเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  อาหารกลางวัน  
ทุนการศึกษา    การสอดสอง ดูแล  และชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีประพฤติตนไมสมแกวัย   งานประสาน
และรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  งานใหคําปรึกษา  แนะนําแก
เด็กและเยาวชนซ่ึงมีปญหาดานตาง ๆ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
                8.  หนวยตรวจสอบภายใน  มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานตรวจสอบบัญชีทะเบียนและเอกสาร     
ท่ีเก่ียวของ  งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน  งานตรวจสอบเอกสาร  การรับเงินทุกประเภท       
งานตรวจสอบภาษีท้ังภายนอกและภายใน  งานตรวจสอบการเก็บรักษา หลักฐานการเงิน การบัญชี      
การจัดเก็บรายได  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาล  งาน
ตรวจสอบการทําประโยชนทรัพยสินของเทศบาล งานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 



      9. สถานธนานุบาล  มีหนาท่ีเก่ียวกับ การรับจํานําทรัพยสินตาง ๆ ของประชาชนในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา  โดยมิไดแสวงหาไร  การจําหนายทรัพยหลุดจํานํา  และเปนสถานสินเชื่อทองถ่ินสําหรับบริการ
ประชาชนในทองถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.2   ขอมูลดานการเงินการคลัง 
 

รายรับ  
รายการ ปงบประมาณ พ.ศ.2555  

จํานวน (บาท) 
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

จํานวน (บาท) 
หมวดภาษีอากร 
ภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรรให 
ภาษีท่ีจัดเก็บเอง 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและ
ใบอนุญาต 

15,570,205.29 
10,575,604.69 

- 
7,816,091.24 

 

16,444,328.29 
129,046,312.56 

- 
9,240,865.80 

 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 17,722,161.04 18,001,008.45 
หมวดคาสาธารณูปโภค 722,491.96 582,097.01 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 7,179,868.50 8,757,840.16 
หมวดรายไดจากทุน 129,900 - 
หมวดเงินอุดหนุน 54,054,070 120,814,530 

รวม 208,951,131.72 302,886,982.56 
 
 

รายจาย  
รายการ ปงบประมาณ พ.ศ.2555  

จํานวน (บาท) 
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

จํานวน (บาท) 
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 41,552,285.16 89,550,682.48 
หมวดคาจางชั่วคราว 28,669,579.24 29,136,279.95 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 65,595,666.69 79,004,151.75 
หมวดคาสาธารณูปโภค 3,394,610.39 5,067,869.49 
รายจายอ่ืน 130,000 100,000 



รายจายเพ่ือการลงทุน 20,926,525 53,326,361.31 
งบกลาง 20,525,648.92 21,774,374.44 
เงินอุดหนุน 11,010,727.15 11,583,245.92 

รวม 191,805,042.55 289,542,965.34 
 

สัดสวนการจัดเก็บรายไดปงบประมาณ 2555 / ปงบประมาณ  2556 เพ่ิมข้ึนรอยละ  44.95% 
ท่ีมา :   สํานักการคลัง   เดือน  กันยายน  2556 
 
 
 
 
 
 
2.6.3 ขอมูลดานอ่ืนๆ  

ป พ.ศ.2556  มีเรื่องราวรองทุกข  109  เรื่อง แกไขได  90 เรื่อง แกไขไมได 19 เรื่อง   
เนื่องจากเปนเรื่องท่ีไมมีอํานาจหนาท่ีโดยตรง จําเปนตองประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ
บางเรื่องไมมีกฎหมาย ระเบียบใหเทศบาลดําเนินการ 
  ศูนยพัฒนาครอบครัว                18     แหง  
  ศูนยขอมูลขาวสาร                     1       แหง 
  ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน             36 แหง          
  กองทุน  SMl            36       แหง 
  กองทุนแมของแผนดิน    8 กองทุน 
  ลานกีฬาและชุมชน           22 แหง 
  สภาเด็กและเยาวชน             1 แหง  

 ท่ีมา :  สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   กองสวัสดิการสังคม 
                    กองวิชาการและแผนงาน  มิถุนายน   2557 
 
               การสงเสริมอาชีพในชุมชน 
 

ลําดับท่ี กลุมอาชีพ ชุมชน หมายเหตุ 
1 
2 

แปรรูปเนื้อสัตว “คุณแหมม” 
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

ซอยน้ําทิพย 
ซอยน้ําทิพย 

 

3 
4 
5 
6 
7 

แปรรูปเนื้อสัตว 
ปลูกผักปลอดสารพิษ 
หัตถกรรมดอกไม 
ออมทรัพยบุพผาชาติ 
พัฒนาอาชีพพวงมาลัยดอกไมสด 

ดอนสวรรค 
ดอนสวรรค 
โรงง้ิว 
เกษตรสมบูรณ 
ดงปอ 

 

    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา 

 
3.1   การวิเคราะหศักยภาพ (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง   
- บุคลากรสวนมากมีคุณภาพและเพียงพอกับปริมาณงาน 
- สามารถใหบริการและแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็วท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
- มีอิสระในการบริหารจัดการดานงบประมาณดวยตนเอง 
- มีกฎระเบียบท่ีชัดเจนพนักงานสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 
จุดออน    
- เครื่องมือเครื่องใชบางสวนเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 
- มีภาระหนี้สินท่ีจะตองผอนชําระเปนระยะยาว 

 
     โอกาส   

- ประชาชนสามารถนําเสนอปญหาและอุปสรรคตอเทศบาล  ไดอยางสะดวกรวดเร็วและหลาย
ชองทาง 

- ไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 
- มีแหลงทองเท่ียว  และผลิตภัณฑ  OTOP   
- เปนเสนทางไปสูประตูอินโดจีนเพ่ือรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป  ๒๕๕๘ 
- ประชาชนสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  กีฬาและ

นันทนาการ  และมีสถานท่ีท่ีพรอมในการจัดกิจกรรม 
- มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีพรอมสําหรับการพัฒนา 
- ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล 

 
     อุปสรรค   

- ความไมตอเนื่องในนโยบายของรัฐบาล 



- ความขัดแยงของประชาชนทางการเมือง 
- การจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินไมเปนไปตามกําหนด 
- การปฏิรูปโครงสรางการกระจายอํานาจยังไมชัดเจน 
- สาธารณูปโภคพ้ืนฐานไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบเทาท่ีควร 
- ภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีรอนข้ึน 
- ปญหาดานเศรษฐกิจ  และสังคมท่ีผลกระทบตอการพัฒนา 
- รายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บเองไมเพียงพอกับรายจาย  ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว 

 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 4 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 

4.1    วิสัยทัศนในการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
             “กาฬสินธุเปนเมืองนาอยู คูธรรมาภิบาล” 
 
4.2    นโยบายการบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

1.  นโยบายดานการบริการประชาชน 
 ๑.๑  ปรับปรุงและลดข้ันตอนในการบริการสาธารณะดานตาง ๆ ใหรวดเร็วยิ่งข้ึน  โดย

การใชระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  จัดใหมีการบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร  (One  stop  service)  
ใหบริการดวยความเปนมิตร  จริงใจ  เปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ 

 ๑.๒  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น  โดยการจัดหี
มีระบบรับเรื่องราวรองทุกข  และขอเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือใหตรงกับความตองการของประชาชน 

 ๑.๓  จัดระบบงานบริการใหมีความยึดหยุน  คลองตัว  รวมเร็ว  มีประสิทธิภาพ  โดยการ
จัดใหมีระบบงานบริการแบบเชิงรุก  ออกใหบริการประชาชน 

๒.  นโยบายดานการบริหารจัดการท่ีดี  (Good  Governance) 
 ๒.๑  ทบทวน  ปรับปรุง  กฎ  ระเบียบ  และกระบวนการดําเนินการใหเปนธรรม  และ

ทันกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลง  โดยการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานท่ีคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพความ
ยุติธรรมของคนในองคกร  รวมถึงการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค 

 ๒.๒  สรางระบบเครือขายการสงเสริมคุณธรรมในหนวยงาน  ระหวางหนวยงานและกลุม
ตาง  ๆ  โดยการสงเสริมและพัฒนาคนในองคกรใหมีประสิทธิภาพ  จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความมีคุณธรรม  
จริยธรรมกําหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของการปฏิบัติงาน  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพรอมกัน  และใหความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียม 

 ๒.๓  สรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในองคกร  และสงเสริมใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกรและสามารถตรวจสอบการทํางานได  โดยการสรางจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานอยางโปรงใส  สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน  และปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมี
ความโปรงใส 



๒.๔  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ  โดยใหประชาชนมี 
สวนรวมรับรูและเสนอความคิดเห็น  มีการวางแผนระบบการรับฟงความคิดเห็นและบูรณาการความ
เชื่อมโยงของการบริหารจัดการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ชุมชน  และภาคเอกชน 
  ๒.๕  สรางความสํานึกเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของคนในองคกร  โดยการสงเสริมให
คนในองคกรตระหนักในหนาท่ี  ใสใจตอปญหาสาธารณะและกระตือรือรนในการแกปญหา  มีระบบการ
ตรวจสอบและการประเมินผลท่ีจะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จ  และรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบดวย 
  ๒.๖  ใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัด  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม  โดยการสราง
จิตสํานึกแกคนในองคกรในการประหยัดการใชทรัพยากร  ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  กําหนดเปาหมายและ
มาตรฐานงานบริการ  มีระบบติดตามและประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบความคุมคาในการดําเนินงาน 

๓.  นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ๓.๑  ใหมีการบํารุงและพัฒนาการคมนาคมทางบก  โดยการกอสรางและปรับปรุงถนน

ภายในเขตเทศบาล  ปรับปรุงระบบการจราจร 
 ๓.๒  ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา  โดยการกอสรางและปรับปรุงทอระบายน้ํา           

รางระบายน้ํารวมถึงระบบระบายน้ํา  เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังอยางเปนระบบ 
 ๓.๓  ใหมีน้ําสะอาดและบํารุงการไฟฟา  โดยการขยายเขตบริการน้ําประปา  และขยาย

เขตบริการไฟฟา 
 ๓.๔  จัดระบบการวางผังเมืองใหสอดคลองกับการพัฒนาท้ังในปจจุบันและในอนาคต  

โดยการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ  และบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวดวยกับการผังเมืองดวยความเสมอ
ภาคและเปนธรรม 

๔.  นโยบายดานการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
 ๔.๑  จัดใหมีการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  โดย

การควบคุม  ดูแล  กําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขในการักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.๒๕๓๕ 

 ๔.๒  จัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยการจัดใหมีระบบ
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ  จัดระเบียบวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตามท่ีหรือทางสาธารณะและสถานท่ีเอกชน  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย   
โดยการคัดแยกขยะจากครัวเรือน  เพ่ือนําขยะกลับมาใชประโยชนหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 

๕.  นโยบายดานมลภาวะ 
 ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีจะกลายมาเปนมลพิษท้ังในรูปมลพิษทางอากาศ  กลิ่น  

เสียง  และน้ําเสีย  โดยควบคุมและปองกันมลพิษตั้งแตจุดกําเนิด  รณรงคใหความรูเก่ียวกับโทษของมลพิษ
ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน  และประสานความรวมมือกับภาคราชการและภาคเอกชนในการ
ควบคุมและลดปริมาณมลพิษ 

๖.  นโยบายดานการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
 ปรับปรุงภูมทัศนและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว  โดยการปรับปรุงภูมิทัศน  และพัฒนาถนนสาย

หลักพัฒนาสวนสาธารณะ  พัฒนาริมฝงลําน้ําปาว  คุมครองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีมีความสําคัญเชิงระบบ
นิเวศเพ่ือการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยสํารวจ  จัดทําระบบฐานขอมูลรวมถึงการพัฒนา
แกงดอนกลาง  การพัฒนาท่ีดินและหนองน้ําสาธารณะ  เพ่ือเปนสวนสาธารณะสําหรับนันทนาการ  และ
การพักผอนของประชาชน 

๗.  นโยบายดานการศึกษาและนันทนาการ 



 ๗.๑  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  โดยจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
ใหกับประชาชนโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  และพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีมุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  พรอมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาใหเกิดความเสมอภาค  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนยากจน  และขาดแคลน
ใหไดรับโอกาสทางการศึกษา  ตลอดจนจัดใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมพ้ืนท่ี 

 ๗.๒  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  โดยการพัฒนาครูและ
บุคลกรทางการศึกษา  เพ่ือใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ  มีครูดี  ครูเกง  มีคุณธรรม  และมีวิทยฐานะท่ี
สูงข้ึน  ปรับบทบาทการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรูท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ีใหเปนศูนยการเรียนรูท่ี
มุงเนนคุณธรรมนําความรูมุงสูการเปนประชาคมอาเซียน   

๗.๓  ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน  และสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเทศบาล  ให 
เหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาแลภูมิทัศนในโรงเรียน  โดยการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีจะ
เปนการเพ่ิมทักษะในการคิดวิเคราะหของผูเรียน  และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรค  เพ่ือ
เสริมสรางการเรียนรูของผูเรียน  รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนในโรงเรียนเทศบาลให
เหมาะสมกับการเรียนการสอน  และการเปนศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต 
  ๗.๔  เสริมสรางโอกาสใหประชาชนไดมีกิจกรรมนันทนาการ  และเลนกีฬา  เพ่ือสราง
เสริมสุขภาพและความสมัครสมานสามัคคี  โดยการพัฒนากีฬา  จัดหาสถานท่ี  จัดกิจกรรมนันทนาการ  
และการเลนกีฬา  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความสนใจในการเลนกีฬา  และนันทนาการ  ใชเวลาวางให
เปนประโยชน  รวมถึงการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศโดยการสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในระดับ   
ตาง ๆ 

๘.  นโยบายดานการสาธารณสุข 
 ๘.๑  สรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ  โดยการสนับสนุนการออกกําลังกายของประชาชน

สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติ  รณรงคให
เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสุขภาพอนามัย  เพ่ือสรางเสริมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยง
ท่ีมีผลตอสุขภาพ 

 ๘.๒  ปรับปรุงระบบบริการดานสาธารณสุข  โดยจัดใหมีสถานบริการสุขภาพในชุมชน
ใหบริการดานสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพเนนการบริการเชิงรุก  และยกระดับศูนยบริการสาธารณสุขของ
เทศบาลใหเทียบเทาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

 ๘.๓  ใหมีการปองกันโรคติดตอหรือโรคระบาด  โดยการสรางขีดความสามารถในการเฝา
ระวัง  ปองกัน  ควบคุม  และดูแลรักษาอยางเปนระบบ  เชื่อมโยงกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ  และควบคุม
ความสะอาดปลอดภัยของอาหาร  สถานท่ีผลิตและจําหนายอาหาร 

 ๘.๔  ปรับปรุงและพัฒนาตลาด  โดยจัดใหมีตลาดท่ีมีสุขลักษณะของตลาดตามหลัก
สุขาภิบาล  พัฒนาตลาดเทศบาลใหผานเกณฑตลาดดีมีมาตรฐาน  มีหองน้ําสาธารณะท่ีสะอาดนาใช 

๙.  นโยบายดานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการทองเท่ียว 
 ๙.๑  สงเสริมการทํานุบํารุง  และรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  และภูมิปญญา

ทองถ่ิน  โดยการจัดและสงเสริมกิจกรรมทางดานศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
 ๙.๒  สงเสริมการทองเท่ียว  โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขตเทศบาลใหเชื่อมโยงกับ

วิถีชีวิตของชุมชนและเชื่อมโยงไปสูแหลงทองเท่ียวในจังหวัดกาฬสินธุ  รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียวดวย 

1๐.  นโยบายดานการพัฒนาชุมชน 



 ๑๐.๑  เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน  โดยการจัดกิจกรรมและ
รณรงคการปลูกฝงคานิยมอันดีท่ีจะสรางความรักความเขาใจของสมาชิกในครอบครัว  และเปดพ้ืนท่ี
สาธารณะท่ีดีใหกับเด็กและเยาวชน   

 ๑๐.๒  ปรับปรุงแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยและสิ่งแวดลอมในชุมชน  โดยการสงเสริมให
ประชาชนผูมีรายไดนอยมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง  มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดีในชุมชน 

 ๑๐.๓  สงเสริมการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งสามารถพัฒนาและพ่ึงพาตนเองได  โดยใช
กระบวนการแผนชุมชน  สรางความรูความเขาใจในการพัฒนาแกผูนําชุมชนและกรรมการชุมชนอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง  สรางเครือขายในการพัฒนาชุมชน  เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการแกไขปญหาและ
พัฒนารวมกัน  สงเสริมการออมเพ่ือเปนสวัสดิการสังคมของคนในชุมชน 

 ๑๐.๔  แกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ  ท้ังดานการปองกัน  การบําบัดรักษาและ
การฟนฟูสมรรถภาพ  โดยการการศึกษาและสรางความรูความเขาใจถึงพิษภัยของยาเสพติดไมใหระบาดใน
ชุมชน  สรางเครือขายในการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน  รณรงคตอตานยาเสพติด  และสงเสริมการ
เลนกีฬาตานยาเสพติด 

 ๑๐.๕  สนับสนุนการสรางความม่ันคงในกลุมผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส  โดยจัด
เบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดสตามท่ีระเบียบกําหนด  รวมท้ังสงเสริมการนําศักยภาพ
ของผูสูงอายุ  ผูพิการและผูปวยเอดสมาใชในการพัฒนาทองถ่ินและถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

1๑.  นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๑๑.๑  สรางเครือขายตลาด  เพ่ือจําหนายสินคาและบริการ  โดยการจัดหาแหลงคาขาย  

แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ  จัดใหมีตลาดสินคาชุมชนเพ่ือสรางงานและสรางรายไดสนับสนุนการคาใหม
เพ่ือรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 

 ๑๑.๒  สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  โดยการสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนไดสรางอาชีพตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  สงเสริมการรวมกลุมเพ่ือการ
ออมและการลงทุนในชุมชน  สงเสริมอาชีพและจัดการเรียนการสอนอาชีพใหกับประชาชนใหสอดคลองกับ
การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  สนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทน 

1๒.  นโยบายดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการแกไขปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  โดยสงเสริมใหมี

ระบบเฝาระวังและการปองกัน  รวมถึงการแกไขและเยียวยา  สรางเครือขายอาสาสมัครชุมชนในการเฝา
ระวังและปองกัน  พรอมการชวยเหลือในเบื้องตน  และประสานความรวมมือในการปฏิบัติกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  พรอมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการเฝาระวังและการปองกัน  เชน  กลองวงจรปด  รถ
ฉุกเฉิน  กูชีพกูภัย  เพ่ิมสัญญาณไฟจราจร  เปนตน 

4.3  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
1. การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง 

4.4   ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 



4. พัฒนาการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาศักยภาพผูเรียน 
6. ฟนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข 
8. สรางความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม 
9. พัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเท่ียว 
10. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
11. พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
12. สรางความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชนและแสวงหาชองทางตลาดใหม 
13. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 
 
 

4.5  เปาประสงคการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
๑. การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร 
๒. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 
๓. บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาท่ี 
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได 
๕. การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 
๖. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
๗. นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเพ่ือมุงสูการเปนประชาคมอาเซียน  
๘. ขนบธรรมเนียม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดรับการสืบสานและเผยแพร 
๙. ประชาชนสุขภาพดีถวนหนา 
๑๐. มีการปองกันและควบคุมโรค 
๑๑. บานเมืองสะอาดสวยงาม 
๑๒. การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๑๓. มีพ้ืนท่ีสีเขียวและแหลงนันทนาการ 
๑๔. มีโครงการพ้ืนฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม 
๑๕. ชุมชนพ่ึงตนเองได 
๑๖. มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุนเพ่ือมุงสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(AEC) 
๑๗. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

4.6  วิสัยทัศนประเทศไทย (vision) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ไดกําหนดวิสัยทัศน

วา “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  ดวยความเสมอภาค  เปนธรรม  และมีภูมิ คุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง” 

4.7  วิสัยทัศนกลุมจังหวัด (Vision) 
         รอยเอ็ด – ขอนแกน – มหาสารคาม – กาฬสินธุ 



                       “กลุมรอยแกนสารสินธุ” 
“ศูนยกลางการคา การบริการ อุตสาหกรรม และสังคมนาอยู” 

4.8  วิสัยทัศนจังหวัดกาฬสินธุ 
“กาฬสินธุเมืองนาอยู  แหลงผลิตอาหารปลอดภัย  ผาไหมแพรวาหนึ่งเดียว  แหลงทองเท่ียวนาชม” 

4.9  วิสัยทัศนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ 
     “การเกษตรกาวหนา  สงเสริมภูมิปญญาดั้งเดิม  เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวและบริการ   
      อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  พัฒนาคน  สังคม  และโครงสรางพ้ืนฐานอยางยั่งยืน” 

4.10  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๑  (พ.ศ.๒๕๕๕ –  ๒๕๕๙)  ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไว  ๖  ยุทธศาสตร  ดังนี้  
 1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  เพ่ือสรางโอกาสเขาถึงแหลงทุนทรัพยากรการ
ประกอบอาชีพ  ยกระดับรายได  และสรางความม่ันคงทางสังคมใหทุกคนในสังคมไทย  ชวยเหลือ
กลุมเปาหมายคนยากจน  คนดอยโอกาส  แรงงานนอกระบบ/ตางดาว  ชนกลุมนอย  ใหเขาถึงบริการทาง
สังคมอยางเทาเทียมกับกลุมอ่ืน ๆ สนับสนุนใหภาคีพัฒนาทุกภาคสวนรวมแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําและ
ความขัดแยงในสังคมไทยอยางมีประสิทธิภาพ  รวมพัฒนาประเทศอยางเต็มท่ี  และเสริมสรางความสัมพันธ
ของคนในสังคมใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  มีแนวทางสําคัญ  ดังนี้ 

-  การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความ 
   เสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 

  -  การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได  เนนการสรางภูมิคุมกันระดับ 
   ปจเจกและสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
-  การเสริมสรางพลังใหทุกคนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและสรางการมี 
   สวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองไดอยางมีคุณคา และศักดิ์ศรี 
-  เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหแนนแฟนเปนน้ําหนึ่งในเดียวกัน 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  เพ่ือพัฒนาคนไทยทุก
กลุมทุกวัยใหมีศักยภาพ ดวยการเสริมสรางทักษะใหมีจิตสาธารณะ  ๕  ดาน  ท้ังการเรียนรูตอเนื่องตลอด
ชีวิต  คิดเปน  ทําเปน  การสังเคราะหความรูสั่งสม  และตอยอดสูนวัตกรรมความรู  การฝกฝนจนเกิด
ความคิดสรางสรรค  การเปดใจกวางพรอมรับทุกความคิดเห็น  และการปลูกฝงจิตใจท่ีมีคุณธรรม  รวมท้ัง
เสริมสรางสภาพแวดลอมทางครอบครัว  ชุมชน  และสังคมใหม่ันคง  และเอ้ือตอการพัฒนาคนอยาง
สอดคลองกับการบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  มีแนวทางสําคัญ  ดังนี้ 
  -  การสงเสริมคนไทยใหมีการเกิดท่ีมีคุณภาพ  มีการกระจายท่ีสอดคลองกับศักยภาพและ 

   โอกาสของพ้ืนท่ี 
-  พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย  มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
   ประเทศในอนาคต 

  -  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
  -  เสริมสรางคานิยมท่ีดีและวัฒนธรรมไทยท่ีดี 



 3.  ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน  เพ่ือสรางฐานภาคเกษตร
ใหเขมแข็ง  สามารถผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพเพียงพอสําหรับผูบริโภคทุกคนภายในประเทศ  เปนฐานการ
ผลิตการเกษตรเพ่ือเปนอาหารและพลังงาน  ตลอดจนจัดหาพลังงานใหมีความม่ันคงเพียงพอกับความ
ตองการใชในประเทศ  มีแนวทางท่ีสําคัญดังนี้ 
  -  ทรัพยากรธรรมชาติเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 
  -  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและสรางมูลคา 
  -  สรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 
  -  สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
  -  สรางความม่ันคงดานพลังงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาค
เกษตร 
  -  ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความสมดุลดานอาหารและพลังงาน 
 
 4.  ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยสิ่งแวดลอม  เพ่ือสนับสนุนให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคา  และบริการในภูมิภาคบนพ้ืนฐานแนวคิดสรางสรรคและการสราง
ภาคการผลิตและบริการในทุกข้ันตอนตลอดหวงโซอุปทาน  เพ่ือใหเศรษฐกิจสรางสรรคเปนพลังงาน
ขับเคลื่อนใหมไปสูเศรษฐกิจท่ีสมดุลและยั่งยืนในระยะยาวพรอมกับสรางระบบประกันและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในดานเศรษฐกิจ  สรางบรรยากาศท่ีเสรีและเปนธรรมใหเอ้ือตอการผลิต  การคา  และการลงทุน  
รวมท้ังการพัฒนาผูประกอบการใหม  สรางเครือขายโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสภายในท่ีเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค  มีแนวทางสําคัญ  ดังนี้ 
  -  พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
  -  พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
  -  พัฒนาภาคบริการ 
  -  พัฒนาภาคการคาและการลงทุน 
  -  พัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
  -  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
  -  ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ  และกฎ  ระเบียบตาง ๆ ใหเอ้ือประโยชนตอการประกอบ 

   ธุรกิจอยางเปนธรรม 

 5.  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค  เพ่ือเตรียมพรอมและปรับตัวเขาสู
บริบทโลก  และภูมิภาคท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเขาสูประชาคมอาเซียน  พรอมกับเสริมสรางความ
ไดเปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพท่ีตั้งทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจของประเทศสงเสริมบทบาทไทยในเวที
ระหวางประเทศใหเดนชัด  รวมท้ังบรรเทาผลกระทบเชิงลงและประเด็นปญหารวมระหวางประเทศ  มี
แนวทางสําคัญ  ดังนี้ 
  -  สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  -  ขยายความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือตาง  ๆ  และความเปนหุนสวนกับประเทศ
คูคาของไทยในภูมิภาคตาง  ๆ 
  -  ปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาตั้งแตระดับชุมชนทองถ่ิน 
  -  สนับสนุนการเปดการคาเสรีและวางแนวทางปองกันผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน 
  -  พัฒนาฐานการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในภูมิภาค 
  -  สรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 



  -  การเคลื่อนยายแรงงาน  และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ 
  -  เสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง 

   เศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
-  ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม  ยาเสพติด  ภัยพิบัติ  และเชื้อโรค 

๖.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  เพ่ืออนุรักษและฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ  ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสูการเปนสังคมท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และสรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  มีแนวทางสําคัญ  ดังนี้ 

 -  การอนุรักษ  ฟนฟู  และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 -  การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
 -  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของภาคการผลิต  และบริการเพ่ือนําไปสูสังคมท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 -  การจัดการสิ่งแวดลอมและโครงสรางพ้ืนฐาน 
 -  การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  เพ่ือให

สังคมมีความยืดหยุนและมีภูมิคุมกัน 
 

4.11  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
 ๑.  ยกระดับการผลิตเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจแบบเขมแข็งและแขงขันได 

- เพ่ิมศักยภาพในการสรางรายไดจากผลิตภัณฑชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 
- สรางโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพแกองคกรชุมชน 
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  ภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคการคาและ

ภาคบริการ 
- รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาค 

๒. การพัฒนาทุนมนุษยและสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
- พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานใหมีทักษะ 
- สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตดวยระบบและวิธีการหลากหลาย 
- สงเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 
- เสริมสรางศักยภาพครัวเรือนยากจน และผูดอยโอกาส 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ํา ปาไม)  แบบบูรณาการ 
- อนุรักษ และใชประโยชนจากความหลากหลาย ทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
- ปองกันเฝาระวัง และบําบัดฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- การพัฒนาเครือขายชุมชนดานทรัพยากรธรรมชาติ 

 

4.12  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
1. การพัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

- สงเสริมการศึกษา  และกระวนการเรียนรูตลอดชีวิตประเพณีและวัฒนธรรม 



- สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
- สงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุมครองสิทธิของ

ประชาชน 
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
- การสงเสริมการมีอาชีพ  รายไดและความเขมแข็งของชุมชน 
- สงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
- การบูรณาการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและเรงรัดชวยเหลือฟนฟู

ผูประสบภัย 
- สงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
- สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
- สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา  การบริการ  และอุตสาหกรรม 

2. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
- เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
- เพ่ิมสินคาเกษตรท่ีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
- การสรางมูลคาเพ่ิม 
- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและศูนยสารสนเทศขอมูลทางการเกษตร 
- การบริหารจัดการองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งและกินดีอยูดีมีรายไดเพ่ิมข้ึนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตท่ีมาจากอินทรียชีวภาพท่ีมีคุณภาพ 

3. การพัฒนาผาไหมแพรวา 
- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
- สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูผลิต / ผูประกอบการ 
- สงเสริมสนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพปจจัยการผลิตผาไหมแพรวาและผาทอพ้ืนเมือง 
- การเชื่อมโยงผาไหมแพรวากับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
- สงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
- สงเสริมและเพ่ิมชองทางการตลาดระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 
- การวิจัยการผลิตและการตลาดผาไหมแพรวา 

๔. การพัฒนาการทองเท่ียว 
- สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
- เสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการและบุคลากรใหมีศักยภาพ 
- สงเสริมการทองเท่ียวในทุกประเภท  เชน  การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศน  

เชิงคุณภาพ  ฯลฯ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และฐานขอมูลดานการทองเท่ียว 
- สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ  เอกชน  ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

การพัฒนาดานการบริการและการทองเท่ียว 
- สงเสริมและเพ่ิมชองทางการทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 

 
4.13  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ 



 1.  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  -  สงเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 
  -  สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  -  สงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุมครองสิทธิของ 

   ประชาชน 
  -  สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
  -  การเสริมสรางศักยภาพและโอกาสของ  ผูสูงอายุ  คนพิการและผูดอยโอกาส 
  -  สนับสนุนบทบาทของสตรีในทองถ่ินในการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
  -  การสงเสริมการมีอาชีพรายได  และความเขมแข็งของชุมชน 
  -  การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  -  สงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 
  -  สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
  -  สรางความเขมแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  -  การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  -  การเพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการใหบริการภาครัฐ 
  -  สงเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน 
  -  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -  การบูรณาการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและเรงรัดชวยเหลือฟนฟู 

   ผูประสบภัย 
  -  ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลือนอยท่ีสุด 
  -  การรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ี 
  -  สงเสริมวิจัยและพัฒนา 
 2.  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
  -  สงเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  -  สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรท่ีไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย  (GAP) 
  -  การสรางมูลคาเพ่ิม 
  -  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและศูนยสารสนเทศขอมูลทางการเกษตร 
  -  การบริหารจัดการองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งและกินดีอยูดีมีรายไดเพ่ิมข้ึนตามแนว 

   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  -  สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตท่ีมาจากอินทรียชีวภาพท่ีคุณภาพ 
  -  การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
  -  สงเสริมวิจัยและพัฒนา 
 3.  การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญา 
               ทองถ่ิน 
  -  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
  -  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูผลิต / ผูประกอบการ 
  -  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปจจัยการผลิตผาไหมแพรวาและผาทอ 
     พ้ืนเมือง 
  -  การเชื่อมโยงผาไหมแพรวากับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
  -  สงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 



  -  สงเสริมและเพ่ิมชองทางการตลาดระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 
  -  การวิจัยการผลิตการตลาดผาไหมแพรวา 
  -  สงเสริมศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  -  สงเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสรางสรรค 
  -  สงเสริมและตอยอดจุดเดนของผลิตภัณฑของทองถ่ิน 
  -  เสริมสรางอาชีพ  ผลิตภัณฑและบริการดานวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนวัฒนธรรม 
                        สรางสรรค 
  -  พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
  -  สงเสริมวิจัยและพัฒนา 
 4.  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
  -  สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
  -  เสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการและบุคลากรใหมีศักยภาพ 
  -  สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา  การบริการ  และอุตสาหกรรม 
  -  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และฐานขอมูลดานการทองเท่ียว 
  -  การพัฒนาและสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
  -  สงเสริมและเพ่ิมชองทางการทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 
  -  การพัฒนาปจจัยการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ 
  -  สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ  เอกชน  ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน 

   การพัฒนาดานบริการและการทองเท่ียว 
  -  สงเสริมการทองเท่ียวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในทองถ่ินทุกประเภท  เชน   

   การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศน  เชิงสุขภาพฯ 
  -  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ  และการใหบริการ 
  -  สงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  -  สงเสริมพัฒนาความม่ันคงดานปจจัยการผลิต  สงเสริมความม่ันคงในพ้ืนท่ีทํากิน  และ 

   เพ่ิมศักยภาพการเขาถึงแหลงทุน 
  -  สงเสริมวิจัยและพัฒนา 
 5.  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  -  พัฒนาการคมนาคมและการขนสง 
  -  พัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  -  พัฒนาดานผังเมือง 
  -  พัฒนาระบบการจัดการน้ํา 
  -  พัฒนาระบบพลังงาน 
  -  พัฒนาระบบกําจัดขยะ 
  -  พัฒนาระบบสื่อสาร 
  -  สงเสริมวิจัยและพัฒนา 
 6.  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  -  สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      อยางยั่งยืน 
  -  เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม  ภายใตการมีสวนรวมของทุก 
      ภาคสวน 



  -  สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยาง 
   สมดุลและยั่งยืนสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและวิธีชุมชน 

  -  สงเสริมการบริหารจัดการปาแบบกลุมปาชุมชน   อุทยานแหงชาติ  เขตรักษาพันธุสัตว- 
   ปา  สนับสนุนการจัดการอยางมีสวนรวม 

  -  เสริมสรางระบบบําบัดน้ําเสีย  การจัดการระบบกําจัดขยะ  ของเสียอันตราย  มลพิษ 
   ทางอากาศโดยวิธีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  -  เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอยและการ 
   จัดการน้ําเสียชุมชน 

  -  สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเกิดความม่ันคงทางอาหาร 
  -  สงเสริมวิจัยและพัฒนา 
 
 
4.14  พันธกิจการพัฒนาประเทศไทย 

1. สรางความเปนธรรมในการกระจายรายได  ควบคูกับการสรางสังคมคุณธรรม  เพ่ือใหคนกินดี
อยูดี  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ปลอดภัยจากอาชญากรรม  อุบัติเหตุ  ยาเสพติดและอบายมุขคนในสังคมอยู
รวมกันอยางสันติสุข  มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาล 

๒.  พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรูและความสรางสรรค
ของคนไทย  ขยายหลักประกันทาสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนสรางความม่ันคงดานอาหารและ
พลังงาน  รวมท้ังยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  พรอมท้ัง
ปรับโครงสรางสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๓.  สรางภูมิคุมกันใหเขมแข็งสามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเสียงจากวิกฤต
เศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู  และทักษะสามารถรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 

 
4.15   พันธกิจการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ                                                                                                  
             1.  พัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม 
           2.  พัฒนาการเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐานมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
             3.  พัฒนาผาไหมแพรวา 
            4.  พัฒนาการทองเท่ียว 
 
4.16   จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ 

1.  ครอบครัวเขมแข็ง  คนมีคุณภาพ  สังคมนาอยูและรายไดเพ่ิมข้ึน 
           2.  คุณภาพสิ่งแวดลอมดี 
           3.  เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตเพ่ิมข้ึน 

4.  พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
5.  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 
6.  เพ่ิมคุณภาพมาตรฐานผาไหมแพรวา 
7.  เพ่ิมชองทางการตลาดสูสากล 
8.  สินคา  บริการ  และแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนามาตรฐาน 
9.  การบริการ  และอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน   



     สูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 6 

การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

  เม่ือแผนพัฒนาประกาศใชแลว จะใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
ซ่ึงสวนราชการตาง  ๆ  ของเทศบาลตองพิจารณาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปเพ่ือนําไปจัดทําเปน
โครงการพัฒนาในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  เพ่ือใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแต
ละยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยโครงการพัฒนาท่ีจะเปนโครงการพัฒนาท่ีเปนไปตามภารกิจหนาท่ีท่ีแตละ
สวนราชการของเทศบาลรับผิดชอบและเปนโครงการพัฒนาท่ีสนับสนุนตัวชี้วัดในยุทธศาสตรการพัฒนาให
เปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว  และเม่ือไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปแลวก็จะ
ดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณตามท่ีไดรับอนุมัติ   โดยหัวหนา
สวนการบริหารจะทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนา  เปาประสงค
การพัฒนาและตัวชี้วัด  โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเปนคณะในการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ท่ีประกอบดวยตัวแทนจากสภาเทศบาลท่ีสมาชิกสภา
เทศบาลคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน  ผูแทนประชาคมเทศบาลจํานวนหกคน  ผูแทนจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ผูแทนจากแขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ  ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน  และ
หัวหนาสวนการบริหารในเทศบาลเมืองกาฬสินธุจํานวนสองคน  ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ไดกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และ
จะติดตามและประเมินผลจากแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ โดยจะมีการประเมิน   6  เดือนตอครั้ง   
โดยจะทําการประเมินโครงการตาง  ๆ  ท่ีไดปฏิบัติวาเปนไปตามวัตถุประสงค  หรือสนับสนุนตัวชี้วัดให
บรรลุหรือไม  อยางไร  ซ่ึงในตัวชี้วัดแตละตัวชี้วัดจะมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก็บรวบรวมขอมูลและรายงาน
ผลการปฏิบัติ  มีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายและผูสนับสนุนท่ีจะทําใหตัวชี้วัดบรรลุตาม
เปาหมาย พรอมท้ังสรุปปญหา  อุปสรรค  แนวทางแกไขในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ  และเม่ือ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลไดทําการติดติดตามและประเมินผลแลว  
ประธานกรรมการจะไดจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอใหนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  พิจารณาผลการติดตาม
และประเมินผลตอไป 
 
   
 



 
 



  ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 

     เปาประสงคที่ ๑  การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมใหความรูดาน เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรับ ประชาชนในชุมชนๆละไมนอย 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ

กฎหมายเกี่ยวกับมรดก ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมรดก กวา ๓ คน กฎหมายเกี่ยวกับมรดกและการ

จัดการมรดก

2 โครงการประเมินผลการ  เพื่อวัดระดับความพึงพอ ระดับความพึงพอใจรอยละ ๘๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ

ปฏิบัติงาน ใจของประชาชนโดยองคกร ตามเปาหมายที่กําหนดและมีแนว

ภายนอก เปนผูประเมินการ มีแนวทางในการพัฒนา

ปฏิบัติงาน

๓ โครงการกีฬาเทศบาล  - เพื่อสงเสริมสุขภาพ และ  -จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - บุคลากรเทศบาลและ

สัมพันธ เชื่อมความสัมพันธอันดีระหวาง เทศบาลไดมีสุขภาพพลานามัย ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

บุคลากรเทศบาลชุมชนและ ที่แข็งแรงสมบูรณมีความ และมีความสัมพันธอันดี

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สัมพันธอันดีกับชุมชนและจัดสง ระหวางหนวยงานและชุมชน

ในจังหวัดกาฬสินธุ นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา

เทศบาลสัมพันธในจังหวัด

กาฬสินธุโดยมีการแขงขันกีฬา

 รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕60

พันธกิจที่ ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

5  ประเภท ดังนี้

 ๑) ฟุตบอล

 ๒) วอลเลยบอล

 ๓) เซปก - ตะกรอ

 ๔) เปตอง

 ๕) กีฬาพื้นเมือง

4 โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ เพื่อใหประชาชนมีความรูเกี่ยว ผูประกอบการภายใน 36 ชุมชน 30,000         - - ชุมชนมีความรูเกี่ยวกับกฏหมาย

กฎหมายคุมครองผูบริโภค กับกฎหมายคุมครองผูบริโภค คุมครองผูบริโภคมากขึ้น

5 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อใหพนักงาน/ลูกจางมี พนักงาน / คณะผูบริหาร/ 55,000         55,000            55,000          บุคลากรเทศบาลมีความรู

กิจกรรมรวมกันในการบําเพ็ญ สมาชิกสภาเทศบาล/ชุมชน รักสามัคคีและภูมิใจในองคกร

ประโยชนและเห็นความสําคัญ

ของวันเทศบาล

6 โครงการปรับปรุงและซอมแซม เพื่อความปลอดภัยในการ  -ปรับปรุงหลังคาสํานักงาน 610,000       - - พนักงานและผูมาติดตอราชการ

อาคารสํานักงานเทศบาล ปฏิบัติงานและผูมาติดตอ เทศบาล ไดรับความปลอดภัยและความ

ราชการ  -ปรับปรุงลานดาดฟา (กอสราง สะดวกในการรับบริการและใช

โครงหลังคาพรอมปูกระเบื้องพื้น) บริการ

 -ทาสีน้ําพลาสติก(ภายนอก

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

และภายในบางสวน)

 -ปรับปรุงฝาเพดานหองประชุม

สภาเทศบาล

7 โครงการปรับปรุงและซอมแซม เพื่อความปลอดภัยในการอยู  -ทาสีภายนอก - ภายใน 300,000       - - พนักงานไดรับความปลอดภัย

บานพักพนักงานเทศบาลจํานวน อาศัยและมีความคงทนถาวร  -ปรับปรุงหองน้ํา ในการอยูอาศัย

5  หลัง ไมเสื่อมโทรมงาย

8 โครงการปรับปรุงบานพักสวน เพื่อความปลอดภัยในการอยู  -ทาสีภายนอก 150,000       - - พนักงานไดรับความปลอดภัย

กลาง (แฟลตเทศบาล) อาศัยและมีความคงทนถาวร ในการอยูอาศัย

ไมเสื่อมโทรมงาย

9 โครงการจัดทําระบบฐานขอมูล  -เพื่อประโยชนในการคนหา  -ปรับปรุงครุภัณฑคอมพิวเตอร 100,000       - - ระบบฐานขอมูลของหนวยงาน

เพื่อใชในการบริการจัดการ และตรวจสอบอีกทั้งเพื่อให สําหรับการบริหารจัดการ ไดรับการบํารุงรักษาปรับปรุง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คณะผูบริหารสมารถตรวจสอบ จัดการภายในหนวยงานโดยการ ใหใชงานไดสม่ําเสมอ

ติดตามงานใหสะดวกรวดเร็วขึ้น จางที่ปรึกษา

 -สามารถนําระบบสารสนเทศ

ไปประยุกตใชงานในดานตาง ๆ

สงผลตอการบริการของประชา-

ชนไดรวดเร็ว

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



  ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 

     เปาประสงคที่ ๒  การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน  เพื่อเพิ่มชองทางในการรับรู  จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชนและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ประชาชนมีชองทางการรับรูขาว

และผูประกาศขาวชุมชน ขาวสารและสงเสริมการมี ผูประกาศขาวชุมชนทุกชุมชน สารเพิ่มขึ้นและเปนการสราง

สวนรวมของประชาชนผาน โดยมีผูเขารวม ๑๐๐ คน เครือขายดานการประชาสัมพันธ

สื่อมวลชนและผูประกาศขาว ของเทศบาล

ชุมชน

๒ โครงการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ จัดเวทีสาธารณะหรือรับฟงความ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีสวนรวมในการแกไข

ประชาชนและสงเสริมการ คิดเห็นในเรื่องที่อาจมีผลกระทบ ปญหาของเทศบาล

มีสวนรวมของประชาชน ตอประชาชน

๓ โครงการจัดทํารายงาน  เพื่อประชาสัมพันธผล  จัดทําเปนรูปเลม จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนไดรับรู และมีสวนรวม

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย การปฏิบัติงานประจําป 4๐๐ เลม / ป ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของผูบริหาร ของนายกเทศมนตรี ของนายกเทศมนตรี

๔ โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ-   เพื่อเผยแพรผลงานกิจกรรม  จัดทําวารสารสิ่งพิมพ ๘,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนไดรับทราบขอมูล

ประชาสัมพันธ ตาง ๆ ของเทศบาลใหครอบ ฉบับ  ทุกๆ ๓ เดือนสงทุกครัว . ขาวสารกิจกรรมของเทศบาล

คลุมทุกครัวเรือน เรือนในเขตเทศบาล

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

พันธกิจที่ ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการจัดทํารายงานกิจการ   เพื่อรวบรวมและเผยแพร   จัดทํา 400 เลม / ป ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนและสวนราชการรับ

ของเทศบาล ผลงานในรอบ ๑ ป  ให ทราบผลงานตางๆของเทศบาล

ประชาชนทั่วไปทราบ ในรอบป

๖ โครงการเผยแพรประชา-   เพื่อเปนการประชาสัมพันธ  ประชาชนรับรูขาวสาร ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐  ประชาชนไดรับทราบผลงานของ

สัมพันธผลงานเทศบาลทาง ผลงานของเทศบาลผานสื่อ เทศบาลรอยละ  60 เทศบาลอยางทั่วถึง

สื่อวิทยุและโทรทัศน วิทยุและโทรทัศน

๗ โครงการอาสาสมัครชุมชน เพื่อใหตัวแทนชุมชนไดมีสวน  -มีอาสาสมัครตรวจสอบการ 30,000 30,000 30,000 เทศบาลบริหารงานดวยความโปรง

รวมตรวจสอบการบริหารงาน รวมในการตรวจสอบการ ทํางาน ใสเปนประโยชนกับชุมชนโดยรวม

ทํางานของเทศบาล  -มีการบริหารงานอยางโปรงใส

ตรวจสอบได

๘ โครงการเทศบาลตานการ เพื่อเปนการปองกันการทุจริต บุคลากรเทศบาลไมทุจริตหรือ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ บุคลากรเทศบาลไมกระทําการ

ทุจริต หรือประพฤติมิชอบในงานราช- ประพฤติมิชอบในงานราชการ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

การของเทศบาล ของเทศบาล

๙ โครงการกอสรางหอกระจาย เพื่อใชในการประชาสัมพันธ หอกระจายขาวชุมชน ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวชุมชน ขอมูลขาวสารใหแกชุมชน 6 ชุมชน ๆ ละ 60,000 บาท ขาวสารอยางครอบคลุม

ทั้ง  36 ชุมชน และทั่วถึง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการ "ชาวกาฬสินธุ รวมใจ เพื่อเสริมสรางศีลธรรมและ จัดกิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและ 10,000 10,000 10,000 บุคลากรและประชาชนมี

โปรงใสสุจริต  ดําเนินชีวิตดวย สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม 

ธรรมะ" ของบุคลากรและประชาชน และมีภูมิคุมกันทางจิตใจ

๑๑ โครงการถนนสายบุญ  -เพื่อสงเสริมใหบุคลากรและ จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวาย 10,000 10,000 10,000 บุคลากรและประชาชนมีจิต

ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม พระเพื่อชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ ใจที่เปนบุญรูจักการใหทาน

ในการใหทานหรือบริจาคทํา เพื่อสวนรวม

บุญตามประเพณี

๑๒ โครงการจดหมายขาวดานการ   -เพื่อเผยแพรขาวสารดาน  จัดทําวารสารสิ่งพิมพ พิมพทุก ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ประชาชนทั่วไป  รานอาหาร

ทองเที่ยวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ การทองเที่ยว 1  เดือน ๆ ละ 2,000 ฉบับ . โรงแรงที่พัก รานของฝาก

 -เพื่อประชาสัมพันธใหกับ ของที่ระลึก หรือนักทองเที่ยว

ประชาชนทั่วไป  รานอาหาร เพื่อเปนขอมูลลวงหนาในการ

โรงแรงที่พัก รานของฝาก ตัดสินใจในการมาทองเที่ยว

ของที่ระลึก หรือนักทองเที่ยว ในจังหวัดกาฬสินธุ

เพื่อเปนขอมูลลวงหนาในการ

ตัดสินใจในการมาทองเที่ยว

ในจังหวัดกาฬสินธุ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการจัดทําหนังสือ   -เพื่อเผยแพรแนะนําราน จัดทําหนังสือแนะนําอาหาร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนทั่วไปหรือนักทอง

แนะนําอาหาร อาหาร สะอาดรสชาติอรอย จํานวน . เที่ยวสามารถใหเปนขอมูล

 -เพื่อประชาสัมพันธใหประชา- 2,000  เลมตอป ประกอบในการตัดสินใจได

ชนทั่วไปหรือนักทองเที่ยว

สามารถมีขอมูลลวงหนา

ในการตัดสินใจ

๑๔ โครงการสงเสริมสนับสนุน  สงเสริมสนับสนุนการดําเนิน สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ หอกระจายขาวชุมชนสามารถ

การดําเนินงานของคณะกรรม- งานของคณะกรรมการหอ จัดการหอกระจายขาว  36 เผยแพรขาวสารไดอยาง

การหอกระจายขาวชุมชน กระจายขาวชุมชน ชุมชน มีประสิทธิภาพ

๑๕ โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง เพื่อเปนการสนับสนุนการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน 1,800,000    1,800,000       50,000          การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต

ตามระบอบประชาธิปไตย ดําเนินการเลือกตั้งในระดับ ราษฎรสมาชิกวุฒิสภา และการ และเที่ยงธรรม

ชาติและระดับทองถิ่น เลือกตั้งของทองถิ่น

๑๖ โครงการจัดทํารายงานผลงาน เพื่อประชาสัมพันธผลการ  -จัดทํารายงานกิจการสภา 50,000         50,000            50,000          ประชาชนไดรับรูและมีสวน

ของฝายกิจการสภาเทศบาล ปฏิบัติงานประจําปของ เทศบาล จํานวน  400 เลม/ป รวมในการติดตามผลการ

สมาชิกสภาเทศบาล  -รวมรายงานการประชุมสภา ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา

เทศบาล จํานวน  10 เลม/ป เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อใหคณะกรรมการสภาองค- คณะกรรมการ และสมาชิกสภา 50,000 50,000 50,000 คณะกรรมการเขาใจในการ

สภาองคกรชุมชน กรชุมชนมีความรูความเขาใจ องคกรชุมชน  36  ชุมชน ปฏิบัติงานของสภาองคกร-

ในการปฏิบัติงานของสภา ชุมชน

องคกรชุมชน

๑๘ โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อรับฟงปญหาและความ กิจกรรมเทศบาลบริการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลไดรับทราบ

ตองการของประชาชนและ ประชาชนใน  36  ชุมชน ปญหาและความตองการของ

นําบริการขั้นพื้นฐานไป ประชาชนและสามารถแกไข

บริการประชาชนในชุมชน ปญหาความเดือดรอนไดตรงตาม

ความตองการของประชาชน

๑๙ โครงการจัดทํารายงาน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ รวบรวมผลงาน ๓๖ ชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ชุมชนไดเผยแพรประชา

กิจการชุมชน กิจกรรมและผลงานของ เปนรูปเลม จํานวนไมนอยกวา สัมพันธกิจกรรมผลงาน

ชุมชนในเขตเทศบาล 300  เลม / ป ของชุมชนตอสาธารณะ

๒๐ โครงการประชุมประจําเดือน เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ คณะกรรมการหอกระจายขาว ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ การใชงานของหอกระจายขาว

หอกระจายขาวชุมชน ดําเนินงานของคณะกรรมการ ชุมชนทั้ง  36  ชุมชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

หอกระจายขาวชุมชนใหเขม เปนมาตรฐานเดียวกัน

แข็งและใหการใชงานของ

หอกระจายขาวชุมชนเปนไป

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

อยางมีประสิทธิภาพและเปน

มาตรฐานเดียวกัน

๒๑ โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม เพื่อใหคณะกรรมการหอกระ- คณะกรรมการหอกระจายขาว ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ คณะกรรมการหอกระจายขาว

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จายขายและผูประกาศขาว ชุมชนและผูประกาศขาวชุมชน ชุมขนและผูประกาศขาวชุมชน

และทัศนศึกษาดูงานของคณะ ชุมชนฝกอบรมและศึกษาดูงาน สามารถนําประสบการณที่ไดรับ

กรรมการหอกระจายขาวและ ดานการสรางความเขาใจเพิ่ม มาพัฒนาตนเองและนํามาประ-

ผูประกาศขาวชุมชน ทักษะและพัฒนาศักยภาพ ยุกตใชใหเกิดประธยชนสูงสุด

ดานการประกาศขาวและ ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

สามารถนํามาประยุกตใชให ใหแกประชาชน

เกิดประโยชน

๒๒ โครงการติดตั้งระบบกระจาย เพื่อปรับปรุงการกระจาย ติดตั้งระบบเสียงตามสายที่มีชุด 2,400,000 - - ประชาชนในเขตเทศบาลไดรับ

เสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดตาม เสียงของเทศบาลใหครอบ แมขายและชุดลูกคายที่รับเสียง ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

สาย คลุมพื้นที่และมีระบบเสียงที่ ตามสายได  30  เครื่อง

ชัดเจนขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



  ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 

     เปาประสงคที่ ๓  บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเผยแพรความรูทาง เพื่อใหความรูทางดานกฎหมาย ประชาชนในเขตเทศบาล  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ

ดานกฎหมาย  แกประชาชน แกประชาชนในเขตเทศบาล 36  ชุมชน  ๆ ละไมนอย เรื่องกฎหมายเพิ่มขึ้น

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กวา 3 คน

๒ โครงการประเมินยุทธศาสตร เพื่อใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัดไดการประเมินจากผูทรง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ บุคลากรเทศบาลนํา

การพัฒนา ไดเรียนรูการประเมินตัวชี้วัด คุณวุฒิและผูรับผิดชอบไดเรียน ความรูไปปรับใชในกระ-

ตามยุทธศาสตรการพัฒนา รูวิธีการประเมินตัวชี้วัดไมนอย บวนการปฏิบัติงาน

กวา  50  คน

๓ โครงการพัฒนาบุคลากรดาน เพื่อพัฒนาองคความรู ใหกับ บุคลากรเทศบาล  จํานวน ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ บุคลากรเทศบาล

เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรเทศบาลดานเทคโน- ไมนอยกวา ๑๐๐ คน สามารถใชเทคโนโลยี

โลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยได

๔ โครงการใหความรูเกี่ยวกับ 1.พนักงานเทศบาลฯที่ปฏิบัติ ผูเขารวมอบรมไดรับความรู 10,000         15,000            20,000          ผูเขารวมอบรมไดรับความรู

ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ดานพัสดุและมีศักยภาในการ ดานพัสดุและมีศักยภาในการ

จํานวน  50  คน ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับและทราบ ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับและทราบ

2.ตัวแทนของประชาชนที่ได ถึงขึ้นตอนการดําเนินงานการ ถึงขึ้นตอนการดําเนินงานการ

รับการคัดเลือกใหเขารวมเปน จัดซื้อจัดจางโครงการตาง ๆ จัดซื้อจัดจางโครงการตาง ๆ

พันธกิจที่ ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

คณะกรรมการอาสาสมัคร ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ชุมชนรวมตรวจสอบการตรวจ ใหเปนดวยความถูกตองโปรงใส ใหเปนดวยความถูกตอง

รับงาน  50  คน  ณ  หอง เปนธรรม โปรงใสเปนธรรม

ประชุมสภาเทศบาล

๕ โครงการฝกอบรมพนักงานครู 1. เพื่อใหครูและบุคลากรทาง - จัดฝกอบรมใหพนักงานครู ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ - ครูและบุคลากรมีองคความรู

และบุคลากรทางการศึกษา การศึกษามีความรู ความคิด และบุคลากรทางการศึกษา  ที่สามารถนํามาปรับปรุง

สรางสรรคในการพัฒนาการ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พัฒนาการเรียนการสอนได

เรียนการสอนอยางมีประสิทธิ- 2 ครั้ง/ป อยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ภาพ - ศึกษาดูงานดานการศึกษา  สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนเพิ่มขึ้น

2.  เพื่อนําประสบการณที่ไดรับ 1  ครั้ง/ป

มาประยุกตใชไอยางเหมาะสม

๖ โครงการพัฒนาพนักงานครูและ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ จัดสงพนักงานครู  และบุคลากร ๓๖๓,๐๐๐ ๓๖๓,๐๐๐ ๓๖๓,๐๐๐ ครูและบุคลากรมีจิตวิญญาณ

บุคลากรสํานักการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  ใหมี ทางการศึกษาเขาอบรมสัมมนา ความเปนครูที่ดี มีความรูความ

จิตความเปนครูที่ดีมีความรู  ตามที่กรมสงเสริมการปกครอง คิดสรางสรรคในการพัฒนา

มีความคิดสรางสรรคใน ทองถิ่นกําหนด การเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

การพัฒนาการเรียนการสอน 1) พนักงานครู จํานวน 108 คน รอยละ  90

ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 2) ครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  3  คน

3) ครูอาสาสอนเด็กดอยโอกาส

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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จํานวน  1  คน

4) เจาหนาที่สันทนาการ  จํานวน  1  คน

5) ครูแกนนําตานยาเสพติด

จํานวน  5  คน

6) ผูดูแลเด็ก  จํานวน  3  คน

๗ โครงการพัฒนาหองสมุดใน  ๑. เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู พัฒนาหองสมุดของโรงเรียนใหเปน ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ หองสมุดเปนแหลงแสวงหา

โรงเรียน ที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย แหลงเรียนรูที่ทันสมัย (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ความรูที่หลากหลายสมบูรณ

 ๒. เพื่อสงเสริมการแสวงหา ตามศักยภาพและทันเหตุการณ

ความรูที่หลากหลาย ครู

นักเรียน และบุคคลทั่วไป

8 โครงการฝกอบรมสัมมนา เพื่อการพัฒนาพนักงาน  บุคลากรของเทศบาลมีการ 1,000,000    1,000,000       1,000,000     บุคลากรเทศบาลผานการฝก

บุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ลูกจางประจําพนักงานจาง ศึกษาดูงานปละ  1  ครั้งไม อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

บุคลากรเทศบาล ทุกคนทุกตําแหนง ตองได นอยกวา  300  คน 300  คน 

รับการพัฒนา ทั้งดานรางกาย

และมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม

จริยธรรม

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการพนักงานเทศบาล เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ พนักงานเทศบาล  พนักงานครู 35,000         35,000            35,000          พนักงานเทศบาล  พนักงานครู

พนักงานครูเทศบาล  ลูกจาง ปฏิบัติงานเปนรางวัลสําหรับ ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ลูกจางประจํา  พนักงานจาง

ประจํา  พนักงานจางดีเดน พนักงานเทศบาลพนักงาน เขารวมการคัดเลือก  ไมนอย ไดรับการคัดเลือก  30  คน

ครูเทศบาล  ลูกจางประจํา กวา  50  คน

พนักงานจางดีเดน

10 โครงการฝกอบรมและพัฒนา เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับ สมาชิกสภาเทศบาลและ 300,000       300,000          300,000        สมาชิกสภาเทศบาลมีองค

องคความรูสําหรับสมาชิก สมาชิกสภาเทศบาลให ผูเกี่ยวของ ความรูเพิ่มขึ้น

สภาเทศบาล พรอมรับการเปลี่ยนแปลง

11 โครงการคัดเลือกสมาชิกสภา เพื่อเปนการยกยองเชิดชู สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 20,000         20,000            20,000          สมาชิกสภาเทศบาลไดรับ

เทศบาลดีเดน เกียรติใหกับสมาชิกสภา กาฬสินธุดีเดนปละ  1  คน การยกยองเชิดชูเกียรตื

เทศบาลที่ประพฤติตน

ครองคน  ครองงานจนเปน

แบบอยางที่ดีมีผลงาน

โดดเดน

12 โครงการอบรมคุณธรรมนําการ เพื่อจัดอบรมคุณธรรมจริย- พนักงานเทศบาล  พนักงานครู 20,000         20,000            20,000          พนักงานมีคุณธรรม จริยธรรม

ปฏิบัติงานพนักงานลูกจาง ธรรมใหกับพนักงานเทศบาล เทศบาล  ลูกจางประจํา การปฏิบัติหนาที่

ประจําป พนักงานครูเทศบาล  ลูกจาง พนักงานจาง

ประจําพนักงานจาง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรม เพื่อใหผูบริหาร  พนักงาน คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล 20,000         20,000            20,000          คณะผูบริหาร  พนักงานเทศบาล

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เทศบาลลูกจางประจําพนัก- ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ลูกจางประจํา  พนักงานจาง

งานจางรวมกิจกรรมปฏิบัติ- เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา เขารวมกิจกรรม  200  คน

ธรรม  นําไปใชในการปฏิบัต-ิ 200  คน

ตนมีสํานึกในการปฏิบัติงาน

ดวยความโปรงใส

14 โครงการประชุมมอบนโยบาย เพื่อใหบุคลากรเทศบาลเมือง- พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 40,000         40,000            40,000          พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา

การปฏิบัติราชการและพิธี กาฬสินธุสามารถปฏิบัติงาน พนักงานจาง เขารวมการ พนักงานจาง ผานการประชุม

ลงนามในบันทึกขอตกลงการ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ ประชุมไมนอยกวา  300  คน ไมนอยกวา  300  คน 

ปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาล บรรลุสําเร็จตามเปาหมายที่

ลูกจางประจํา  พนักงานจาง ตั้งไว

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



  ยุทธศาสตรที่ ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

     เปาประสงคที่ ๔  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเปนการปรับปรุง จัดเก็บฐานขอมูลทาง 1,380,000    1,380,000       1,380,000     การจัดเก็บภาษีไดเพิ่ม

ในการพัฒนารายได ขอมูลของผูที่อยูในขาย แผนที่ภาษีใหเปน ขึ้นจากปที่ผานมา

จะตองชําระภาษีในพื้นที่ ปจจุบัน ครอบคลุมทุก

เขตเทศบาลใหทันสมัย พื้นที่ในเขตเทศบาล

และเพิ่มประสิทธิภาพใน เพื่อใหไดจํานวนรายผู

การจัดเก็บรายได ชําระภาษีตามทะเบียน

คุมผูชําระภาษีเพิ่มขึ้น

จากปที่ผานมา

2 โครงการประชาสัมพันธเชิญชวน เพื่อเปนแรงจูงใจใหประชาชน รอยละของการจัดหารายได 50,000         50,000            50,000          รอยละของการจัดเก็บรายได

ใหประชาชนมาชําระภาษี มาชําระภาษีตามระยะเวลา เองตอรายไดทั้งหมดเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผาน

ที่กฎหมายกําหนดและเปน รอยละ  3 มา

การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายได

พันธกิจที่ ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



  ยุทธศาสตรที่ ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

     เปาประสงคที่ ๕ การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑที่จําเปน  เพื่อใหแตละสวนการงาน ครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  สวนการงานมีครุภัณฑ

ตอการปฏิบัติงาน มีครุภัณฑที่จําเปนใชสําหรับ ของแตละสวนการงาน เพียงพอตอการปฏิบัต-ิ

การปฏิบัติงาน งาน

๒ โครงการปรับปรุงสนาม  -เพื่อปรับปรุงสนามกีฬากลาง  -ปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา- ๙๕๐,๐๐๐ - -  -ภายในสนามกีฬากลาง

กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุใหมีความพรอม หองสวม จังหวัดกาฬสินธุมีหองน้ํา-

ใชงานไดเสมอ 1.1 อัฒจรรยฝงมีหลังคา หองสวมที่มีมาตรฐาน 

1.2 อัฒจรรยฝงไมมีหลังคา สามารถใหบริการไดอยางมี

 -เพื่อใหบริเวณอัฒจรรยมีหลัง 1.3 โรงยิมเนเซียม ประสิทธิภาพ

คาไดมีสองสวางภายในการนั่ง  -ปรับปรุงซอมแซมไฟสองสวาง - ๙๕๐,๐๐๐ -  -มีแสงสวางเพียงพอในการ

ชมการแขงขันกีฬาและสองสวาง 1.1 อัฒจรรยฝงมีหลังคา ชมการแขงขันบริเวณอัฒจรรย

ภายในสนามกีฬาฟุตบอล 1.2 อัฒจรรยฝงไมมีหลังคา ฝงมีหลังคาไดเปนอยางดี

 -เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟาโดย 1.3 บริเวณถนนรอบสนาม  -มีแสงสวางเพียงพอบริเวณ

รอบ กีฬา สนามกีฬา

 -เพื่อปรับปรุงไฟสองวางภายใน 1.4 บริวเณภายในและโดย  -แสงสวางเพียงพอภายใน

และโดยรอบของโรงยิมเนเซียม รอบโรงยิมเนเซียม บริเวณและโดยรอบโรงยิมเนเซียม

พันธกิจที่ ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดซื้อสื่อ อุปกรณและ  เพื่อใหแตละงานมีสื่ออุปกรณ จัดซื้อสื่อ อุปกรณและวัสดุการ 665,000       665,000          665,000         ผูเรียนมีสื่อ อุปกรณ

วัสดุการศึกษา และวัสดุการศึกษาที่จําเปน ศึกษาที่จําเปนตองใชในการใช เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน และวัสดุการศึกษาที่จําเปน

ร.ร.ท.๒ สําหรับการปฏิบัติงาน แตละงานเชน กระดาษ สําหรับการปฏิบัติงานในแต

สื่อการเรียนการสอน กรรไกร  ละงาน

ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ

๔ โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ต เพื่อสงเสริมระบบอินเตอรเน็ต เปนคาเชื่อมตออินเตอรเน็ตระบบ ๖๗,๒๐๐ ๖๗,๒๐๐ ๖๗,๒๐๐ สถานศึกษามีระบบการเชื่อมตอ

ความเร็วสูง สถานศึกษาในสังกัดใหมีความ ความเร็วสูงและระบบไรสายใน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อินเตอรเน็ตแบบไรสายและ

สมบูรณ มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง ระบบความเร็วสูงที่สมบูรณ

ผูเรียนแสวงหาความรูและนําไปใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

๕ โครงการซื้อรถยนตกระบะ เพื่อใชเปนยานพาหนะในการ จัดซื้อรถยนตกระบะบรรทุก ๔๑๕,๐๐๐ - - มีรถยนตใชในการบริการและ

บรรทุก จัดงานประเพณีและใชในงาน ชนิด 4  ลอ  เครื่องเบนซิน  จัดงานประเพณี  อํานวยความ

ตาง ๆ ของสํานักการศึกษา ขนาดความจุไมนอยกวา  สะดวกในการติดตอราชการ

1,600  ซีซี พรอมพลัง

ทางเลือก (LPG)

6 โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก เพื่อใชเปนยานพาหนะ รถยนตบรรทุกกะบะดีเซล - 800,000 - มีรถยนตสวนกลางในการ

ดีเซล ในสํานักปลัดเทศบาล แบบดับเบิ้ลแคป  ขนาด 1 ตัน บริการและอํานวยความ

จํานวน  1  คัน สะดวกในการติดตอราชการ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา เพื่อใหมีเครื่องมือซอมบํารุง เครื่องสูบน้ําแบบหาบหามพรอม 70,000 - - ทอรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย

แบบหาบหามพรอมทอออน ระบบทอรวบรวมและบําบัด ทอออนเครื่องยนตสูบเดี่ยวชนิด สามารถใชงานไดเปนปกติ

น้ําเสีย เบนซิน กําลังไมกวา 5 แรงมา

จํานวน  2  ชุด

8 โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก เพื่อใชบรรทุกวัสดุ - อุปกรณ รถยนตบรรทุกผดีเซล) ขนาด 1,460,000 - - การทํางานมีความรวดเร็วทัน

(ดีเซล)  6  ลอ ในการปฏิบัติหนาที่ 6 ตัน 6 ลอ แบบกระบะเหล็ก ตอความตองการของประชาชน

จํานวน  1  คัน ในเขตเทศบาล

๙ โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก เพื่อใชในการสํารวจ,ตรวจงาน รถยนตบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 750,000        -  - การทํางานมีประสิทธิภาพ

(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน การกอสราง ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ และเกิดประโยชนสูงสุด

2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคป แบบดับเบิลแคป

๑๐ โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ เพื่อใหขุดดินและดันดินงาน รถขุดดินและดันดินตีนตะขาบ 685,000       - - การทํางานซอมแซมสาธารณู

ซอมแซมสาธารณูปโภคภาย ขนาด  1.6  ตัน 13  แรงมา ปโภคมีความรวดเร็วทันตอ

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เครื่องยนตดีเซล 3 สูบ4 จังหวะ ความตองการของประชาชน

ในเขตเทศบาล

11 โครงการจัดซื้อเครื่องพน เพื่อใชในการควบคุมและ เครื่องพนแมลงวัน 85,000 - -  - มีเครื่องมือที่ใชในการ

แมลงวัน กําจัดแมงวันในระบบกําจัด จํานวน 1 เครื่อง ควบคุมและกําจัดแมลงวัน

ขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ในระบบกําจัดขยะอยางเพียง

พอและมีประสิทธิภาพ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการติดตั้งเครื่องไลนก  -เพื่อใชในการไลนกที่มาอาศัย เครื่องไลนกในพื้นที่ขนาด 600,000 - -  - มีเครื่องมือใชในการ

ในตลาดโตรุง 1,973 ตารางเมตร จํานวน ควบคุมปองกันโรคที่เกิดจาก

 -เพื่อปองกันโรคที่เกิดจาก 1  ชุด สัตวสูคน

สัตวปก

13 โครงการจัดซื้อรถแทร็คเตอร  -เพื่อใชในการฝงกลบขยะ รถแทร็คเตอรดันดินแบบตีน 9,600,000 - - มีเครื่องมือที่ใชในการฝงกลบขยะ

ตีนตะขาบ มูลฝอยของเทศบาลเมือง- ตะขาย  ขนาดไมนอยกวา  180 ในระบบกําจัดขยะอยางมี

กาฬสินธุ แรงมา ประสิทธิภาพ

14 โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะคอน เพื่อใชเจาะคอนกรีตและงาน เครื่องเจาะคอนกรีต แบบเครื่อง 80,000         - - การทํางานซอมแซมสาธารณูปโภค

กรีตแบบเครื่องยนตเบนซิน 4 ซอมแซมสาธารณูปโภคภายใน ยนตเบนซิน 4 จังหวะ กําลังไม มีความรวดเร็วทันตอความตองการ

จังหวะ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ นอยกวา  5  แรงมา  ที่ 3600 ของประชาชนในเขตเทศบาลฯ

รอบ/นาที จํานวน 1 เครื่อง

15 โครงการจัดซื้อรถยนตกระบะ เพื่อใชเปนยานพาหนะใชในงาน รถยนตกระบะบรรทุก ชนิด 4 ลอ 415,000       - - มีรถยนตใชในการบริการใหแก

บรรทุกชนิด 4 ลอ เครื่องเบนซิน ไฟฟาสาธารณะ ฝายสาธารณู- เครื่องเบนซิน ขนาดความจุไม ประชาชนและหนวยงานของทาง

ปโภค สํานักการชาง นอยกวา 1,600 ซีซี พรอมพลัง ราชการ

ทางเลือก (LPG) จํานวน 1 คัน

โครงการ

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการจัดซื้อพัดลมทาวเวอร เพื่อใชในการใหบริการประชาชน พัดลมทาวเวอร ตามคุณสมบัติ 7,700            - - มีพัดลมไวใชในงานประเพณีตางๆ

ตามคํารองทั่วไป และงานประ- ดังนี้ความถี่ 50 เฮิรตซ แรงดัน และใหบริการแกประชาชน

เพณีตาง ๆ ไฟฟา 220 โวลท กําลังไฟฟา

0.18 แอมป ความเร็วรอบ 740

รอบ/นาที สวิตซควบคุมแรงลม

(ใชรีโรท) มีรีโมทคอนโทรลควบ

คุมพัดลมทาวเวอรมีระบบควบคุม

แรงลมอัตโนมัติมีระบบตั้งเวลา

เปดและปดการทํางาน (ชม.)

มีระดับควบคุมแรงลม (1,2,3,4)

พัดลมมีน้ําหนักประมาณ 4.7

กก. พัดลมมีขนาด 320x320x

939 มม. จํานวน 2 เครื่อง

17 โครงการจัดซื้อโตะเลื่อยวงเดือน เพื่อใชในงานจัดสถานที่ของ โตะเลื่อยวงเดือนเพรอมแครื่อง 31,800         - - เพื่อใหมีอุปกรณไวใชในงานจัด

พรอมเครื่องเลื่อยวงเดือนขนาด สํานักการชาง เลื่อยวงเดือนขนาด 10 นิ้ว สถานที่และทํางานเสร็จตามที่ตอง

10  นิ้ว จํานวน  1 เครื่อง การได

18 โครงการจัดซื้อเกาอี้พลาสติก เพื่อใชในงานจัดสถานที่ตาม เกาอี้พลาสติกรุนเกอี้ทองขนาด 78,000         - - มีเกาอี้ไวบริการประชาชนภายใน

รุนเกาอี้ทอง คํารองทั่วไปและใหบริการ 50x51x81 Cm น้ําหนัก 2.05 เขตเทศบาลและสวนราชการอื่น

ประชาชน กก. จํานวน 300 ตัว ไดพอเพียงตามความตองการ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา เพื่อนําไปใชในงานสวนสาธารณะ เครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย 38,000         - - ทําใหสวนสาธารณะภายในเขต

แบบสายสะพาย และงานบําบัดน้ําเสียภายใน ขนาดไมนอยกวา 2 แรงมา เทศบาลมีความสวยงาม

เขตเทศบาล จํานวน  4  เครื่อง

20 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา เพื่อนําไปใชในงานสวนสาธารณะ เครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย 10,000         - - ทําใหสวนสาธารณะภายในเขต

แบบลอเข็น ภายในเขตเทศบาล ขนาดไมนอยกวา 4 แรงมา เทศบาลมีความสวยงาม

จํานวน  1  เครื่อง

21 โครงการจัดซื้อปมน้ํา ขนาด เพื่อนําไปใชในงานสวนสาธารณะ เครื่องปมน้ํา ขนาด 3 นิ้ว 34,000         - - ทําใหมีเครื่องมือและอุปกรณ

3  นิ้ว ของสํานักการชาง จํานวน  2  ตัว ปมน้ําและทํางานสําเร็จไปดวยดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



  ยุทธศาสตรที่ ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคที่ ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาการจัด เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด ๑. พัฒนาการจัดการศึกษาโรง- ๕,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐  - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมี

การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน เทศบาลไดจัดการศึกษาทั้งใน เรียนในสังกัดเทศบาลโดยใช (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิ

ฐานในการพัฒนาทองถิ่น ระบบ นอกระบบและตาม โรงเรียนเปนฐาน ภาพโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

(SBMLD) อัธยาศัยโดยใชโรงเรียนเปน  - โรงเรียนสมัครเขารวมโครงการ ทั้งในระบบ นอกระบบและ

ฐานโดยการมีสวนรวมของ โรงเรียนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   ตามอัธยาศัย

คณะกรรมการสถานศึกษา  - โรงเรียน (SBMLD) ดีเดน     -คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

โรงเรียนละ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   มีบทบาทในการจัดการศึกษา

๒. กําหนดรูปแบบการใชโรงเรียน และพัฒนาทองถิ่น

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น  

ดวยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

๓. กําหนดรูปแบบการบริหารจัด 

การศึกษาในระบบโรงเรียนในดาน

คุณภาพผูเรียน,บริหารงานทั่วไป

การบริหารวิชาการ,การบริหารงบ

ประมาณและการบริหารงานบุคคล

๔. สงเสริมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

บทบาทอยางแทจริงในการ      

บริหารจัดการศึกษาโรงเรียน        

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ นักเรียนมีความรู เขาใจและนํา

รูในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ จัดการศึกษาตามหลักปรัชญา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง มีทักษะพื้นฐานงาน เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

อาชีพทางดานการเกษร ในสังกัดเทศบาลทุกแหง มีความสุข

๓ โครงการประกันคุณภาพ เพื่อดํารงมาตรฐานการจัด สถานศึกษาในสังกัดรับการตรวจ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง

การศึกษา การศึกษาของสถานศึกษา ประเมินดังนี้ กาฬสินธุจัดการศึกษาไดบรรลุ

ในสังกัดใหมีคุณภาพ  - ประเมินภายใน ๑ ครั้ง/ป ตามเกณฑ สมศ. และเปนโรงเรียน

 - ประเมินภายนอก ๕ ปตอครั้ง ชั้นนําของจังหวัด

๔ โครงการจัดหาครุภัณฑ เพื่อใช  - เพื่อใหสํานักการศึกษาและ  - จัดซื้อครุภัณฑสําหรับสํานัก ๖๘๘,๕๐๐ ๑,๘๗๓,๔๐๐ ๙๑,๙๐๐  - หนวยงานและสถานศึกษา

ในสํานักการศึกษา และสถาน สถานศึกษาในสังกัด มีเครื่อง การศึกษา และสถานศึกษาใน มีเครื่องมือเครื่องใชที่เพียงพอ

ศึกษาในสังกัด มือเครื่องใชที่เพียงพอ และ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดังนี้ และการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิ สํานักการศึกษา ๑๕๔,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ภาพมากยิ่งขึ้น

บัติงาน ๑. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ลอ ๑,๕๐๐,๐๐๐  - สถานศึกษามีอุปกรณในการ

เครื่องยนตไมต่ํากวา ๒,๐๐ ซีซี จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

จํานวน ๑ คัน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒. จัดซื้อกลองบันทึกภาพนิ่ง ความ 26,000         

ละเอียดไมนอยกวา ๒๐ ลานพิกเซล 

บันทึกภาพเคลื่อนไหวได ๑ เครื่อง

3. ซื้อเสากระโดดสูง ๑ ชุด 8,000            

4. ซื้อเบาะรองรับกระโดดสูง ๑  ชุด 120,000       

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 72,000         -                  33,900         

๑. ซื้อกลองวงจรปดชนิดภายนอก 72,000         

จํานวน ๑๐ ตัว จอรับภาพ LCD

เครื่องรับสัญญาณไมนอยกวา ๑๒

ชอง พรอมชุดติดตั้ง

๒. ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ๓ ตัว 7,500            

๓. ซื้อโทรทัศนสีจอแบนขนาด 50" 26,400          

  โรงเรียนเทศบาล ๑ 229,000       72,500            -               

๑. เกาอี้พลาสติก ๔๐๐ ตัว 100,000       

๒. โตะครูพรอมเกาอี้  1๐ ชุด ๗๒,๕๐๐

๓. เครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง 129,000       

  โรงเรียนเทศบาล ๒ 161,500       87,500            -               

๑.จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน 87,500            

จํานวน ๕๐ ชุด

๒. โตะครูพรอมเกาอี้  10 ตัว 72,500         

๓. ตูเหล็กสองบาน ๒ หลัง 10,000         

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔.จัดซื้อเครื่องเสียงหองประชุม ๑ชุด 65,000         

๕. จัดซื้อปมน้ําบาดาล แบบซัมเมอรส 14,000         

๖. จัดซื้อพัดลมโครจรจํานวน ๑๒ ตัว 15,000         

  โรงเรียนเทศบาล ๓ 72,000         88,400            58,000          

๑. เครื่องถายเอกสาร 58,000          

พรอมอุปกรณเสริมครบชุด

๒. โตะครู พรอมเกาอี้ จํานวน ๑๐ ชุด 72,500            

๓. ซื้อกลองวงจรปดชนิดภายนอก 72,000         

จํานวน ๑๐ ตัว จอรับภาพ LCD

เครื่องรับสัญญาณไมนอยกวา ๑๒

ชอง พรอมชุดติดตั้ง 15,900            

   โรงเรียนเทศบาล ๔ -               125,000          -               

๑. โตะครู-เกาอี้ ๑๐ ชุด 72,500         

๒. ตูเก็บเอกสาร ๔ หลัง 30,400         

๓.โตะ-เกาอี้โพลี 4 ที่นั่ง ๑๒๕,๐๐๐

สําหรับรับประทานอาหารของ

นักเรียนมีโตะกลาง ขนาดหนา

โตะกวาง 75 ซม. ยาว 120 ซม. 

ที่นั่งกวาง 46 ซม. ลึก 39 ซม. 

ความยาวของเกาอี้นั่ง 195 ซม.

พื้นถึงหลังพิง 80 ซม. จํานวน 25 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการสงเสริมศักยภาพ เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาใน  - จัดสรรใหนักเรียนยากจน ระดับ ๗๔๕,๐๐๐ ๗๔๕,๐๐๐ ๗๔๕,๐๐๐  - นักเรียนไดรับการสงเสริม

การจัดการศึกษาทองถิ่น สังกัดเทศบาลใหมีศักยภาพ ป. ๑ - ป. ๖ ที่ผูปกครองมีรายได (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

(โรงเรียนเทศบาล ๑, ในการจัดการศึกษาภายใน ตอครัวเรือน ไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท  - ลดภาระคาใชจายใหกับ

เทศบาล ๔, เทศบาล ๒) สถานศึกษาไดอยางมี  - ระดับประถมศึกษา(ไมเกิน๔๐%) ผูปกครอง

ประสิทธิภาพและแบงเบา จัดสรรใหคนละ ๑,๐๐๐ บาท/ป

ภาระของปกครอง        จํานวน  ๕๒๖   คน

 - ระดับมัธยมตน(ไมเกิน ๓๐ %)

จัดสรรคนละ ๓,๐๐๐ บาท/ป

       จํานวน   ๗๓    คน

๖ โครงการแขงขันคนเกงใน  -เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ จัดแขงขันนักเรียนโรงเรียนสังกัด ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  - ไดตัวแทนนักเรียนสังกัด

โรงเรียนทองถิ่น นักเรียนที่เปนตัวแทนนัก- เทศบาลเพื่อคัดเลือกตัวแทน เทศบาลฯ เขารวมแขงขัน

เรียนในการแขงขันดานวิชาการ เขารวมกิจกรรม ดังนี้ ระดับประเทศ เพื่อจะนํา

ของโรงเรียนในสังกัดองคกร ๑) นักเรียนเขารวมการแขงขันดาน ชื่อเสียงใหกับเทศบาลเมือง

ปกครองสวนทองถิ่น วิชาการ  ระดับประเทศ ใน กาฬสินธุใหเปนที่ยอมรับ

 -เพื่อใหนักเรียนมีประสบ- ระดับป.๕  และม.๒ ระดับชั้นละ  /ศรัทธาของสาธารณชน

การณดานวิชาการ ๕  วิชา ๆ ละ ๑  คน  ครู  ๑๐  คน  - นักเรียนนําประสบการณ

๒) กลุมสาระฯ ที่เขาแขงขัน ไดแก จากการแขงขันมาพัฒนา

กลุมสังคม ภาษาไทย,คณิตศาสตร, ตนเอง

วิทยาศาสตรและภาษาตางประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา เพื่อจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็ก  จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อ

เด็กเล็ก ไวบริการเด็กนักเรียนใน ปละ  ๑ ศูนย (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เตรียมพัฒนาการเด็กสําหรับ

เขตเทศบาล โรงซอม ร.พ.ช., ชุมชนโรงเลื่อย การเตรียมความพรอมในระดับ

ชุมชนริมแกงดอนกลาง อนุบาลครอบคลุมเขตเทศบาล

๘ โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร  กอสรางอาคารเรียน ๔ ชั้น - - ๒๕,๖๔๐,๐๐๐ โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ได

๔ ชั้น ๑๒ หองเรียน เรียนที่เพียงพอตอการ ๑๒ หองเรียน และอื่น ๆ  (เงินอุดหนุน) มาตรฐานเพียงพอตอการ

(โรงเรียนเทศบาล ๑) รองรับจํานวนนักเรียน (ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท.๔/๑๒) รองรับจํานวนนักเรียนที่

ที่เพิ่มขึ้น จํานวน ๒ หลัง เพิ่มขึ้น

9 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีอาคารเรียน  กอสรางอาคารเรียน ๔ ชั้น - ๑๒,๘๒๐,๐๐๐ - โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ได

๔ ชั้น ๑๒ หองเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ๑๒ หองเรียน  หองเรียน (เงินอุดหนุน) มาตราฐานเพียงพอตอ

(โรงเรียนเทศบาล ๔) ขนาด ๑๐.๕ x ๓๖ เมตร (ตาม การเรียนการสอน

แบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท.

๔/๑๒ ) จํานวน ๑ หลัง

๑๐ โครงการกอสรางอาคารอเนก เพื่อกอสรางอาคารอเนกประสงค กอสรางอาคารอเนกประสงค ๔,๓๐๐,๐๐๐ - -  - โรงเรียนมีอาคารที่ถาวร

ประสงค ทดแทนอาคารหลังเดิม จํานวน ๑ หลัง (เงินอุดหนุน) สําหรับจัดกิจกรรมที่เอื้อตอ

(โรงเรียนเทศบาล  ๓) ตามแบบแปลนเทศบาล การเรียนรูของนักเรียนและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการทาสีอาคาร เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนเดิม  - ทาสีภายในและภายนอกอาคาร ๒๐๐,๐๐๐ - - อาคารเรียนมีความสวยงาม

โรงเรียนเทศบาล ๒ ซึ่งมีสภาพเกาและสรางบรรยา- โรงอาหาร ท.2 มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู

กาศที่ดีใหนักเรียน ครู และ

ผูปกครอง

๑๒ โครงการกอสรางรั้ว ค.ส.ล.  - เพื่อใหโรงเรียนมีรั้วกั้น  - กอสรางรั้ว ค.ส.ล. สูง ๑.๗๐ ม.. - ๑๔๔,๐๐๐ -   - มีรั้วกั้นอาณาเขตโรงเรียน 

และประตูเหล็กดัด แนวอาณาเขตโรงเรียนที่เปน ยาว ๘๐ เมตร ที่เปนสัดสวน เหมาะสม สวยงาม

 (โรงเรียนเทศบาล ๒) สัดสวน เหมาะสม สวยงาม  - จัดทําประตูเหล็กดัด กวาง ๖ ม.

ยาว ๒ ม. มีลอเลื่อนพรอมราง

๑๓ โครงการจัดทําปายนิเทศ เพื่อ  - เพื่อใหโรงเรียนมีปายประชา-  - จางเหมาทําปายนิเทศ ๔๕,๐๐๐ - -   - โรงเรียนมีปายประชาสัมพันธ

การเรียนรู สัมพันธภายในโรงเรียน โครงสรางอลูมิเนียม มีกระจกใส ผลงานครูนักเรียน

บานเลื่อนได ๒ บาน ขนาดปาย 

๑.๒๐ เมตร. X ๒.๔๐ เมตร.

 ร.ร.ท.๔  จํานวน  ๑๐  ปาย

๑๔ โครงการกอสรางเสาธงชาติ  - เพื่อใหโรงเรียนมีเสาธง  - กอสรางเสาธง สูง ๑๖ เมตร ๒๕๐,๐๐๐ - - โรงเรียนมีเสาธงชาติที่สวยงาม

โรงเรียนเทศบาล ๔ ที่เหมาะสม สวยงาม ฐานกวาง ๑๐ เมตร สูง ๑.๕ และเหมาะสม

เมตรสําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ โครงการกอสรางหองน้ํา  - เพื่อใหมีหองสวมสําหรับ  - กอสรางหองสวม ขนาด ๑๐ ที่ - ๑,๔๐๐,๐๐๐ -  - โรงเรียนมีหองสวมเพียงพอ

หองสวม นักเรียนหญิง - ชาย ใชอยาง ตามแบบแปลนของกรมสงเสริม (เงินอุดหนุน) กับจํานวนนักเรียนตามเกณฑ

(โรงเรียนเทศบาล ๔) เพียงพอ การปกครองทองถิ่น  - มีหองสวมถูกสุขลักษณะตาม

๑๖ โครงการกอสรางปายชื่อโรงเรียน เพื่อกอสรางปายชื่อโรงเรียน กอสรางปายชื่อโรงเรียนพรอมรั้ว ๕๕๐,๐๐๐ - - มีปายโรงเรียนบอกชื่อสังกัด

(โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ํา พรอมรั้วดานหนา ดานหนาความยาวไมนอยกวา 

ถนนประดิษฐ) ๗๕ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล)

๑๗ โครงการกอสรางอาคารศูนย กอสรางอาคารศูนยพัฒนา อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - มีอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กใช

พัฒนาเด็กเล็ก  ทม.กส. ๒ เด็กเล็ก  ทม.กส.๒ ตามแบบแปลนของกรมสงเสริม (เงินอุดหนุน) จัดการเรียนการสอน

การปกครองทองถิ่น

๑๘ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อแกปญหาความเดือดรอน  - กอสรางถนน ค.ส.ล. - - ๑,๓๐๘,๐๐๐ ปองกันน้ําทวมและโรงเรียน

พรอมทางเทาและรางระบายน้ํา เมื่อฝนตกหนักและน้ําทวม ขนาด ๑๒ ม.x๑๒๐ ม.x๒๐ม. มีทัศนียภาพที่ดี

 - ทํารางระบายน้ําขนาดศูนยกลาง

๑ ม.x๑๒๐ ม.

 - ทางเทาขนาด 2 ม.x ๑๒๐ ม.

ตามแบบแปลนเทศบาล

๑๙ โครงการประเมินคุณภาพ  - เพื่อประเมินคุณภาพ  - ตรวจประเมินผลคุณภาพ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - โรงเรียนในสังกัดไดรับ

การศึกษา การจัดการศึกษาของ การจัดการศึกษาปละ ๑ ครั้ง การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา

โรงเรียนสังกัด  - จัดทําเอกสารรายงานประจําป  - นักเรียนป.๒ ป.๕ ม.๒ 

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สํานักการศึกษาจํานวน  ๕๐  เลม ม.๕ ไดผานการทดสอบ

 - เพื่อใหไดขอมูลสําหรับนํา  - จัดทําเครื่องมือประเมินผล ประเมินคุณภาพทางการศึกษา

ไปปรับปรุงและพัฒนาการ ทดสอบนักเรียน ป.๒ ป.๕ ม.๒  - มีเอกสารรายงานการศึกษา

ศึกษา และ ม.๕ ประจําปการศึกษาเพื่อเผยแพร

ตอประชาชนและรายงาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

๒๐ โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหโรงเรียนมีหลักสูตร  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา

สถานศึกษา สถานศึกษาที่ผานการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาใหกับคณะครู (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ที่สอดคลองกับความตองการ

และปรับปรุงหลักสูตรครบทุก  - จัดพิมพหลักสูตรสถานศึกษา ของผูเรียนและทองถิ่น

กลุมสาระการเรียนรูสอดคลอง ในสังกัด

กับความตองการของผูเรียน  - จัดพิมพแบบ ปพ. ตาง ๆ สําหรับ

บันทึกขอมูลผูเรียนในราย

กลุมสาระฯ ตาง ๆ

๒๑ โครงการฝกอบรม  - เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ  - จัดอบรมใหความรูแกคณะ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

คณะกรรมการสถานศึกษา และประสบการณที่จําเปน กรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศ- มีความรู ความเขาใจในบทบาท

ตอการปฏิบัติงาน และพัฒนา บาลเมืองกาฬสินธุ หนาที่ในการจัดการศึกษา

ประสิทธิภาพในการทํางาน จํานวน ๕๗ คน ๑ วัน

 - เพื่อใหคณะกรรมการสถาน  - นําคณะกรรมการสถานศึกษา  - คณะกรรมการและผูปฏิบัติงาน

ศึกษามีความรู ความเขาใจ และเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของ มีความรูความเขาใจในการทํางาน

ในบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษา จํานวนประมาณ ๑๐๐ คน และเกิดการพัฒนาตนเองใหเกิด

ไปทัศนศึกษาดูงาน ๔ วัน ความกาวหนาตอองคกรมากยิ่งขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา
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(บาท) (บาท) (บาท)

๒๒ โครงการสงเสริมและพัฒนา เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนา สงเสริมการจัดการเรียนการสอน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ผูเรียนมีการพัฒนาองคความรู

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต องคความรูที่หลากหลาย ของสถานศึกษาในสังกัดใหเปน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ที่หลากหลาย สอดคลองกับ

สอดคลองกับความสนใจ การศึกษาตลอดชีวิต ความสนใจ ภูมิปญญาทองถิ่น

ภูมิปญญาทองถิ่นและบริบท และบริบทของสถานศึกษา 

ของสถานศึกษา  - ศึกษาเรียนรูไดอยางตอเนื่อง

 - ศึกษาเรียนรูไดอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิต

ตลอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น

ที่ดีขึ้น

๒๓ โครงการจางครูสอนภาษา เพื่อใหนักเรียนมีความรู จัดจางครูสอนภาษาตางประเทศ ๑,๐๐๘,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๐๐๐ นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษา

ตางประเทศ ความเขาใจและพัฒนาทักษะ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน ตางประเทศและสามารถนําไปใช

การติดตอสื่อสารภาษา 4 คนตลอดปการศึกษา ในชีวิตประจําได

ตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ

ภาษาเวียดนาม ฯลฯ

๒๔ โครงการจัดงานวันครู  - เพื่อสงเสริม ยกยองและผดุง   - จัดงานยกยองและเชิดชูเกียรติ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  - ครูไดรับการสงเสริม ยกยอง

เกียรติผูประกอบวิชาชีพครู ผูประกอบวิชาชีพครูโดยมอบรางวัล ใหเปนแบบอยางเสริมสราง

 - เพื่อสรางขวัญและกําลัง ประเภทตาง ๆ ดังนี้ ศรัทธาและความเชื่อถือ

ใจแกผูประกอบวิชาชีพครูที่มี ๑. รางวัลครูดีเดน โดยกําหนด  - ครูมีขวัญและกําลังใจในการ

ผลงานดีเดน ประเภทดังนี้ พัฒนาผลงานดีเดน

 - เพื่อสงเสริมการพัฒนา   ๑) ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน  - ครูมีการพัฒนาวิชาชีพตาม

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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วิชาชีพตามมาตรฐานและ   ๒) ครูดีเดน มาตรฐานและจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู   ๓) ครูผูดูแลเด็กดีเดน วิชาชีพครู

๒. รางวัลผูไมมีวันลา

๒๕ โครงการจัดงานวันเด็ก  - เพื่อสงเสริมและใหความ  - จัดงานวันเด็ก จํานวน ๑ ครั้ง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - เด็กไดแสดงออกในทางที่ถูก

สําคัญกับเด็กไดมีกิจกรรมที่ สถานที่ศาลากลางจังหวัด ตอง และสงเสริมความสัมพันธ

แสดงความสามารถ และกลา กาฬสินธุ โดยมีการจัดกิจกรรม ที่ดีระหวางเด็กและผูปกครอง

แสดงออกในทางที่ถูกตอง ตาง ๆ เชน การแสดงความสามารถ

การตอบปญหา การเลนเกม การ

แขงขันกีฬา การแจกของรางวัล 

การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม

ฯลฯ มีเด็กและเยาวชนเขารวม

กิจกรรม จํานวน ๕,๐๐๐ คน 

๒๖ โครงการสงเสริมนักกีฬาเขารวม  - เพื่อสงเสริมใหเยาวชน และ  - จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ นักกีฬาจังหวัดกาฬสินธุมีทักษะ

การแขงขันกับหนวยงานอื่น ประชาชนที่เปนนักกีฬาได กับหนวยงานอื่น และประสบการณในการแขง

มีประสบการณและสรางชื่อ ๑) ระดับทองถิ่น ขันและนําชื่อเสียงมาสูหนวย

เสียงใหกับจังหวัดกาฬสินธุ ๒) ระดับภาค งานและจังหวัดกาฬสินธุ

๓) ระดับประเทศ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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(บาท) (บาท) (บาท)

๒๗ โครงการฝกอบรมและแขงขัน  - เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ  - จัดฝกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่

กีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ประชาชน มีความรูดานทักษะ  จํานวน ๕๐ คน ๒ วัน ผานการอบรมมีความรูดาน

กีฬาขั้นพื้นฐาน  - จัดแขงขันกีฬา จํานวน ๓ ประเภท ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน

 - เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ในงานมหกรรมโปงลางแพรวา  - เด็ก เยาวชน ประชาชน 
และประชาชนไดเลนกีฬาและออกกําลังกาย และงานกาชาด ไดพัฒนาตนเองมีทักษะ

๑) เซปกตะกรอ ประสบการณทางดานกีฬา

๒) บาสเกตบอล มีสุขภาพรางกายแข็งแรง

๓) วอลเลยบอลชายหาด

๒๘ โครงการแขงขันกีฬาอนุบาล เพื่อสงเสริมใหเด็กกอนประถม  - จัดการแขงขันกีฬานักเรียน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - เด็กอนุบาลในเขตเทศบาล

สัมพันธ ไดเลนกีฬาและออกกําลังกาย อนุบาลสัมพันธในเขตเทศบาล ไดรวมแขงขันกีฬาระดับอนุบาล

อยางถูกตอง พัฒนาศักยภาพ  ๑ ครั้ง/ป  - เด็กอนุบาลมีสุขภาพรางกาย

ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ แข็งแรง จากการเลนกีฬา และ

สังคม สติปญญา ออกกําลังกาย

๒๙ โครงการสงเสริมการดําเนินงาน  - เพื่ออุดหนุนสงเสริมการ  - อุดหนุนงบประมาณใหกับสมาคม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - สมาคมศิษยเกาโรงเรียน

สมาคมผูปกครองศิษยเกาโรง ดําเนินงานของสมาคมผูปก- ศิษยเกาโรงเรียนสังกัดเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินุ ครองศิษยเกาโรงเรียนสังกัด เมืองกาฬสินธุ มีงบประมาณบริหารงาน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ของสมาคม

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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30 โครงการประสานความรวมมือ เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษา   ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พัฒนาการศึกษากับสถาบัน ไดรับการพัฒนาอยางเต็ม จํานวน  ๑๒๐   คน  ไดรับการ ไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

การศึกษาอื่น ศักยภาพ พัฒนาดานกระบวนการเรียน ศักยภาพ

การสอนทั้ง ๘ สาระการเรียนรู

31 โครงการสงเสริมศูนยการเรียนรู  - เพื่อใหศูนยการเรียนรูเด็ก  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ประกอบ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา

สําหรับเด็กปฐมวัย ปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล  3 ศูนยการเรียนรูโรงเรียนเทศบาล ๓ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทักษะและมีพัฒนาการที่ดี

มีวัสดุอุปกรณในการเรียนรู วัดเหนือ

ที่หลากหลาย

๓๒ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  -เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีจิต  - จัดฝกอบรมนักเรียนในสังกัด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - นักเรียนสามารถคัดแยกขยะ

สํานึกในการคัดแยกขยะ จํานวน ๔ ครั้ง/ปการศึกษา รีไซเคิลลดปริมาณขยะทั้งใน

 -เพื่อเปนการสรางรูปแบบ  - จัดซื้อวัสดุ อุกรณ ในการดําเนิน โรงเรียนและชุมชน

การจัดตั้งธนาคารขยะ โครงการใหบรรลุวัตถุประสงค

๓๓ โครงการสนับสนุนคาใชจาย  - เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียน  -สนับสนุนคาใชจายในการจัดการ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐  - นักเรียนในสังกัดโรงเรียน

ในการจัดการศึกษาตั้งแต ในสังกัดเทศบาลเมือง ศึกษาใหกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีอุปกรณ

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา กาฬสินธุมีอุปกรณการเรียน ตามที่กฎหมายระเบียบหรือนโยบาย การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนใช

ขั้นพื้นฐาน การสอนและมีเครื่องแบบ ของรัฐโดยผูปกครองไมตองรับภาระ ในแตละปการศึกษาอยางพอเพียง

นักเรียนใชแตละปการศึกษา  - ลดภาระคาใชจายผูปกครอง

 - เพื่อนักเรียนจะไดมีโอกาส

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ไดเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน

ทั้งในและนอกสถานที่ และได

ศึกษาในแหลงเรียนรู

 - เพื่อใหนักเรียนมีหนังสือ

เรียนโดยไมตองซื้อหนังสือ

34 โครงการพัฒนาการเรียนรูสู เพื่อใหโรงเรียนในสังกัดไดจัด สนับสนุนคาใชจายใหกับโรงเรียน ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ โรงเรียนมีการจัดกระบวนการ

ประชาคมอาเซียน กระบวนการเรียนรูเพื่อเตรียม ในสังกัดเพื่อพัฒนาการเรียนรูและ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เรียนและมีความพรอมใน

เขาสูประชาคมอาเซียน การเตรียมการเขาสูประชาคม การเขาสูประชาคมอาเซียน

เพื่อใหนักเรียนเขาใจ อาเซียน  เชน  การพัฒนาหลักสูตร นักเรียนเขาใจความ

ในความเหมือนและ การพัฒนาบุคลากร การจัดศูนย เหมือนและควมแตกตาง

ความแตกตางระหวาง เรียนรูอาเซียน ระหวางภาษาและ

ภาษาและวัฒนธรรม วัฒนธรรมของประเทศ

ของสมาชิกกลุมประเทศ สมาชิกอาเซียน

อาเซียน

35 โครงการความรวมมือทางการ เพื่อประสานและทําบันทึกขอ ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

ศึกษากับสถาบันการศึกษาใน ตกลงความรวมมือกันทางการ กับสถานบันการศึกษาในประเทศ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง

กลุมประเทศอาเซียน ศึกษากับสถาบันการศึกษาใน อาเซียน กาฬสินธุกับสถาบันการศึกษาใน

กลุมประเทศอาเซียน เชน ประเทศอาเซียนในดานตางๆ

การแลกเปลี่ยนนักเรียน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวน

การจัดการเรียนการสอน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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36 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ เพื่อใหโรงเรียนไดพัฒนา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ นักเรียนและประชาชนสามารถ

โรงเรียนในสังกัด แหลงเรียนรูของโรงเรียนให มีแหลงเรียนรูในการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เรียนรูและพัฒนาตนเองได

มีความหลากหลายทันสมัย ที่เหมาะสมทันสมัย ตามศักยภาพและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

37 โครงการสงเสริมองคกรปกครอง เพื่อเปนคาใชจายในการสง สํานักการศึกษาและสถานศึกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ การจัดการศึกษาเปนไปตาม

สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา เสริมสถานศึกษาในสังกัด มีแผนพัฒนาการศึกษาใชเปน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) แผนพัฒนาการศึกษา

การศึกษาดีเดน เทศบาลและฝายแผนงาน เครื่องมือในการพัฒนา

ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

38 โครงการสงเสริมกิจกรรมรัก เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรักการ นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนรักการอานเปนนิสัย

การอานในสถานศึกษา อานหนังสือ ร.ร.ท.๒ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

โรงเรียนเทศบาล ๒

39 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล สถานศึกษาจัดทําแผนพับวารสาร 30,000         30,000            30,000          นักเรียน ผูปกครองและชุมชน

งานของสถานศึกษา ขาวสาร และประชาสัมพันธ เว็บไซตเพื่อเผยแพรประชา- ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร

ผลงานของสถานศึกษาให สัมพันธเสียงตามสายชุมชน ของโรงเรียน

นักเรียนผูปกครอง และ

ชุมชนไดรับทราบ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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40 โครงการสนับสนุน เพื่อพัฒนาระบบงาน วัดผล  พัฒนางานทะเบียน/วัดผล 20,000 20,000 20,000 ระบบงานวัดผล

งานทะเบียนและงาน งานทะเบียนและงานธุรการ ธุรการใหสอดคลองกับหลักสูตร งานทะเบียนและงาน

วัดผลประเมินผล วิชาการใหมีคุณภาพสอดคลอง สถานศึกษา วิชาการ มีความเหมาะสม

กับหลักสูตรสถานศึกษา สอดคลองกับหลักสูตร

41 โครงการปูกระเบื้องอาคารเรียน ๑.เพื่อปูกระเบื้องหนาอาคาร  - ปูกระเบื้องอาคาร ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ - ๓๗๕,๐๐๐ - อาคารเรียนสวยงามและมีบรรยาย

โรงเรียนเทศบาล ๒ เรียนใหสวยงามมีบรรยายกาศ ทุกหอง ทางเดินดานหนาหอง บันได กาศปลอดภัยในสวัสดิภาพดานตางๆ

ที่เอื้อตอการเรียนรู พื้นที่ทั้งหมด ๑,๒๕๐ ตร.ม. สําหรับนักเรียน

๒.เพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๒

สวัสดิภาพดานตางๆสําหรับนักเรียน

๓.เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

42 โครงการปรับปรุง เพื่อใหมีหองปฏิบัติการทางภาษา ปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษา ๑๕๐,๐๐๐ - - ผูเรียนมีทักษะในการใชภาษา

หองปฏิบัติการทางภาษา ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ จํานวน 2 หอง เพื่อการสื่อสาร

โรงเรียนเทศบาล ๔ ในการจัดการเรียนการสอน

43 โครงการปรับปรุงหอง เพื่อใหมีหองปฏิบัติการ ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร - ๑๕๐,๐๐๐ - ผูเรียนมีทักษะดานวิทยาศาสตร

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรที่ทันสมัย จํานวน 2 หอง และนํามาใชในชีวิตประจําวัน

โรงเรียนเทศบาล ๔ และเอื้อตอการเรียนรู

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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44 โครงการปรับปรุงหอง เพื่อใหมีหองปฏิบัติการ ปรับปรุงหองคอมพิวเตอร - ๒๐๐,๐๐๐ - ผูเรียนสามารถเรียนรู

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรที่ทันสมัย จํานวน 2 หอง ผานการสืบคนทางอินเทอรเน็ต

โรงเรียนเทศบาล ๔ สามารถสืบคนทางอินเทอรเน็ต

45 โครงการกอสรางหอพระ เพื่อใหมีแทนพระสําหรับ กอสรางแทนพระ ๑๐๐,๐๐๐ - - ผูเรียนมีคุณธรรมจริธรรม

โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ํา พระพุทธรูป ขนาด 2.5 x 2.5 เมตร และปฏิบัติตนตามคําสั่งสอน

(ถนนประดิษฐ) ตามแบบแปลนของเทศบาลกําหนด ของพระพุทธศาสนา

46 โครงการกอสรางโรงอาหาร เพื่อใหมีสถานที่ประกอบอาหาร กอสรางโรงอาหาร ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - ผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง

โรงเรียนเทศบาล ๔ และที่รับประทานอาหาร ขนาด 14x20 เมตร และไดรับประทานอาหาร

ที่ถูกสุขลักษณะ ตามแบบแปลนของเทศบาลกําหนด ที่มีคุณคาทางโภชนการ

47 โครงการจัดทําแผงเหล็ก เพื่อกั้นไมใหนกพิราบ จัดทําแผงเหล็กกั้นนกพิราบ ๘๕,๐๐๐ - - อาคารอเนกประสงค

กั้นนกพิราบ เขาไปทําความสกปรก ขนาดกวาง เมตร ยาว 5 เมตร สะอาด เอื้อตอการเรียนรู

รอบอาคารอเนกประสงค และแพรเชื้อโรครอบอาคาร จํานวน 18 ชุด

โรงเรียนเทศบาล ๔ และในตัวอาคารอเนกประสงค

48 โครงการปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษา เพื่อใหมีหองโสตทัศนศึกษา ปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษา - ๑๐๐,๐๐๐ - ผูเรียนมีแหลงเรียนรูที่ทันสมัย

โรงเรียนเทศบาล ๔ ที่ทันสมัยเอื้อตอการเรียนรู จํานวน 2 หอง และเรียนรูอยางมีความสุข

49 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร โรงเรียนเทศบาล  1  กาฬสินธุ 460,000 - - สถานศึกษามีและใช

โรงเรียน เรียนของโรงเรียนเทศบาลทั้ง พิทยาสิทธิ์ อาคารอเนกประสงค

4  แหง  -ซอมแซมบูรณอาคารเรียนโดย  ที่อยูในสภาพใชการไดดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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รื้อกระเบื้องลอนคูเปนแผนเหล็ก

รีดลอน 30 มม. พรอมฉนวนกัน

ความรอน 4 มม. ขนาด 1,840

ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด

โรงเรียนเทศบาล  2  วัดสวางคงคา

 -ปรับปรุงทางเทาตัวหนอนบนพื้น ๖๕,๐๐๐ - -

ที่กวาง 2 เมตร ยาว 50 เมตร

หนาอาคาร  1 เชื่อมตออาคาร 2

 -ปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค ๒๐๐,๐๐๐ - -

โดยปรับแตงพื้นภายในตัวอาคาร

เทคอนกรีตผสมสีฝุน เทพื้นหนา

6 ซม. ขนาดพื้นที่กวาง 20 ม.

ยาว 35 ม. ตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด

โรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ ๒๐๐,๐๐๐ - -

 -ปรับปรุงซอมแซมลานคอนกรีต

ทางเขาโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

และพื้นที่หนาอาคาร 1,3 เพื่อ

ปองกันน้ําทวม ตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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โรงเรียนเทศบาล  4  วัดใตโพธิ์ค้ํา ๒๐๐,๐๐๐ - -

(ถนนประดิษฐ)

 -ปรับปรุงหองธุรการ  การเงิน

อาคารเรียน ศนสท. 4/12 ขนาด

กวาง  8  เมตร  ยาว  12 เมตร

โดยติดตั้งเคารเตอร ตูและกั้นดวย

ผนังเบา  ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด

50 โครงการปูกระเบื้องพื้นหองเรียน เพื่อปรับปรุงพื้นหองเรียน อาคารพุทธรักษา ชั้น 3 และ 4 - 604,800 - นักเรียนมีพื้นหองเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๑ ใหความสะอาด ปลอดภัย  ไดมีพื้นหองที่สะอาด ปลอดภัย อาคารพุทธรักษาที่สะอาด 
เอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิ์ภาพ เอื้อตอการใชเปนสถานที่เรียน ปลอดภัย สรางบรรยากาศ

ใชเปนสถานที่เรียน และแหลงเรียนรูอื่นๆ ดังนี้ ในการเรียนรู ใหนักเรียน

และแหลงเรียนรูอื่นๆ ปูกระเบื้องแกรนิตโต ๘ หอง อยากเรียน อยากรูอยางตอเนื่อง

 ขนาด ๘๖๔ ตรม.ๆละ ๗๐๐ บาท

51 โครงการปรับปรุงหลังคาพลาง- เพื่อใหทางเดินเขาโรงเรียน ปรับปรุงหลังคาพลางแสง ๓๒๔,๐๐๐ - -  - ทางเดินเขาโรงเรียนมีรมเงา 

แสงใหเปนหลังคาเหมาะสมกับ ใชงานไดเหมาะสมแข็งแรง ของนักเรียนได โดยใชแผนเหล็ก กันฝน กันแดด

ทางเขาโรงเรียน มีรมเงากันฝน แสงแดด รีดรอนพรอมโครงสราง นักเรียนมีความปลอดภัย

โรงเรียนเทศบาล ๑ และใชบริเวณรมเงาทางเดิน ขนาด ๑๒ X ๑๘ = ๒๑๖ ตรม.  - ใชบริเวณรมเงาทางเดิน

ประกอบกิจกรรมตางๆ ตรม.ละ ๑,๔๐๐ บาท ประกอบกิจกรรมตางๆไดอยาง

ของนักเรียน ตามแบบแปลนของเทศบาล มีประสิทธิ์ภาพ และเกิดประโยชน

ตอนักเรียนอยางตอเนื่อง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕๒ โครงการแขงขันเดิน-วิ่งเพื่อ  - เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก  - เด็ก เยาวชน ประชาชนในจังหวัด ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - เด็ก เยาวชน ประชาชน มี

สุขภาพ"เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เยาวชนรักการออกกําลังกาย กาฬสินธุและผูสนใจเขารวมโครงการ สุขภาพแข็งแรง

มินิมาราธอน" และการวิ่งเพื่อสุขภาพ จํานวน ๕๐๐ คน  - เด็ก เยาวชน ประชาชน สามารถ

 - สงเสริมการออกกําลังกาย ออกกําลังกายและเลนกีฬา

ของเยาวชนประชาชนตอเนื่อง อยางตอเนื่องได

53 โครงการจัดทําหลังคาคลุมลาน ๑. เพื่อปองกันแสงแดด กันฝน มีหลังคาคลุมลานอเนกประสงค ๔๐๐,๐๐๐ - - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีรมเงาให

อเนกประสงคพรอมเทพื้นหนา เวลาทํากิจกรรมหนาเสาธง พรอมเทพื้น ค.ส.ล. หนาเสาธง เด็กทํากิจกรรมไดมากขึ้น

เสาธง ๒. เพื่อเปนรมเงาใหเด็กได ตามแบบแปลนเทศบาล

ศพด. ทม.กส.๑ ออกกําลังกายเพื่อพัฒนา

กลามเนื้อเล็ก ใหญของเด็ก

๕๔ โครงการสรางโรงอาหาร ๑. เพื่อใหมีโรงอาหารที่ถูก กอสรางโรงอาหาร ๖๐๐,๐๐๐ - - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีโรงอาหาร

ศพด. ทม.กส.๑ สุขลักษณะตามแบบที่ จํานวน ๑ หลัง ที่ถูกสุขลักษณะไดมาตรฐาน

สาธารณสุขกําหนด ตามที่กระทรวงสาธารณสุข

๒. เพื่อใหมีที่ประกอบอาหาร กําหนด

มีอางลางจานและที่รับประทาน

อาหารที่ไดมาตรฐาน

๕๕ โครงการจัดทําโครงหลังคา เพื่อปองกันแดด ฝน เวลาผู กอสรางโครงหลังคาคลุมทางเดิน - - ๑๕๐,๐๐๐ เด็กเล็กและผูปกครองมีที่หลบ

ทางเดิน ปกครองมารับ-สงบุตรหลาน แดด ฝนเวลามารับ-สงบุตร

ศพด.ทม.กส.๑ หลาน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕๖ โครงการทําประตูรั้วหนาศูนย ๑. เพื่อสรางความปลอดภัย กอสรางประตูรั้วทางเขาดานหนา ๓๐,๐๐๐ - -  - เด็กเล็กมีความปลอดภัย

ศพด.ทม.กส.๑ ใหกับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขณะที่อยูในศูนยเด็กเล็ก

๒. เพื่อรักษาความปลอดภัย  - ทรัยพสินภายในศูนยมีความ

ในทรัพยสินของทางราชการ ปลอดภัย

๕๗ โครงการจัดสรางเวทีการแสดง สรางเวทีการแสดงเพื่อเชื่อม เวทีการแสดง  จํานวน  1  เวที ๔๐๐,๐๐๐ - - มีเวทีสําหรับจัดกิจกรรมการ

พรอมเสาธง โรงเรียนเทศบาล  3 ตอหลังคาอเนกประสงค เรียนการสอน

58 โครงการปรับปรุงพื้นหองเรียน รื้อถอนพื้นเดิมปูพื้นใหมดวย อาคารอนุบาล  พื้นที่ภายในหอง ๒๓๖,๗๐๐ - - พื้นหองเรียนสะอาดสวยงาม

(ปูกระเบื้องใหม) กระเบื้องแกรนิต 220  ตร.ม. พื้นที่ดานนอก งายตอการบํารุงรักษา

โรงเรียนเทศบาล  3 65 ตร.ม.

อาคาร 3  ชั้น  3  พื้นที่หอง

56  ตร.ม.รวมพื้นที่ทั้งสิ้น

328.6  ตร.ม.

59 โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน เปนคาใชจายในการดําเนินงาน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการบริหาร

เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  2 การสอนใหมีประสิทธิภาพตาม บริหารจัดการและพัฒนาการ จัดการและมีประสิทธิภาพใน

จํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น เรียนการสอนในศูนยพัฒนา การจัดการเรียนการสอนเพิ่ม

เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  2 มากขึ้น

60 โครงการจัดการศึกษาแกเด็ก  -เพื่อจัดการศึกษาแกเด็กดอย  -ครูอาสาสอนเด็กดอยโอกาส 1 คน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาล

ดอยโอกาส โอกาสในเขตเทศบาลเมืองฯ  -เด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาล (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เมืองกาฬสินธุ  ไดรับการพัฒนา

 -เพื่อเปนคาจางครูอาสาสอน เมืองกาฬสินธุ ดานการศึกษา

เด็กดอยโอกาส

 -เพื่อเปนคาบริหารจัดการและ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

คาใชจายในการจัดการศึกษาแก

เด็กดอยโอกาส

 -เพื่อเปนคาสงครูอาสาเขารวม

ประชุมตามที่กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นกําหนด

๖๑ โครงการประกวดสถานศึกษา  -เพื่อกระตุน สงเสริมใหสถาน  -คัดเลือกสถานศึกษาระดับปฐม- - ๑๕๐,๐๐๐ -  -สถานศึกษาไดรับการยกยองเชิด

ดีเดนกลุมจังหวัดการศึกษา ศึกษาไดปรับปรุงพัฒนาการ วัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชูเกียรติเปนสถานศึกษาดีเดน

ทองถิ่นที่  12 ศึกษาใหกาวหนาและไดมาตร- สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  -สถานศึกษาไดแสดงผลงานที่มี

ฐาน กลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่นที่ 12 คุณภาพไดมาตรฐาน

 -เพื่อเปนการเผยแพรประชา-  -มอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ

สัมพันธการจัดการศึกษาของ แกสถานศึกษาดีเดน

สถานศึกษาและทองถิ่นสู

สาธารณชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



  ยุทธศาสตรที่ ๕  พัฒนาศักยภาพผูเรียน

      เปาประสงคที่ ๗  นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพอแมคนที่สอง  เพื่อใหนักเรียนมีพอ - แมคน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ นักเรียนที่ดอยโอกาสไดรับ

ที่สองคือ ครู - อาจารยดูแลอยาง จํานวน ๖๐๐ คน ทุนการศึกษาและครู - อาจารย

ใกลชิดและมอบทุนการศึกษาให ไดดูแลนักเรียนอยางใกลชิด

แกนักเรียนดอยโอกาส ๖๐๐ ทุน

ทุนละ ๕๐๐ บาท

๒ โครงการสงเสริมสนับสนุน เพื่อสงเสริมสนับสนุนให โรงเรียนเทศบาล ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ นักเรียนมีทักษะการเรียนรู

กิจกรรมในสถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ๑. สงเสริมศักยภาพเอกลักษณและ และกลาแสดงออกตลอดทั้ง

ไดจัดกิจกรรมในสถานศึกษา อัตลักษณของโรงเรียน สามารถพัฒนาตนเอง มีคุณ-

อันเปนการพัฒนาทางการ ๒. กิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน ธรรมและจริยธรรม

ศึกษาในโรงเรียนตนเอง ๓. กิจกรรมเขาคายวิชาการ

๔. กิจกรรมเปดทายขายของ

โรงเรียนเทศบาล ๒

๑. โครงการประชุมผูปกครอง

๒. โครงการ ๕ ส

๓. โครงการอนุรักษภาษาไทย

๔. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ

เพื่อการเรียนรู

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)
๕. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

โรงเรียนเทศบาล ๓

๑. โครงการกีฬาสีภายใน

๒. โครงการมินิสเกาท

๓. โครงการประชุมผูปกครอง

โรงเรียนเทศบาล ๔

๑. โครงการกีฬาสีภายใน

๒. โครงการประชุมผูปกครอง

๓. โครงการอนุรักษและสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีไทย

๔. โครงการเขาคายลูกเสือ-

ยุวกาชาด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

๑. โครงการสงเสริมกิจกรรมวัน

สําคัญฯ

๒. โครงการประชุมผูปกครอง

๓. โครงการประชุมคณะกรรมการ

บริหารศูนย

๔. โครงการจัดนิทรรศการแสดง

ผลงาน

๕. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวางบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการวันอําลา เพื่อใหนักเรียนรูสึกภาคภูมิใจ จัดกิจกรรมวันจบการศึกษาใหกับ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ นักเรียนรูสึกภาคภูมิใจใน

ในความสําเร็จการศึกษาขอตน เด็กนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา วันสําเร็จการศึกษาของตน

เกิดความรักความผูกพันใน ชั้นอนุบาล  ชั้น ป.๖  ชั้น  ม.๓ เกิดความรักความผูกพันใน

สถานศึกษา และเกิดความสัม และชั้น ม.๖ สถานศึกษา และความสัมพันธ

พันธอันดีระหวางเด็ก อันดีระหวางเด็ก ผูปกครอง 

ผูปกครองและครู และครู

๔ โครงการจัดนิทรรศการแสดง  - เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร  - จัดแสดงผลงานทางวิชาการ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  - ผลงานทางการศึกษาของ

ผลงานทางการศึกษา ผลงานการจัดการศึกษาเทศบาล โดยจัดแขงขันกิจกรรมทาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนที่

ในสังกัดทั้ง 5 แหงใหกับ วิชาการระดับกอนวัยเรียน, ยอมรับและนําชื่อเสียงมาสู

โรงเรียนสังกัดอื่น ผูปกครอง  ประถม, มัธยมศึกษาตอนตน, เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

และประชาชนทราบโดยทั่วกัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 -  เพื่อสงเสริมใหครู นักเรียน  และจัดประกวดรานนิทรรศการ

ไดมีโอกาสแสดงความสามารถ แสดงผลงานทางวิชาการ

แขงขันกับจังหวัดอื่น ๆ ดังนี้

  1) ระดับภาค

  2) ระดับประเทศ

5 โครงการจัดแสดงผลงานครู -  - เพื่อสงเสริมใหครู -  - จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผลงานทางวิชาการของครูและ

นักเรียน นักเรียนไดมีโอกาสแสดง สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง นักเรียนไดรับการยอมรับและ

ความสามารถในเวทีระดับ กาฬสินธุเพื่อเตรียมแขงขันในระดับภาค เผยแพรสูสาธารณชน

เทศบาล และระดับประเทศ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท)

 - เพื่อประชาสัมพันธ  - เผยแพรผลงานในรอบปการศึกษา

เผยแพรผลงานการจัด สูสาธารณชนและประชาชน

การศึกษาของสถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาลตามที่

หลักสูตรกําหนด

๖ โครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนและอุดหนุน  - สนับสนุนอาหารกลางวันให ๒๒,๓๒๓,๒๐๐ ๒๒,๓๒๓,๒๐๐ ๒๒,๓๒๓,๒๐๐  - นักเรียนไดรับประทาน

อาหารกลางวันนักเรียน อาหารกลางวันใหกับนักเรียน กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน อาหารกลางวันที่มีคุณคาทาง

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เทศบาล และงบเทศบาล) และงบเทศบาล) และงบเทศบาล) โภชนาการและชวยลดคาใช

และนักเรียนในสถานศึกษา  - อุดหนุนเงินอาหารกลางวัน ๙๖๘,๐๐๐ ๙๖๘,๐๐๐ ๙๖๘,๐๐๐ จายแกผูปกครอง

สังกัด สพฐ.ที่อยูในเขตเทศบาล นักเรียนใหกับสถานศึกษาใน

ตามที่รัฐกําหนด สังกัดสพฐ.  รายละเอียดดังนี้

๑) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๕ แหง

    เปนเงิน  ๘,๒๙๕,๒๐๐  บาท

๓) สังกัด สพฐ. จํานวน ๕ แหง

   เปนเงิน  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗  โครงการสนันสนุนอาหาร  - เพื่อใหนักเรียนในสังกัด  - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให ๑๐,๐๘๒,๓๘๐ ๑๐,๐๘๒,๓๘๐ ๑๐,๐๘๒,๓๘๐  - นักเรียนไดรับอาหาร

เสริม (นม) นักเรียน เทศบาล สังกัด สพฐ. และ กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน เสริม (นม) ที่มีคุณภาพและมี

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล สังกัด สพฐ. รายละเอียดดังนี้ สุขภาพรางกายแข็งแรง

เมืองกาฬสินธุ ไดรับอาหาร ๑) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



เสริม (นม) ที่มีประโยชน และ   เปนเงิน  ๓,๒๕๗,๓๘๐ บาท

มีรางกายแข็งแรง        จํานวน  ๔  แหง

๒) สังกัด  สพฐ.

   เปนเงิน  ๖,๘๒๕,๐๐๐  บาท

       จํานวน  ๕  แหง

๘ โครงการโรงเรียนสงเสริม ๑. เพื่อสงเสริม เฝาระวังและ ๑. นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดไดรับ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑. นักเรียนไดรับการบริการดาน

สุขภาพ แกไขปญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน บริการตรวจสุขภาพรางกายเบื้องตน อนามัยโรงเรียนครบทุกดาน

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการดาน ๒. นักเรียนที่พบปญหาสุขภาพไดรับ ๒. นักเรียนที่มีปญหาสุขภาพ

รางกายที่สมบูรณ แข็งแรงตามวัย การแกไข ไดรับการแกไข

๒. เพื่อใหความรูแกนักเรียนใน ๓. นักเรียนมีความรู ความเขาใจใน ๓. นักเรียนมีสุขภาพรางกาย

การดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพของตนเอง แข็งแรง สมบูรณตามวัย

๙ โครงการเขาคายวิชาการ เพื่อสงเสริมศักยภาพดานวิชาการ จัดกิจกรรมขาคายนักเรียนใน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ นักเรียนเกิดองคความรูและนํา

ใหแกนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๒  จํานวน ๒ ครั้ง/ป ความรูไปใชในการศึกษาตอใน

ระดับที่สูงขึ้น

๑๐ โครงการปรับปรุงหองอินเตอรเน็ต  เพื่อพัฒนาหองเรียนอินเตอร- ๑. จัดซื้อคอมพิวเตอรจํานวน นักเรียนมีแหลงเรียนรูเพื่อ

โรงเรียนเทศบาล ๒ เน็ตใหผูเรียนสามารถแสวง      ๓๐ เครื่อง - ๕๐๐,๐๐๐ - แสวงหาความรูและพัฒนา

โรงเรียนเทศบาล ๑ หาความรูดวยตนเองโดยใช ๒. ติดตั้งระบบ Lan อินเตอรเน็ต - - ๕๐๐,๐๐๐ ตนเอง

อินเตอรเน็ต ๓. ติดตั้งแอรจํานวน ๒ เครื่อง

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการพัฒนาระบบ ICT  เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีให จัดตั้งศูนยสารสนเทศของโรงเรียน - - ๖๐๐,๐๐๐ ศูนยสารสนเทศเปนแหลง

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค



โรงเรียนเทศบาล ๔ เปนสื่อในการเรียน การสอน โดยมีชุดถายทอดสัญญาณภาพ เรียนรูของนักเรียนและชุมชน

และเปนแหลงเรียนรู และเสียงผานระบบเครือขายที่เชื่อม

ตอกับอินเทอรเน็ต

๑๒ โครงการแขงขันกีฬานักเรียน  - เพื่อสงเสริมและพัฒนาทาง  - จัดการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียน ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐  - นักเรียนไดพัฒนาตนเองและ

สังกัดองคกรปกครองสวน ดานกีฬาของนักเรียนโรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด มีทักษะประสบการณทางดานกีฬา

ทองถิ่น ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  - นักเรียนสามารถสรางชื่อเสียง

 - เพื่อคัดเลือกและสงนักกีฬา  - จัดสงนักเรียนเขารวมแขงขันกีฬา ดานกีฬาใหกับหนวยงานและนํา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง นักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มาพัฒนาตนเองได

กาฬสินธุเขารวมแขงขันกีฬา  จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้

 - เพื่อใหนักเรียนไดประสบการณ  ๑) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตรงจากการแขงขันกีฬาและ   (รอบคัดเลือก)  ๑  ครั้ง

นํามาพัฒนาความสามารถของ  ๒) ระดับประเทศ  ๑  ครั้ง

ตนเองใหดียิ่งขึ้น

๑๓ โครงการเขาคายเยาวชน  - เพื่อใหนักเรียนที่เปนตัวแทน นํานักเรียน เยาวชนตัวแทนเทศบาล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นักเรียนที่เปนตัวแทนเทศบาล

เทศบาลเขารวมกิจกรรมคาย เขารวมกิจกรรมคายเยาวชนระดับ ไดรับประสบการณและนําความรู

เยาวชนและมีประสบการณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกับ มาใชไดจริง

ในการอยูรวมกันกับเยาวชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นโดย

จังหวัดอื่น ๆ ในระดับภาคฯ มีตัวแทน  ดังนี้

 - นักเรียน  ๒๐ คน

 - ครู ๒  คน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการรณรงคเพื่อปองกัน  - เพื่อเผยแพรความรู ความ  - อุดหนุนสถานศึกษาในการจัด ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  - เด็กนักเรียน มีความรู

ยาเสพติดในสถานศึกษา เขาใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพ กิจกรรมรณรงคตานยาเสพติด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ติดแกเด็กและสนับสนุนการ ในสถานศึกษา ยาเสพติด และสรางภูมิคุมกัน

ปองกันยาเสพติดตามนโยบาย  - จัดฝกอบรมดานวิชาการ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ไมใหเด็กเขาไปยุงเกี่ยวกับ

ของรัฐบาล ตลอดจนเฝาระวัง เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ยาเสพติด รอยละ ๘๕

การแพรระบาดของยาเสพติด โทษของยาเสพติดแกนักเรียน

สูเด็ก เยาวชน และชุมชน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

15 โครงการปรับปรุงแบบประเมิน  -เพื่อเปนเครื่องมือวัดและ  -ปรับปรุงขอสอบมาตรฐาน กลุม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -นักเรียนไดพัฒนาความรู และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ สาระภาษาไทย คณิตศาสตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุม

เรียนกลุมสาระการเรียนรู และภาษาอังกฤษ วัดความรู สาระภาษาไทย คณิตศาสตร 

ภาษาไทย คณิตศาสตรและ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - และภาษาอังกฤษสูงขึ้น

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖

๑๖ โครงการพัฒนากระบวนการคิด เพื่อสงเสริมใหนักเรียนในสังกัด สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นักเรียนมีทักษะในการ

วิเคราะห คิดสังเคราะหและคิด มีความรู ความเขาใจ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห คิด ทํางานอยางมีระบบ

สรางสรรค มีทักษะ รูจักการทํางาน คิดสังคเคราะหแกนักเรียนใน มีขั้นตอน ตัดสินใจดวย

อยางมีระบบ มีขั้นตอน สถานศึกษาของตน เหตุผลแกปญหาได

รูวิธีแกปญญหา ฝกคิด

อยางสรางสรรค

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการพัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรู นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ นักเรียนมีความรู 

สูความเปนเลิศ ความเขาใจในการวางแผน ที่ ๓ และ ปที่ ๖ ทุกคน ความเขาใจ และวาง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



การเตรียมตัวสอบ และสอบ แผนในการทดสอบ

เขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ระดับชาติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

๑๘ โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะ ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนมีทักษะชีวิต มีระเบียบ

เนตรนารี ยุวกาชาด ชีวิต มีระเบียบวินัยเกิดความรัก จัดกิจกรรมเขาคายพักแรมตาม วินัย เกิดความรักและสามัคคีใน

และสามัคคีในหมูคณะรูจักการ สถานที่ที่โครงการกําหนด หมูคณะรูจักบําเพ็ญตนใหเปน

บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนและ ประโยชนและชวยเหลือผูอื่นและ

ชวยเหลือผูอื่นและดํารงตน ดํารงตนอยูอยูในสังคมอยางมี

อยูในสังคมอยางมีความสุข ความสุข

๑๙ โครงการธนาคารความดี เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี จัดกิจกรรมธนาคารความดีใน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ นักเรียนมึคุณธรรม จริยธรรม

คุณธรรม จริยธรรม สามารถนํา สถานศึกษาในสังกัด สามารถนําทักษะไปใชใหเกิด

ทักษะ ประสบการณ ไปใชให ประโยชนในชีวิตประจําวันได

เกิดประโยชนืในชีวิตประจําวัน อยางมีความสุข

ไดอยางมีความสุข

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียน สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ นักเรียนมีความรู

คณิตศาสตร มีทักษะแสวงหาความรู วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ความเขาใจ การใช

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ดวยตนเอง รักการเรียนรู ทักษะทางวิทยาศาสตร

และสนุกกับการเรียนรู และคณิตศาสตร

ทางวิทยาศาสตรคณิตศาสตร สามารถนําไปใชในชีวิต

 นําประสบการณตรงไป ประจําวันได

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

และเหมาะสม

21 โครงการพัฒนาการอานการเขียน เพื่อแกไขปญหานักเรียน  - จัดฝกอบรมพัฒนาการอาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นักเรียนสามารถ

อานไมออก เขียนไมคลอง การเขียนของนักเรียน อานออกเขียนได

เรียนชาและเรียนออนให และสามารถเรียนรู

สามารถอานออก เขียนได ในทุกกลุมสาระฯได

และอานคลอง เขียนคลอง อยางมีคุณภาพ

ตามเกณฑที่กําหนด

22 โครงการแนะแนวการศึกษา เพื่อสรางแรงบันดาลใจ นักเรียนที่กําลังจะจบการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนมีความมุงมั่น มีแรง

สรางความมุงมั่นใหแกนักเรียน ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา บันดาลใจ มีเปาหมายในชีวิต

ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษา ตามความใฝฝนและแนวทาง

ใหทราบถึงแนวทางวิธีการ รูจัก ปที่ ๓ และปที่ ๖ เลือกในการตัดสินใจเขาศึกษาตอ

ทางเลือกในการศึกษาตอระดับ อยางเหมาะสม

ที่สูงขึ้น

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความรู  - จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นักเรียนมีความรู ความเขาใจใน

ในโรงเรียน ความเขาใจในการปกครอง ในโรงเรียน เชน การรณรงคเลือกตั้ง การปกครองระบอบประชาธิปไตย

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ระบอบประชาธิปไตยอันมี การเลือกตั้งสภานักเรียน รูจักใชสิทธิและเคารพในสิทธิ

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน หนาที่ของตนเองและผูอื่น

24 โครงการสงเสริมคานิยมดาน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม  - จัดเขาคายฝกอบรมคุณธรรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรม-จริยธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม จริยธรรมสําหรับนักเรียนในสถาน และคานิยมที่ดีงามสามารถนํา
สามารถนําความรูและหลักธรรมไปใช ศึกษา ความรูและหลักธรรมไปใชใน
ในชีวิตประจําวันและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประจําวัน

ชีวิตใหเกิดความผาสุขตลอดไป

25 โครงการนิเทศภายใน  - เพื่อประเมินคุณภาพการจัด  - ผูบริหารสถานศึกษาออกนิเทศ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - จากการนิเทศและตรวจ

การศึกษาของครูและบุคลากร ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่สอน เยี่ยมไดแนวทางและขอมูล

 - เพื่อใหไดขอมูลนําไปปรับ  - จัดทําเอกสารเผยแพรเสริมความรู สอดคลองกับการพัฒนาหลักสูตร

ปรุงและพัฒนาการศึกษา ใหครูใชประกอบการเรียนการสอน สถานศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒๖ โครงการฝกอบรมเสริมสราง เพื่อใหเด็กนักเรียนอายุไมเกิน  - เขาคายฝกทักษะนักกีฬา ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ นักกีฬาไดรับการฝกทักษะที่

ศักยภาพดานกีฬา ๑๒ ป ไดมีทักษะดานกีฬาและ  - จัดการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ เสริมสรางศักยภาพตลอดป

โรงเรียนเทศบาล ๑ ฝกประสบการณอยางตอเนื่อง และวอลเลยบอลชายหาด

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๗ โครงการสงเสริมสุขภาพเตนแอโรบิค  - เพื่อสงเสริมสุขภาพทางดาน  - เด็ก เยาวชน และประชาชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - เด็ก เยาวชน และประชาชน

สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ รางกายดวยการออกกําลังกาย เขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย รวมกิจกรรมเตนแอโรบิค

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



โดยการเตนแอโรบิค เตนแอโรบิค ในสนามกีฬากลาง วันละไมต่ํากวา ๕๐ คนตอวัน

 - เพื่อใหเด็กเยาวชนและ จังหวัดกาฬสินธุ เปนประจําทุกวัน

ประชาชน รักการออกกําลัง ไมต่ํากวา ๕๐ คนตอวัน

กายดวยการเตนแอโรบิค

 - เพื่อใชพื้นที่สนามกีฬากลาง

จังหวัดกาฬสินธุ ใหเกิดประ

โยชนในการสงเสริมการออก

กําลังกาย

๒๘ โครงการแขงขันกีฬากลุม  - เพื่อใหเด็กนักเรียนโรงเรียน จัดการแขงขันกีฬา - กรีฑา ปละ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - นักเรียนมีน้ําใจนักกีฬา

โรงเรียนเทศบาล เทศบาล ไดแสดงออกถึง ๑ ครั้ง เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขารวม รูแพ รูชนะ รูอภัย มีการ

ความสามารถในดานกีฬา การแขงขันกีฬาองคกรปกครอง ทํางานเปนทีม

สวนทองถิ่นในระดับภาค และระดับ

ประเทศ

  ยุทธศาสตรที่ ๖  ฟนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

     เปาประสงคที่ ๘  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานและเผยแพร

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

งบประมาณและที่มา



ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเสริมฟนฟู

ประเพณีวัฒนธรรมไทย

- งานปใหม - เพื่อสงเสริม และอนุรักษประเพณี - จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 30,000 30,000 30,000 - ประชาชนไดรวมทําบุญตักบาตร

อันดีงามของไทยใหคงอยูสืบไป ในวันที่ 1 มกราคมของทุกป ในวันขึ้นปใหม

- ประชาชนมารวมงานไมนอย - ประเพณีอันดีงามของไทย

กวา 1,000 คน ยังคงดํารงอยูตอไป

- งานประเพณีสงกรานต - เพื่ออนุรักษประเพณีอันดีงามของ - จัดกิจกรรม ปละ 1 ครั้ง ดังนี้ 400,000 400,000 400,000  - มีการอนุรักษประเพณีอัน

ไทยใหคงอยูสืบไป และสงเสริมการ  1) จัดพิธีทําบุญตักบาตร ดีงามใหคงอยูสืบไป

ทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ 2)จัดขบวนแหสรงน้ําพระพุทธรูป  - สงเสริมการทองเที่ยวของ

 3) จัดพิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ

 4) จัดกิจกรรมแสดงบนเวที

 5) จัดประกวดขบวนแห

6) จัดประกวดนางสงกรานต

 7) จัดรณรงคการเลนน้ําแบบสุภาพ

- งานบวงสรวงพระยาชัยสุนทร - เพื่อเปนการระลึกถึงพระยา - จัดพิธีทางศาสนา ดังนี้ 100,000 100,000 100,000 - ประชาชนไดรวมพิธีระลึก

หอเจาบาน ศาลหลักเมือง ปูแฮ ชัยสุนทรผูกอตั้งเมืองกาฬสินธุ  1) จัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระ ถึงพระคุณของพระยาชัยสุนทร 

ปูหาร ปูกุลาบุญโฮม ปูบุญตากุดโงง - เพื่อเปนการสักการะบูชา อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร ผูกอตั้งเมืองกาฬสินธุ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

และปูตากุดน้ํากิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง และ  2) จัดพิธีสวดมนตเย็นและทํา - ประชาชนไดรวมสักการะบูชาสิ่ง

เปนการอนุรักษขนบธรรมเนียม บุญเลี้ยงพระศาลหลักเมือง ศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของจังหวัด

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค

โครงการ วัตถุประสงค



ประเพณีของทองถิ่นใหคงอยู  - จัดพิธีบวงสรวง ผูกผาสามสี กาฬสินธุ และประเพณีอันดีงาม

สืบไป จัดเครื่องสังเวย ดังนี้ ของทองถิ่นไดรับการอนุรักษใหคง

 1) พิธีบวงสรวงพระยาชัยสุนทร สืบตอไป

รําบวงสรวงพระยาชัยสุนทร โดย - กอใหเกิดความเปนสิริมงคล

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 บานเมืองและประชาชนที่อาศัย

 2) พิธีบวงสรวงหอเจาบาน อยูในจังหวัดกาฬสินธุ

ศาลหลักเมือง ปูแฮ ปูหาร ปูกุลา

บุญโฮม ปูบุญตากุดโงง ปูตากุดน้ํากิน

- งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา - เพื่อเปนการอนุรักษประเพณี - จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง ดังนี้ 200,000 200,000 200,000 - อนุรักษประเพณีอันดีงามของ

อันดีงามของทองถิ่นใหคงอยู  1) จัดทําพิธีหลอเทียนพรรษา ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

สืบไป  2) ถวายเทียนพรรษา 9 วัด ใน

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

 3) จัดขบวนแหเทียน

 4) จัดประกวดขบวนแห

- งานประเพณีลอยกระทง - เพือเปนการอนุรักษ สืบสาน - จัดกิจกรรม ปละ 1 ครั้ง ดังนี้ 400,000 400,000 400,000 - อนุรักษประเพณีอันดีงามของ

ประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป ๑) จัดประกวดนางนพมาศ ไทยใหสืบไป

๒) จัดประกวดขบวนแห

3) จัดประกวดกระทงสวยงาม

และความคิดสรางสรรคใชวัสดุธรรมชาติ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

4) จัดประกวดกระทงจิ๋ว

5) จัดการแสดงบนเวที

โครงการ

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค



- งานกฐินสามัคคี - เพื่อสงเสริมสนับสนุนขนบ - มีพุทธศาสนิกชนเขารวม 100,000 100,000 100,000 - พุทธศาสนิกชนไดสืบทอดขนบ

ธรรมเนียมประเพณีและ กิจกรรม ประมาณ 1,000 คน ธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา - จัดพิธีทางศาสนากิจกรรมฉลอง - วัดมีปจจัยเพื่อการทํานุบํารุงศาสนา

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนทํานุ องคกฐิน การจัดขบวนแหฯลฯ และกิจสงฆ

บํารุงพระพุทธศาสนา

- เพื่อสงเสริมสนับสนุน

พุทธศาสนิกชนทําหนาที่ของ

ชาวพุทธและนําหลักธรรมไป

ใชในการดําเนินชีวิตสราง

ความสามัคคี

๒ โครงการจัดกิจกรรมลาน - เกิดสังคมภูมิปญญาแหงการ  1) จัดกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยน 400,000 400,000 400,000 - เด็กเยาวชนและประชาชน มี

ศิลปวัฒนธรรมไทยกาฬสินธุ เรียนรูประชาชนมีคุณภาพ วัฒนธรรมระหวางทองถิ่น ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 

ชีวิตที่ดี มีความสมานนฉันท  2) จัดการแสดงงานดานศิลปะ การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

อยูรวมกันในสังคมอยางมี วัฒนธรรมทองถิ่น จํานวน 12 ทองถิ่นของตนเอง

ความสุขที่ยั่งยืน ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง - เด็ก เยาวชน ประชาชนใชเวลา

 - เกิดเครือขายแหลงการ วางใหเกิดประโยชน

เรียนรู ทางศิลปวัฒนธรรม - เด็ก เยาวชน ประชาชนไดฟนฟู

และภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการอนุรักษศิลป - เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน  1) เด็ก เยาวชน ประชาชน เกิด 600,000 600,000 600,000 - เด็กเยาวชน ประชาชน มีความ

วัฒนธรรมทองถิ่นไทยอีสาน ประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา ความรักหวงแหนในศิลปะ ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



และอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมงานประ วัฒนธรรมทองถิ่น - เด็กเยาวชน ประชาชน ไดรวม

เพณีทองถิ่นตนเองและใกลเคียง  2) เด็ก เยาวชนประชาชน ไดรับ ฟนฟู ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

- จัดงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น รูเขาใจถึงรากเหงาวัฒนธรรม ทองถิ่นไทยอีสาน

ระดับประเทศ บรรพชนโบราณ

 3) เกิดความรัก ความสามัคคี 

ในหมูคณะ

๔ โครงการประเพณีบุญคุม -เพื่ออุดหนุนการจัดงานประเพณี - จัดประเพณีบุญคุม (บุญซําฮะ) 180,000 180,000 180,000 - การดําเนินการจัดงานพิธีทาง

(งานบุญซําฮะ) ชุมชนใหมีการสืบสาน ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ศาสนาและประเพณีบุญซําฮะ ของ

วัฒนธรรมทองถิ่น เชน คาอาหาร,คาน้ําดื่ม,คาเครื่องไทย ชุมชน กอใหเกิดความรักความ

- เพื่อใหประชาชนในชุมชน ธรรม,คาดอกไม,ธูปเทียน ฯลฯ สามัคคีในชุมชน

เกิดความสามัคคีในชุมชน จํานวน 36 ชุมชน

๕ โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี จัดฝกอบรมทักษะดานดนตรี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ความคิด ริเริ่มสรางสรรคดาน นาฏศิลป และศิลปะแกนักเรียน มีความมั่นใจมีสมาธิ อดทน รูจัก

โรงเรียนเทศบาล ๒ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป เกิด โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ความมั่นใจ มีสมาธิ อดทน 

รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการสงเสริมและอนุรักษ เพื่อสงเสริมใหชุมชนเขามามี วิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นทุกคนที่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ชุมชนไดเขามามีบทบาทในการฝก

ภูมิปญญาทองถิ่น บทบาทในการฝกอาชีพ รวมกิจกรรมกับโรงเรียน อาชีพ ถายทอดความรู ความเปนอยู

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



โรงเรียนเทศบาล ๒ ถายทอดความเปนอยูวิถีชีวิต ใหแกนักเรียนในโรงเรียน

คุณคาของประวัติศาสตรใน

ทองถิ่นความเปนมาและ

วัฒนธรรมประเพณีใหแก

นักเรียนในโรงเรียนอันจะสราง

ความภูมิใจและจิตสํานึกใน

การรักษาวัฒนธรรมประเพณี

ของทองถิ่นสืบไป

๗ โครงการสงเสริมการดําเนินงาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน อุดหนุนงบประมาณใหกับสภา 50,000 50,000 50,000 สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมือง

สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมือง งานของสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมือง วัฒนธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

กาฬสินธุ กาฬสินธุ

๘ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  - ฝกพัฒนากาย และพัฒนาจิต  - เยาวชน จํานวน ๑๖๐ คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - เยาวชนไดฝกปฏิบัติในฐานะ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนใน คือการออกกําลังกายและ  - ครู อาจารย จํานวน ๒๐ คน พุทธศาสนิกชนที่ดี ในโครง

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ การฝกสมาธิ  - วิทยากร จํานวน ๑๐ คน การปฏิบัติตนตามวิถีไทย

 - ผูเขารวมโครงการจาก มมร. วิถีพุทธ

จํานวน ๑๐ คน  - เยาวชนในเขตเทศบาลไดรับ

 - สมาคมยุวพุทธิกสมาคม ความรูเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

อยางตอเนื่อง

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยน  - เพื่อประชาสัมพันธและเผย  - สมาคมวัฒนธรรมผูไทยจังหวัด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ไดเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมผูไทย ป 2558 แพรวัฒนธรรมผูไทยกาฬสินธุ กาฬสินธุ และผูที่สนใจ จํานวน ความคิดเห็นทางวัฒนธรรม

ใหกวางขวางยิ่งขึ้น ๕๐ คน กับชนเผาผูไทยตางถิ่นดียิ่งขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



๑๐ โครงการธรรมอาสาสราง  - เพื่อชวยเสริมสรางความ  - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - รวมกันสรางสรรคสังคมให

คุณคาชีวิต สามัคคีและมีทัศนคติตอสังคม จํานวน ๒๐๐ คน สงบเย็นตามแนวทางของพระ

ไทยไดอยางถูกตอง  - วิทยากรและคณะสมาคมพุทธ พุทธศาสนา

สมาคม จํานวน ๑๐ คน

๑๑ โครงการสนับสนุนจังหวัดใน เพื่อสนับนุนงบประมาณใน อุดหนุนงบประมาณใหกับ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรวมสืบสาน

การจัดงานมหกรรมโปงลาง การจัดงานกาชาดจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ วัฒนธรรมและสงผลที่ดี

แพรวาและงานกาชาดจังหวัด กาฬสินธุ ตอเศรษฐกิจและการ

กาฬสินธุ ทองเที่ยว

๑๒ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5  -เพื่อใหผูบริหาร  สมาชิกสภา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ผูบริหาร  สมาชิก  พนักงาน

ธันวามหาราช และ  12 สิงหา- พนักงาน  ลูกจางประจํา 5  ธ.ค. / 12 ส.ค. ลูกจางประจํา  พนักงานจาง

มหาราชินี พนักงานจางเทศบาลและชุมชน มีความจงรักภักดีตอสถาบัน

แสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน พระมหากษัตริย

พระมหากษัตริย

 -เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติแด

องคพระบาทสมเด็จพระเจา-

อยูหัวฯ  และสมเด็จพระ-

นางเจาพระบรมราชินีนาถฯ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการครอบครัวคุณธรรม เพื่อสงเสริมใหสมาชิกใน ครอบครัวในชุมชนจํานวน  36 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สมาชิกในครอบครัวไดเขาวัด

นําสังคมเมืองกาฬสินธุสูความ ครอบครัวมีหลักธรรม ชุมชน เขารวมกิจกรรมเขาวัด ปฏิบัติธรรมนําหลักคําสอน

เขมแข็ง ในการดําเนินชีวิต ปฏิบัติธรรม มาใชในชีวิตประจําวัน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



๑๔ โครงการวิสาขบูชาโลก  - เพื่อเสริมสรางปลูกฝงคุณ  - จํานวนพุทธศาสนิกชนผูเขารวม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - พุทธศาสนิกชนทุกหมูเหลา

ธรรม จริยธรรมแกพุทธศาสนิก โครงการ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน ไดทําความดีอยางเหมาะสม

ชน ไดนําไปใชในชีวิต  - สงเสริมกิจกรรมดานพระพุทธ ในเทศกาลสําคัญของสากล

 - เพื่อเชื่อมโยงสังคมไทยให ศาสนา  - พุทธศาสนิกชนคนไทยเห็น

เปนสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม คุณคาพระพุทธศาสนานอมนํา

อยางยั่งยืน โดยใชมิติทาง พาชีวิตใหสดใส ภายใตรมเงา

ศาสนา รมธรรมบวรวันสําคัญทาง

 - เพื่อนอมถวายเปนพระราช พระพุทธศาสนา

กุศล แดพระบาทสมเด็จพระ  - พุทธศาสนิกชนคนไทยทุก

เจาอยูหัวและพระบรมวงศา หมูเหลาไดแสดงความจงรัก

นุวงศ ภักดีตอพระประมุขของชาติ

ดวยการปฏิบัติธรรมเปนพระ

ราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ  - ประชาชนเขารวมกิจกรรมทั่ว ๓๐๐,๐๐๐ - -  - ประชาชนทุกหมูเหลา ได

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน เขารวมกิจกรรม

กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ บรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง ๑๐,๐๐๐ คน  - เสริมสรางคุณธรรม

พรรษา พระชนมายุ ๖๐ พรรษา จริยธรรมไปสูประชาชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



 - เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษา

ไดศึกษาและปฏิบัติธรรมตาม

คําสอนในศาสนาตามแนวทาง

ที่ถูกตองอยางแพรหลาย

 - เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประ

เพณีอันดีงามของไทยใหคง

อยูสืบไป

16 โครงการชุมชนรักษประเพณี   - เพื่ออุดหนุนใหกับคุมวัด  - เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - งานประเพณีไดรับการสงเสริม

ในการจัดงานประเพณี  ไดแก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และอนุรักษใหคงอยูสืบไป

งานประเพณีสงกรานต  - วัดในเขตเทศบาลทั้ง 9 วัด  - ประชาชนเกิดความรัก

งานประเพณีแหเทียน  - ชุมชนในเขตเทศบาล 36 ชุมชน สามัคคีกันในการอนุรักษ

งานประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณี

 - เพื่อสงเสริมอนุรักษประเพณี

ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

  ยุทธศาสตรที่ ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคที่ ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อใหครูผูสูงวัยรูจักดูแล  - ครูบํานาญ จํานวน ๑๓๐ คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ครูผูสูงวัยใสใจสุขภาพ สุขภาพตนเองใหดีทุกดาน  - ผูเขารวมโครงการ จํานวน 

สรางพลังกาย พลังใจ ในทาง 10 คน

ที่ดี  - วิทยากร จํานวน ๑๐ คน

 - สมาคมครูบํานาญจังหวัด

กาฬสินธุ

2 โครงการกอสรางศูนยบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล- - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนในเขตเทศบาล

สาธารณสุขเทศบาลเมือง- บริการดานสุขภาพแก เมืองกาฬสินธุ  แหงที่ 3 เมืองกาฬสินธุและประชาชน

กาฬสินธุ แหงที่ 3 (เสนอโดย ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง (ชุมชนหนาโรงซอม ร.พ.ช.) ทั่วไปมีความพึงพอใจตอการ

ชุมชนหนาโรงซอม ร.พ.ช.) กาฬสินธุไดรับบริการที่สะดวก ใหบริการดานสุขภาพและ

และทั่วถึง สะดวกตอการใหบริการมาก

ขึ้น

3 โครงการสงเสริมสุขภาพ เพื่อใหเด็กนักเรียนในความ นักเรียนชั้น ป. 1-4 ไดรับ 35,000 35,000 35,000 นักเรียนมีสุขภาพอนามัย

อนามัยนักเรียน รับผิดชอบไดรับการดูแล การดูแลสุขภาพตามเกณฑที่ (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ที่สมบูรณแข็งแรง

สุขภาพจากเจาหนาที่ กําหนดและเพื่อสรางเสริม

สาธารณสุข ภูมิคุมกันโรคแกเด็กนักเรียน

ชั้น ป.1 และ ป.6

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดซื้อชุดทันตกรรม เพื่อใหบริการเชิงรุกดาน  -จัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ ๑๘๐,๐๐๐ - - ประชาชนไดรับการบริการ

เคลื่อนที่ ทันตกรรมแกประชาชนใน จํานวน  1  ชุด  ประกอบดวย ทันตกรรมอยางครอบคลุม

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  -Moblie unit  1 ชุด และทั่วถึง

 -เกาอี้สนาม 1 ชุด

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



 -โคมไฟสนาม 1 ชุด

5 โครงการเพศวิถีศึกษาเพื่อ เพื่อใหความรูและสสุขศึกษาที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ กลุมเปาหมายมีความรูความ

เยาวชน ถูกตอง เพื่อลดปญหาการตั้ง 1 - 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) เขาใจเรื่องเพศศึกษาที่ถูกตอง

ครรภในวัยรุน  และควบคุม วัดสวางคงคา และอัตราการตั้งครรภใน

ปองกันโรคติดตอทางเพศ วัยรุนในเขตเทศบาลเมือง

สัมพันธในวัยรุน กาฬสินธุลดลง

6 โครงการปองกันและดูแลรักษา เพื่อคนหาเด็กพิการแตกําเนิด เด็กอายุแรกเกิด - 7 ป ในเขต ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ เด็กที่มีความพิการแตกําเนิด

ความพิการแตกําเนิดในเขต ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุทั้ง 36 (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ไดรับการดูแลรักษาและฟนฟู

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และเพื่อใหไดรับการจด ชุมชน ถูกตองเหมาะสม

ทะเบียนและการรักษาที่

เหมาะสม

7 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต เพื่อเปนพาหนะในการเยี่ยม รถจักรยานยนต เครื่องยนต ๔๐,๐๐๐ - - ศูนยบริการสาธารณสุขแหงที่

บาน / รับสงเอกสาร ไมต่ํากวา  110  ซีซี จํานวน 2 ดงปอมีพาหนะที่อํานวย

1  คัน ความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการใหบริการแพทยแผน  -เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ มีบริการดานการแพทยแผนไทย ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับบริการดาน

ไทยในศูนยบริการสาธารณสุข แพทยทางเลือก เชน นวด อบ ที่ศูนยบริการสาธารณสุข (งบFixed Cost) (งบFixed Cost) (งบFixed Cost) การแพทยแผนไทยที่มีคุณภาพ

ประคบสมุนไพร เทศบาลเมืองกาฬสินธุทั้ง  2

 -เพื่อสงเสริมการนําภูมิปญญา แหง

ไทยมาใชในการดูแลสุขภาพ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ของประชาชน

9 โครงการเยี่ยมบานมารดาและ เพื่อใหหญิงหลังคลอดปฏิบัติ ติดตามเยี่ยมบานหญิงหลัง ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ มารดาหลังคลอดมีความเขา

บุตรหลังคลอด ตัวและเลี้ยงดูบุตรไดอยาง คลอดในเขตเทศบาลเมือง (งบกองทุน) (งบกองทุน) (งบกองทุน) ใจและสามารถปฏิบัติตัวหลัง

เหมาะสม กาฬสินธุ คลอดพรอมทั้งดูแลบุตรได

อยางเหมาะสม ไมเกิดภาวะ

แทรกซอน

10 โครงการประชุมวิชาการ  - เพื่อให อสม. ไดรับประสบ  -จัดประชุมวิชาการใหแก อสม./ 60,000 60,000 60,000  - อสม. มีประสบการณและ

ประจําป  อสม. การณในการปฏิบัติงาน เกิด จัดกิจกรรมในวัน อสม. แหงชาติ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัต-ิ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 1  ครั้ง  จํานวน  330  คน งาน

 -เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ

แก อสม.

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการคัดกรองกลุมโรค เพื่อใหประชาชนที่มีอายุ ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป 200,000 200,000 200,000 มีขอมูลจากการประเมิน

เมตาบอลิก (โรคที่เกิดจากการ 15 ปขึ้นไป ไดรับการคัดกรอง ไดรับการตรวจคัดกรองปละ (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ความเสี่ยงและสามารถนํามา

เผาผลาญพลังงานของรางกาย) โรคเบาหวาน ความดัน  ตาม 1  ครั้ง วางแผนการปรับเปลี่ยน

เกณฑการประเมินของ สปสช. พฤติกรรมสุขภาพไดอยาง

เหมาะสม

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



12 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง เพื่อใหสตรีกลุมเปาหมาย สตรีกลุมเปาหมายในเขตเทศ- 200,000 200,000 200,000 สตรีกลุมเปาหมายไดรับการ

เตานมและมะเร็งปากมดลูก (อายุ 30 ปขึ้นไป) และสตรีที่ บาลเมืองกาฬสินธุ ไดรับการ (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม

มีความสนใจไดรับการตรวจ คัดกรองไมนอยกวารอยละ  15 และมะเร็งปากมดลูกและผู

คัดกรองมะเร็งเตานมและ ตรวจพบความผิดปกติไดรับ

มะเร็งปากมดลูก และสงตอยางเหมาะสม

13 โครงการสนับสนุนการจัด เพื่อสนับสนุนให อสม.จัด ชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมตาม 540,000 540,000 540,000 อสม.จัดบริการดานสาธารณ-

บริการสาธารณสุขในชุมชน บริการดานสาธารณสุขมูลฐาน แนวทางการใชจายเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สุขและแกไขปญหาดาน

ทั้ง  36  ชุมชน ในชุมชนทั้ง  36  ชุมชน ทั่วไปสําหรับสนับสนุนการ สาธารณสุขชุมชน

บริการสาธารณสุข

14 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อปองกันไมใหกลุมเสี่ยงเปน กลุมเสี่ยงตอโรคเบาหวานและ 500,000 500,000 500,000  -ผูปวยเบาหวานรายใหมไม

สถขภาพกลุมเสี่ยงเบาหวาน กลุมปวย(ผูปวยเบาหวานราย ความดันโลหิตสูงไดรับบริการ (เงินกองทุน) (เงินกองทุน) (เงินกองทุน) เกินรอยละ 5

ความดันโลหิตสูง ใหมไมเกินรอยละ  5 และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลัก  -ผูปวยความดันโลหิตสูง

ผูปวยความดันโลหิตสูงราย 3อ 2ส อยางนอยรอยละ 45 ไมเกินรอยละ  10

ใหมไมเกินรอยละ  10)

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการจางแพทยออกให เพื่อใหผูปวยโรคเรื้อรังไดรับ จางแพทยออกใหบริการที่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูปวยโรคเรื้อรังไดรับการตรวจ

บริการตรวจ-รักษา ผูปวยโรค การตรวจวินิจฉัยและรักษา ศูนยบริการสาธารณสุข (งบFixed Cost) (งบFixed Cost) (งบFixed Cost) วินิจฉัยและรักษาอยางตอ

เรื้อรังในศูนยบริการสาธารณสุข ไดอยางถูกตอง เทศบาลเมืองกาฬสินธุทั้ง  2 เนื่องและสามารถปฏิบัติตัว

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหง สัปดาหละ  2  วัน ไดอยางถูกตอง

16 โครงการตอเติมศูนยบริการ เพื่อใหศูนยบริการสาธารณสุข ขยายพื้นที่สวนบริการของ 400,000  -  - ศูนยบริการสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



สาธารณสุขเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อาคารศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงที่  มีพื้นที่ใน

กาฬสินธุ แหงที่ 2 (ดงปอ) แหงที่ 2 (ดงปอ) มีพื้นที่ใน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงที่ 2 (ดงปอ) มีพื้นที่ในการให

การใหบริการแกผูมารับ 2 (ดงปอ) ดานลางจากพื้นที่ บริการเปนสัดสวนและ

บริการเปนสัดสวนและ เดิม ตามแบบแปลนที่เทศบาล เหมาะสม

เหมาะสม เมืองกาฬสินธุกําหนด

17 โครงการสรางโรงจอดรถศูนย  - เพื่อใหมีสถานที่จอดรถให  - สรางโรงจอดรถที่สามารถ 260,000  -  -  - ศูนยบริการสาธารณสุข

บริการสาธารณสุขเทศบาล กับผูมารับบริการและ จอดรถยนตไดไมนอยกวา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงที่

เมืองกาฬสินธุ แหงที2่ (ดงปอ) เจาหนาที่ 6 คัน 2 (ดงปอ) มีโรงจอดรถถาวร

เกิดความเปนระเบียบในการ

จอดรถของผูมารับบริการและ

เจาหนาที่

18 โครงการลางทําความสะอาด  - เพื่อใหตลาดทีอยูในความ  - ลางตลาดโตรุง สัปดาหละ 130,000 130,000 130,000  - ตลาดในความรับผิดชอบ

ตลาด รับผิดชอบของเทศบาลเมือง 2 ครั้ง ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

กาฬสินธุมีความสะอาดเปน  - ลางตลาดรวมใจการเกษตร มีความสะอาดเปนระเบียบ

ระเบียบเรียบรอยตามเกณฑ สัปดาหละ 1 ครั้ง ผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

มาตรฐานตลาดสดนาซื้อของ  - ลางตลาดลาน 1, 2, 3

กรมอนามัย กระทรวง เดือนละ 2 ครั้ง

สาธารณสุข

19 โครงการกอสรางหองน้ําตลาด พัฒนาตลาดใหไดมาตรฐาน หองน้ํา/หองสวม ตลาดสด 1,500,000  -  - มีหองน้ําหองสวมไวบริการพอคา

รวมใจการเกษตร ตลาดสดนาซื้อ รวมใจการเกษตร แมคา  และผูมาซื้อของในตลาด

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



20 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  -กอสรางรางระบายน้ําภายใน 800,000  -  - ตลาดโตรุงลานลางที่มีปญหา

ตลาดโตรุง ตลาดโตรุงในชวงฤดูฝน อาคาร ประเภทฝาตะแกรงเหล็ก น้ําทวมขังในฤดูฝนไดรับการ

ขนาด 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. แกไข

ความยาวไมนอยกวา  97.00

ม. และปูพื้นกระเบื้องเซรามิค

พื้นที่ไมนอยกวา 598.00 ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

21 โครงการแลกเปลี่ยนศิลป- เพื่อศึกษาดูงานของโรงเรียน อุดหนุนงบประมาณใหกับ 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุไดมีโอกาสทํากิจกรรม

วัฒนธรรมผูสูงอายุกาฬสินธุ- ผูสูงอายุจังหวัดเลย  นําความรู สมาคมผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ นอกสถานที่  เพื่อเผยแพร

เลย ที่ไดรับมาจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ วัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ

จังหวัดกาฬสินธุ  และไดแลก ใหผูสูงอายุของจังหวัดเลยได

เปลี่ยนเรียนรูศิลปะวัฒนธรรม เห็น  และแลกเปลี่ยนเรียนรู

ของ  2  จังหวัด  ใหโอกาสผูสูง ซึ่งกันและกัน  ไดเห็นศิลป-

อายุไดสังสรรค  สนุนสนาน วัฒนธรรมคนเมืองเลยจาก

รื่นเริง  เชื่อมไมตรีระหวาง การแสดง ทําใหสุขภาพจิตของ

ผูสูงอายุ  2  จังหวัด ผูสูงอายุดีขึ้น  จากการรื่นเริง

สังสรรค ทํากิจกรรมรวมกัน

  ยุทธศาสตรที่ ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคที่ ๑๐ มีการปองกันและควบคุมโรค

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการตรวจแนะนําสุขาภิบาล เพื่อใหประชาชนไดบริโภค รานอาหารและแผงลอยในเขต ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐  -รานอาหารและแผงลอยผาน

อาหารและอาหารปลอดภัย อาหารที่สะอาดปลอดภัยจาก เทศบาลไดรับการตรวจแนะนํา เกณฑมาตรฐานอาหารสะอาด

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



โรคที่เกิดจากอาหารและน้ํา อยางนอย  98% รสชาติอรอย

เปนสื่อ  -ประชาชนไดบริโภคอาหาร

สะอาดปลอดภัยจากโรค

อาหารและน้ําเปนสื่อ

๒ โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาความรูผูประกอบการ รานอาหารและแผงลอยผาน - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รานอาหาร แผงลอยและ

ผูประกอบการรานอาหาร คาอาหารในเขตเทศบาลและ มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติ ตลาดผานเกณฑมาตรฐาน

แผงลอย  ตลาดและตลาด พัฒนายกระดับมาตรฐาน อรอยรอยละ  95

โตรุง อาหารสะอาดรสชาติอรอย

3 โครงการมหกรรมอาหารสะอาด เพื่อพัฒนาระดับมาตรฐาน รานอาหารเขารวมงานเทศกาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รานอาหารไดรับการยกระดับ

รสชาติอรอย รานอาหารดานความสะอาด อาหารสะอาด รสชาติอรอย มาตรฐานประชาชนไดบริโภค

ปลอดภัย และสงเสริมอาหาร 30  วัน อาหารที่ปลอดภัย

อีสาน  หารับประทานยากให

เปนที่รูจัก

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปองกันและควบคุม  - เพื่อใหประชาชนในเขต  - ประชาสัมพันธใหประชาชน 20,000 20,000 20,000  - ประชาชนไดรับความรูใน

โรคติดตอในทองถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ การปองกันโรคตามฤดูกาล

ความรูในการปองกันและ รูวิธีปองกันและควบคุมโรค  - อัตราการเกิดโรคติดตอ

ควบคุมโรคติดตอในทองถิ่น ติดตอในทองถิ่นและโรคที่มีการ ตามฤดูกาลลดลง

 - เพื่อควบคุมการแพรระบาด ระบาดในชวงฤดูกาลนั้นๆ เชน  - สามารถควบคุมการแพร

ของโรคตามฤดูกาล โรคไขฉี่หนู, โรคอุจจาระรวง, ระบาดของโรคตามฤดูกาล

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม นั้นได

ฯลฯ

 - ดําเนินการสอบสวนและ

ควบคุมโรคในกรณีที่เกิดโรค

5 โครงการเสริมแรงการปองกัน  - เพื่อเสริมแรงใหภาค  - ประชุมชี้แจงรายละเอียด 102,260 102,260 102,260  - จํานวนผูปวยโรคไขเลือด

และควบคุมโรคไขเลือดออก ประชาชนไดรวมมือกันปองกัน โครงการ ผูนําชุมชน โรงเรียน (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ออกในเขตเทศบาลเมือง

และควบคุมโรคไขเลือดออก วัด และกรรมการตัดสิน รวม กาฬสินธุ มีจํานวนลดลง

 - เพื่อลดอัตราปวยและอัตรา 100 คน  - เกิดประสิทธิภาพและการ

ปวยตายของโรคไขเลือดออก  - ลงพื้นที่เพื่อตัดสินการ มีสวนรวมในการทํางาน

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประกวดชุมชน โรงเรียน และ ปองกัน ควบคุมโรคไข

 - เพื่อทราบขอมูลความเสี่ยง วัด ที่ผานการคัดเลือกเพื่อชิง เลือดออกของ อสม. และทุก

ตอการเกิดโรคไขเลือดออกใน รางวัล โดยทีมตัดสิน 24 คน ภาคสวนที่เกี่ยวของ

แตละพื้นที่  - ประชุมสรุปผลและตัดสิน  - คนทํางานไดรับขวัญและ

 รางวัล โดยทีมตัดสิน 24 คน กําลังใจในการทํางาน

 - เพื่อกระตุนใหประชาชนใน  - สรางแรงจูงใจใหกลุม

ชุมชนและทุกภาคสวนที่เกี่ยว- เปาหมายที่มีผลการดําเนินงาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

ของรวมมือกันดําเนินงาน ปองกันและควบคุมโรคไข

ปองกันและควบคุมโรคไขเลือด- เลือดออกที่ผานเกณฑบรรลุ

ออก ตามตัวชี้วัด

6 โครงการปองกันและควบคุมโรค  - เพื่อเปนการจัดเตรียม  - เคมีภัณฑและอุปกรณในการ 100,000 100,000 100,000  - ประชาชนในเขตเทศบาล

ไขเลือดออก เคมีภัณฑและอุปกรณในการ กําจัดลูกน้ํายุงลายและยุงตัวแก เมืองกาฬสินธุไดรับการ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



กําจัดลูกน้ํายุงลายและยุงตัวแก มีพรอมใชตลอดปงบประมาณ สนับสนุนเคมีภัณฑในการ

กําจัดลูกน้ํายุงลายที่มีพรอม

ใชตลอดปและไดรับการพน

หมอกควันเพื่อกําจัดยุงตัวแก

ทุกครั้งเมื่อมีการรองขอ

7 โครงการดูแลรักษาและปองกัน  - เพื่อจัดบริการดูแลสุขภาพ  - จัดใหมีสถานพยาบาลสัตว 250,000 250,000 250,000  - มีสถานที่รักษาพยาบาล

โรคสัตว สัตวเลี้ยงทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 แหง สัตวในราคาถูก

 - สุนัขและแมวไดรับการฉีด  - สัตวเลี้ยงในเขตเทศบาล

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เมืองกาฬสินธุมีภูมิคุมกันโรค

ไมนอยกวารอยละ 80 และปราศจากโรคระบาด

สัตว

8 โครงการเฝาระวังและควบคุม  - เพื่อเฝาระวังและควบคุม  - สัตวเลี้ยงและประชาชนใน 50,000 50,000 50,000  - ไมมีโรคไขหวัดนกและ

โรคติดตอจากสัตวสูคน การแพรระบาดของโรคติดตอ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โรคติดตอจากสัตวสูคนเกิด

จากสัตวสูคนในเขตเทศบาล ปลอดจากโรคติดตอจากสัตว ขึ้นในเขตเทศบาลเมือง-

เมืองกาฬสินธุ สูคน กาฬสินธุ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการควบคุมสุนัข-แมวจรจัด  - เพื่อลดอัตราการเกิดของ  - สนัข - แมวจรจัด ไดรับการ 50,000 50,000 50,000  - สุนัข - แมวจรจัดลดลง

สุนัข - แมวจรจัดในเขต ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา อยางตอเนื่อง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และคุมกําเนิดอยางนอยรอยละ

60

10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑในสถาน  - เพื่อใหสถานพยาบาลสัตว  - จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 300,000  -  -  - สถานพยาบาลสัตว 

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค



พยาบาลสัตวเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีเครื่อง และครุภันณทางการแพทย มีเครื่องมือสําหรับใชในการ

กาฬสินธุ มือ, อุปกรณ เพียงพอตอการ เพื่อใชในสถานพยาบาลสัตว ใหบริการดูแลรักษา

ใหบริการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ พยาบาลสัตวอยางถูกตอง 

 - เพื่อใหผูเลี้ยงสัตวไดรับ เหมาะสม

บริการรักษาสัตวไดสะดวก  - ประชาชนไดรับบริการที่

รวดเร็ว และมีปะสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ในราคาที่

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ เหมาะสม เปนธรรม

รักษาพยาบาลสัตวไดอยาง  - สัตวเลี้ยงมีสุขภาพดีขึ้น

ถูกตองตามขั้นตอนและถูกวิธี

11 โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆา  - เพื่อขยายหองลางเครื่องใน  - ปรับปรุงอาคารโรงฆา 700,000  -  -  - มีพื้นที่ใชสอยแยกสวน

สัตว (โค - กระบือ) คอกพักสัตวและอื่นๆ เพื่อให โค - กระบือ ถูกตองตามหลัก การใชงานไดถูกตองตาม

สะดวกและเหมาะสมตอการ GMPตามแบบแปลนเทศบาล หลัก GMP

ใชงาน เมืองกาฬสินธุ

12 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซล  - เพื่อลดการใหพลังงานใน  - ติดตั้งชุดอุปกรณแผงโซลา 1,650,000  -  -  - ลดการจัดซื้อน้ํามันดีเซล

โรงฆาสัตวเทศบาลเมือง การตมน้ําลวกขูดขนสุกร เซลสําหรับทําน้ํารอนที่โรงฆา สําหรับตมน้ํารอนไดไมนอย

กาฬสินธุ สัตว จํานวน 1 ชุด กวา 20 ลิตร/วัน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการตอเติมอาคารคอกพัก เพื่อใหมีสถานที่คอกพักสุกร ตอเติมอาคารคอกพักสุกร โรง 2,000,000  -  - มีคอกพักสุกรเพียงพอตอความ

สุกร เพียงพอตอความตองการของ ฆาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตองการของผูใชบริการฆาชําแหละ

ผูใชบริการฆาชําแหละสุกรใน ตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ สุกร

โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กําหนด

14 โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย จัดการแขงขันกีฬาของพอคา - 50,000 50,000 50,000 พอคา - แมคาในตลาดมีสุขภาพ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



สมานฉันท ของพอคา - แมคา แมคาตลาดในเขตเทศบาลเมือง แข็งแรง

กาฬสินธุอยางนอย  400  คน

  ยุทธศาสตรที่ ๘  สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม

     เปาประสงคที่ ๑๑  บานเมืองสะอาดสวยงาม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจางเหมารักษาความ  - เพื่อใหถนน ตรอก ซอยใน จางเหมาชุมชนดูแลรักษา 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ถนน ตรอก ซอย ใน

สะอาดและความเปนระเบียบ ชุมชน ไดรับการดูแลรักษา ความสะอาดชุมชนทั้ง 36 ชุมชนตางๆ มีความ

เรียบรอยของชุมชน ความสะอาด ชุมชน และสวนสาธารณะ สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค



 - เพื่อใหประชาชนในชุมชน กุดน้ํากินเปนเวลา 12 เดือน

มีสวนรวมในการรักษาความ

สะอาดและเกิดจิตสํานึกในการ

ดูแลสิ่งแวดลอมในทุกเขต

2 โครงการลอกทอระบายน้ํา เพื่อทําการลอกทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําตามถนนสาย 70,000          70,000             70,000          การระบายน้ําตาม

ในถนนสายตางๆ ไมใหมีการ ตางๆระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําทวม ถนนสายตางๆ สะดวก

อุดตันภายในทอระบายน้ํา ขังเวลาฝนตก โดยดําเนินการ รวดเร็วไมมีน้ําทวมขัง

ลอกทอระบายน้ํานอกเวลา

ราชการในถนนที่มีการจราจร

หนาแนน เชน ถ.เทศบาล 23

ถ.อินทรศิริ ถ.ภิรมย สวนถนน

ที่เหลือจะดําเนินการในเวลา

ราชการ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการจางเหมาเอกชน เพื่อใหอาคารสํานักงานเทศบาล จางเหมาบุคคลดูแลรักษาความ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ อาคารสดํานักงานเทศบาลและ

ทําความสะอาด และสํานักงานทะเบียนราษฎร สะอาดสํานักงานเทศบาลและ สํานักงานทะเบียนราษฎรมี

ใหสะอาดสวยงาม สํานักงานทะเบียน ความสะอาด

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



  ยุทธศาสตรที่ ๘  สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม

     เปาประสงคที่ ๑๒ การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางระบบ  - เพื่อใหเทศบาลมีสถานที่  - กอสรางบอฝงกลบขยะ 52,135,000  -  -  - เทศบาลมีพื้นที่พอใน

กําจัดขยะ ระยะที่ 2 กําจัดขยะที่สามารถรองรับ เพิ่มอีก 1 บอ ในสถานที่ (เงินอุดหนุน) การกําจัดขยะดวยวิธีการ

ขยะไดเพิ่มขึ้นและมีอายุ กําจัดขยะบานแกงนาขาม 5,782,000 ฝงกลบอยางถูกหลัก

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี



การใชงานนานขึ้น (เงินสมทบ) สุขาภิบาลเพียงพอกับ

รวม ปริมาณที่เกิดขึ้น

57,820,000

2 โครงการตรวจสอบคุณภาพ  - เพื่อเปนขอมูลในการ  - นําปุยอินทรียของ 17,500          17,500             17,500           - คุณภาพปุยหมัก

ปุยอินทรีย ปรับปรุงคุณภาพปุยอินทรีย เทศบาลฯไปตรวจหาธาตุ อินทรียของเทศบาลผาน

ของเทศบาลใหมีธาตุอาหาร อาหารหลัก ธาตุอาหารรอง เกณฑมาตรฐาน

หลักอยูในเกณฑมาตรฐาน และสารอินทรีย 1 ครั้ง

3 โครงการเฝาระวังคุณภาพ  - เพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ํา  - แหลงน้ําธรรมชาติในเขต 83,000 83,000 83,000  - เทศบาลสามารถนํา

แหลงน้ําธรรมชาติและ แหลงน้ําธรรมชาติในเขต เทศบาลและน้ําใตดินใน ผลการวิเคราะหคุณภาพ

สถานที่กําจัดขยะ เทศบาลและน้ําใตดินใน สถานที่ฝงกลบขยะไดรับ น้ํามาใช เพื่อเตือนภัย

สถานที่ฝงกลบขยะ การตรวจวัดคุณภาพน้ําไม และหาแนวทางปรับปรุง

นอยกวา 2 ครั้ง คุณภาพน้ํา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการติดตั้งถังดักไขมัน  - เพื่อใหประชาชนติดตั้ง  - น้ําเสียจากครัวเรือนได 30,000 30,000 30,000  - ของเสียจากบานเรือน

ถังดักไขมันสําหรับบําบัด รับการบําบัดกอนปลอยลง ไดรับการบําบัดเบื้องตน

น้ําเสียจากครัวเรือน ทอระบาย อยางนอย กอนปลอยลงสูทอน้ํา

รอยละ 40 ของจํานวน สาธารณะ

หลังคาเรือน

5 โครงการเฝาระวังมลพิษทาง  - เพื่อเฝาระวังมลพิษทาง  - เตาเผาในเขตเทศบาลได 10,000 10,000 10,000  - คุณภาพอากาศที่

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค



อากาศ อากาศบริเวณจุดเสี่ยง คือ รับการตรวจวัดคุณภาพ ปลอยจากเตาเผาศพ

เตาเผาในเขตเทศบาลมีการ ทางอากาศทั้ง 4 แหง ผานเกณฑมาตรฐานของ

ดูแลไมกอใหเกิดมลพิษเกิน กรมควบคุมมลพิษ 4 

มาตรฐาน แหง

6 โครงการชุมชนปลอดขยะ  - เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวม  - ประชาชนมีการจัดการ 150,000 150,000 150,000  - สนับสนุนตัวชี้วัดให

ในการลดปริมาณขยะตั้งแต ขยะ โดยยึดหลัก 3R คือ ปริมาณขยะที่นําไปฝง

แหลงกําเนิด โดยเทศบาล Reduce  Reuse และ กลบลดลงตามรอยละที่

เมืองกาฬสินธุสนับสนุนให Recycle ไดกําหนดไว

ชุมชนมีการจัดการโดยยึด

หลักลดการใช นํากลับมาใช

ใหม และรีไซเคิล ภายใน

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการผลิตปุยอินทรียดวย  - เพื่อกําจัดขยะอินทรียโดย ขยะอินทรียที่คัดแยกไดจาก 30,000 30,000 30,000  - ปริมาณขยะที่นําไปกําจัด

ไสเดือน ระบบทางชีวภาพประหยัด ตลาดสดในเขตเทศบาลเมือง ดวยวิธีฝงกลบในสถานที่

พลังงาน และเปนมิตรกับ กาฬสินธุ กําจัดขยะลดลง

สิ่งแวดลอม

8 โครงการขยะพิษแลกแตม   - เพื่อใหประชาชนรูจักคัด-   - ชุมชนที่มีความพรอม 100,000 100,000 100,000   - ประชาชนรูจักคัดแยก

แยกขยะพิษตั้งแตในครัวเรือน ขยะพิษตั้งแตครัวเรือน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



9 โครงการกําจัดขยะอินทรียดวย  - เพื่อกําจัดขยะอินทรียกอน  - ลดปริมาณขยะอินทรียที่นํา 500,000 500,000 500,000  - ปริมาณขยะอินทรียที่นํา

วิธีการหมักไรอากาศ นําไปฝงกลบ ไปฝงกลบ ไปฝงกลบลดลง

๑๐ โครงการประกวดชุมชนรักษ เพื่อใหชุมชนมีแรงจูงใจในการ ชุมชนมีสวนรวมลดปริมาณขยะ 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอย

สิ่งแวดลอม มีสวนรวมในการลดปริมาณ ตั้งแตแหลงกําเนิด ตั้งแตแหลงกําเนิด

ขยะตั้งแตแหลงกําเนิด

๑๑ โครงการกอสรางระบบผลิตแกส เพื่อใหมีระบบกําจัดขยะอินทรีย กอสรางระบบกําจัดขยะอินทรีย ๗๐๐,๐๐๐ - - เทศบาลมีระบบกําจัดขยะอินทรีย

ชีวภาพจากขยะอินทรีย หรือสารอินทรียอื่น ๆ ที่ได หรือสารอินทรียอื่น ๆ แบบไมใช ที่ไดมาตรฐาน

มาตรฐาน อากาศเพื่อผลิตแสชีวภาพ

ประกอบดวย  ถังรองรับขยะ  

เครื่องยอยขยะ  บอหมักไบโอแกส

บอน้ําลน  ทอสงแกสและงานระบบ

ไฟฟากําลัง/ควบคุมงานเริ่มตนระบบ

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

  ยุทธศาสตรที่ ๙  พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว

     เปาประสงคที่ ๑๓  มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการลดภาวะลดโลกรอน เพื่อใหชุมชนในเขตเทศบาล  ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นใน

และเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในชุมชน กาฬสินธุ ชุมชนชวยลดภาวะโลก

โดยการปลูกตนไม  เพื่อลด รอนและเปนรมเงา

ภาวะโลกรอน

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค



๒ โครงการพัฒนาลําน้ําปาวและ เพื่อปองกันน้ําทวมพื้นที่การ  - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน ๕๓,๒๘๗,๕๐๐ - - ประชาชนในเขตเทศบาล

ปรับปรุงภูมิทัศน ๒ ฝงลํา เกษตรและปรับปรุงภูมิทัศน C โดยการทําทาเรือ ๒ แหง (เงินอุดหนุน) เมืองกาฬสินธุ และ

น้ําปาว ตลิ่ง๒ฝงลําน้ําปาว พรอมอน-ุ  ระบบไฟฟา งานกอสรางรูปปน นักทองเที่ยวใกลเคียง

รักษทรัพยากรธรรมชาติ ไดโนเสาร  ๓๒ ตัว มีแหลงพักผอนและ

 - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน เก็บกักน้ําและน้ําไม

F  โดยกอสรางงานโครงสราง ทวมขัง

พื้นฐานงานระบบไฟฟา และ

กอสรางรูปปนไดโนเสาร๓๒ ตัว

 - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน

F โดยกอสรางงานกอสราง

พื้นฐานและงานระบบไฟฟา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ   เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและ   สวนสาธารณะแกงดอนกลาง 50,000,000 50,000,000 -  - ชุมชนมีสวนสาธารณะ

แกงดอนกลางเปนพุทธมณฑล พัฒนาสวนสาธารณะให ตามแบบแปลนที่กําหนด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และลานกีฬาเปนที่

แกงดอนกลาง เปนที่พักผอนและแหลง พักผอนหยอนใจและ

เรียนรูทางธรรมชาติและเปน ออกกําลังกาย

พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ  - จังหวัดมีสถานที่จัด

กิจกรรมที่สําคัญ ๆ และ

เปนศูนยวัฒนธรรม

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ทองถิ่น

๔ โครงการกอสรางลานจอดรถ เพื่อพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุให กอสางสวนสาธารณะสนามกีฬา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - มีบริเวณที่จอดรถเพียงพอแก

ลานกีฬา  และสวนสาธารณะ เปนบริเวณจอดรถลานกีฬา และแหลงนันทนาการ บนพื้นที่ (เงินอุดหนุน) ผูมาใชสนามกีฬา  มีลานกีฬา

สนามกีฬา และสวนสาธารณะ ราชพัสดุแปลงเลขที่ กส ๖๔๖ และสวนสาธารณะเปนที่

ตามแบบแปลนเทศบาล พื้นที่ พักผอนหยอนใจ

ประมาณ  15  ไร

๕ โครงการกอสรางสระวายน้ํา เพื่อกอสรางสระวายน้ําและ กอสรางสระวายน้ําพรอม ๕๕,๑๒๕,๐๐๐ - - มีสระวายน้ําที่ได

มาตรฐาน พรอมอัฒจันทร อัฒจันทรใหเปนสนามที่สามารถ อัฒจันทรตามแบบแปลน (เงินอุดหนุน) มาตรฐานที่จัดการแขงขัน

มีหลังคา จัดการแขงขันกีฬาวายน้ําได เทศบาลบริเวณพื้นที่ภายใน วายน้ําได

สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการกอสรางสวนน้ําและ เพื่อกอสรางสวนน้ําและสระ  - กอสรางสวนน้ําและสระวาย - ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ - มีสวนน้ําและสระวายน้ําที่ได

สระวายน้ําสวนริมแกง วายน้ําเพื่อใหเปนสถานที่ออก น้ํา  จํานวน  ๑  งาน (เงินอุดหนุน) มาตรฐานในการออกกําลัง

ดอนกลาง กําลังกายและพักผอนหยอนใจ  - กอสรางอาคารบริการ กายและพักผอนหยอนใจ

ของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน  ๑  หลัง

เมืองกาฬสินธุ

๗ โครงการกอสรางอาคารสนาม เพื่อกอสรางอาคารสนามกีฬา กอสรางอาคารสนามกีฬาฟุตซอล ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - - มีสนามกีฬาฟุตซอลที่ได

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โครงการ



กีฬาฟุตซอลในรม ฟุตซอลในรมเพื่อใหเปน ในรมจํานวน  1  หลัง  บริเวณ (เงินอุดหนุน) มาตรฐานในการออกกําลัง

สถานที่ออกกําลังกายและ สวนไดโนเสารริมแกงดอนกลาง กายและจัดการแขงขัน

จัดการแบงปนกีฬาฟุตซอลได

๘ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนอง-  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหนอง บริเวณหนองไชยวาน ๔,๗๒๕,๐๐๐ -  - สภาพภูมิทัศนรอบหนอง-

ไชยวาน (เสนอโดยชุมชนหนอง- ไชยวานใหมีความสวยงาม (เงินอุดหนุน) ไชยวาน มีความสวยงาม

ไชยวาน และสะอาดเปนที่พักผอน

หยอนใจ

๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนอง-  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหนอง บริเวณหนองไชยวาน ขาง - ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ - สภาพภูมิทัศนรอบหนอง-

ไชยวานบริเวณขางราน ไชยวานขางราน ส.กลการ ราน ส.กลการ (เงินอุดหนุน) ไชยวาน (ขางราน ส.กลการ

ส.กลการ ใหมีความสวยงาม มีความสวยงามและสะอาดเปน

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) ที่พักผอนหยอนใจ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและ  ถมดิน ๗๐๐ ลบ.ม. และปรับ ๑๐๕,๐๐๐ -  -  เปนแหลงทองเที่ยว

สระน้ําหลังที่ทําการชุมชนวัด รักษาสภาพแวดลอม แตงรอบบริเวณ และที่พักผอนหยอนใจ

ปาทุงศรีเมือง (เสนอโดยชุมชน ของประชาชน

วัดปาทุงศรีเมือง)

๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  เพื่อใหภูมิทัศนบริเวณศาล  ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ศาล-  - ๒,๐๔๗,๕๐๐ -  บริเวณศาลปูหารมี

บริเวณศาลปูหาร ปูหารมีความสวยงาม ศาลปูหาร สภาพภูมิทัศนสวยงาม

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย) เปนที่พักผอนหยอนใจ

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อเปนสถานที่สําหรับนัน- ปรับปรุงบริเวณทุงสระตามแบบ  - ๑,๒๖๐,๐๐๐ - ทุงสระเปนสถานที่

บริเวณทุงสระ ทนาการของประชาชน แปลนเทศบาล หยอนใจที่เปนพื้นที่

(เสนอโดยชุมชนทุงสระ) สีเขียวสําหรับประชาชน

๑๓ โครงการปรับปรุงลํารางขางวัด เพื่อเปนการปรับปรุงพื้นที่ การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว ๕๒๕,๐๐๐ -  - มีภูมิทัศนที่สวยงามขึ้น

สวางคงคา และเปนการระบายน้ําปอง และน้ําไมทวมขังชุมชน

(เสนอโดยชุมชนทุงสระ) กันน้ําทวม

14 โครงการกอสรางฝายน้ําลน  -เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในชวง  -กอสรางฝายน้ําลน  สันฝายสูง - 800,000          - ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ

ลําหวยสีทนหลังวัดสวางคงคา ฤดูแลงและเพื่อชลอการไหล 2.00 ม.ผนังขางสูง 3.50 ม. เกษตรในชวงฤดูแลง และตลิ่ง

(เสนอโดยชุมชนวัดสวางคงคา) ของน้ําเปนการปองกันการ ความกวาง  20.00 ม. ลําหวยสีทนไมเกิดการกัดเซาะ

กัดเซาะตลิ่ง

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ โครงการพัฒนาโครงขายพื้นที่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางเดินและ สรางเสนทางจักรยานเชื่อม - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - มีทางจักรยานเชื่อมระหวาง

สีเขียวถนนคนเดินทางจักรยาน สภาพแวดลอมในเมืองใหดีขึ้น ระหวางพื้นที่สีเขียวลําน้ําปาว พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ในเขตเมือง สวนสาธารณะกุดน้ํากิน 

แกงดอนกลางและพื้นที่โลง

สาธารณะอื่นๆ

๑๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อพัฒนาเอกลักษณของเมือง  -ปรับปรุงถนนภิรมยและ - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นและ

โครงการ

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค



ถนนเสนทางสัญลักษณของเมือง ในดานโครงสรางพื้นฐานให ถนนอรรถเปศล  ใหเปนถนน เมืองมีเอกลักษณของเมืองที่

เชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว สีเขียว  นาสนใจ

 -จัดภูมิทัศนและปลูกตนไมให

รมรื่นทั้งสองขางทาง

 -ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนโดยให

ความสําคัญกับ Street Furniture

เชน โคมไฟสองสวางระบบปาย

การออบแบบพื้นที่ทางเทา

  ยุทธศาสตรที่ ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

     เปาประสงคที่ ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งปายชื่อซอย เพื่อใหทราบชื่อซอยตาง ๆ ติดตั้งปายชื่อซอยปละ 30 ปาย ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - มีปายบอกชื่อซอยเปน

ตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล และตําแหนงที่ตั้งใหชัดเจน ตําแหนงที่ชัดเจน

๒ โครงการปรับปรุงทางเทา  เพื่อใหการคมนาคม  ปรับปรุงทางเทาถนนภิรมย - - ๘,๔๐๐,๐๐๐  ทางเทาไดมาตรฐานการ

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ถนนภิรมย ถนนอรรถเปศล สะดวกรวดเร็วและสราง ถนนอรรถเปศล และถนน สัญจรไปมาสะดวก

และถนนกาฬสินธุ ความปลอดภัยในชีวิต และ กาฬสินธุทั้งสองขางทางดวย ปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน แผนคอนกรีตสําหรับปูทางเทา

และแผนคอนกรีตพื้นตางสัมผัส

สําหรับคนพิการกอสรางกระบะ

ปลูกตนไมติดตั้งไฟสองสวางพื้นที่ 

รวมประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตร.ม

๓ โครงการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ  เพื่อใหมีเครื่องวัดปริมาณ เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน  9 ๒๒๕,๐๐๐ -  -  สามารถวัดปริมาณน้ําฝน

น้ําฝน น้ําฝนในเขตเทศบาล  เครื่อง ที่ตกในแตละครั้งไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนตาม  - เพื่อปรัปปรังภูมิทัศนถนน  - กอสรางเกาะกลางถนนและ - ๕,๒๕๐,๐๐๐ - ไดถนนที่มีมาตรฐาน

แนวถนนกุดยางสามัคคี สายหลักที่สําคัญซึ่งทําหนาที่ ทางเดินเทาปลูกตนไมตลอดแนว สะดวกปลอดภัยตอการ

เปนเสนทางเขา-ออกเมือง จัดใหมีการขีดสีตีเสนติดตั้งปาย สัญจรทั้งผูขับขี่ยวดยาน

 - เพื่อแบงแยกทิศทางของ จราจรใหเหมาะสมตามแนวถนน และผูที่อาศัยอยูบริเวณนั้น

กระแสจราจรและปองกันคน กุดยางสามัคคีชวงแยกโนนตาล เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเกิด

เดินขามถนน จนถึงวัดใตโพธิ์ค้ํา ระยะทาง ความสวยงามแกเมือง

 - เพื่อควบคุมความเร็วของ ประมาณ ๑.๖๐๐ กม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ยวดยานเพิ่มความปลอดภัย

ของผูใชรถใชถนน

๕ โครงการกอสรางสะพานขาม  เพื่อความสะดวกปลอดภัย กอสรางสะพานผิวจราจรกวาง - ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนไดรับความ

ลําน้ําปาวชวงหนาสถานี ในชีวิตและทรัพยสิน ๗.๐๐ เมตร ยาวประมาณ (เงินอุดหนุน) สะดวกและปลอดภัย

ดับเพลิง สะดวกในการสัญจรไปมา ๗๐.๐๐  เมตร เชื่อมถนน ในการใชเสนทาง

อนรรฆนาค ๔๐ ตามแบบ

แปลนเทศบาล

๖ โครงการปรับปรุงระบบบําบัด เพื่อใหการบําบัดน้ําเสียได ปรับปรุงซอมแซมระบบรวบรวม - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - รวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบ

น้ําเสีย มาตรฐานและนําน้ําเสียเขา น้ําเสีย  ดังนี้ (เงินอุดหนุน) บําบัดน้ําเสีย  50%

สูระบบระบบบําบัดไดอยาง  -ซอมแซมทอรวบรวมน้ําเสีย

มีประสิทธิภาพ ระยะทาง  800 ม.

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

 -ซอมแซมเครื่องจักรกลอุแกรณ

และระบบควบคุมภายใน

 -ซอมแซมผิวจราจรระยะทาง

800  ม.

๗ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนนค.ส.ล.หนา0.15 ม. - - ๑,๑๔๙,๐๐๐ ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

เรียบคลองชลประทานจากซอย รวดเร็วและสรางความ กวาง 4.00 ม.ยาว 442.00 ม. สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

หาดลําดวน 1 ถึงซอยตาสังข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ของประชาชน 1,768  ตร.ม.

๘ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - - ๑,๘๘๗,๐๐๐  ระบบระบายน้ําได

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยน้ําทิพย รวดเร็ว  ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย มาตรฐานปองกันและ

(ฝงขวา) 0.40 ม.ความยาว 629.00 ม. แกไขปญหาน้ําทวมขัง

๙ โครงการกอสรางระบบระบาย  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก  - กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. - - ๒,๐๗๔,๐๐๐  ระบบระบายน้ําได

น้ํา ถนนรอบวัดประชานิยม รวดเร็ว  ไมมีน้ําทวมขัง เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. มาตรฐานปองกันและ

 (มอก. ชั้น 3) และรางวี ค.ส.ล. แกไขปญหาน้ําทวมขังไดดี

ความยาว 488.00 ม.

๑๐ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - - ๘๐๔,๐๐๐ ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยหลังสํานักงาน และรวดเร็วไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 0.40 ม. ยาว 268.00 ม. ขังไดดี

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา ๑,๐๙๘,๐๐๐  -  -  - ถนนไดมาตรฐานสัญจรไป

พรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. และการระบายน้ําสะดวก 0.15 ม. กวาง 4.00 ม. มาสะดวกและระบบระบายน้ํา

รูปตัวยู ซอยโรงเรียนอนุบาล ไมมีน้ําทวมขัง ยาว 77.00 ม. พื้นที่ไม ไดมาตรฐานปองกันและแกไข

บุญโฮมศุภฤกษ นอยกวา 308.00 ตร.ม. ปญาน้ําทวมขังไดดี

 - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 

กวาง 0.30 ม.ยาว 113.00 ม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



(ฝงขวามือ)

๑๒ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา - - ๗๖,๐๐๐ ถนนไดมาตรฐานและประ-

บานนางผกามาศ ผลานิสงค และรวดเร็ว 0.15 ม.  กวาง 3.00 ม. ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ชุมชนกุดยางสามัคคี ยาว 39.00 ม. พื้นที่ไม ปลอดภัย

นอยกวา 117.00 ตร.ม.

๑๓ โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา - - ๓๒๕,๐๐๐ ถนนไดมาตรฐานและประ-

กุดยางสามัคคี 1 ตอจากโครง- และรวดเร็ว  0.15 ม.   กวาง 5.00 ม. ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

การเดิม  ชุมชนกุดยางสามัคคี  ยาว  100.00 ม. พื้นที่ไม ปลอดภัย

นอยกวา 500.00 ตร.ม.

๑๔ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา - - ๔๐๘,๐๐๐ ถนนไดมาตรฐานและประ-

ตรงขามสารพัดชาง และรวดเร็ว 0.15 ม.  กวาง 4.00 ม. ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ชุมชนสงเปลือยนอก ยาว 157.00 ม. พื้นที่ไม ปลอดภัย

นอยกวา 628.00 ตร.ม.

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบาน้ํา  ค.ส.ล. - - ๗๓๒,๐๐๐ ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยรวมใจพัฒนา และรวดเร็วไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

ชุมชนสงเปลือยใน 0.40 ม. ยาว 244.00 ม. ขังไดดี

๑๖ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  - - ๘๓,๐๐๐ ถนนไดมาตรฐานและประ-

แยกซอยพัฒนโพธิ์ ชุมชนดงปอ และรวดเร็ว 0.15 ม. กวาง 3.00 ม. ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ยาว 43.00 ม. พื้นที่ไม ปลอดภัย

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โครงการ



นอยกวา  129.00 ตร.ม.

๑๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบาน้ํา ค.ส.ล. - - ๒๕๘,๐๐๐ ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยแยกซอยพัฒน- และรวดเร็วไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู  กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

โพธิ์  ชุมชนดงปอ 0.40 ม.ยาว 86.00 ม. ขังไดดี

๑๘ โครงการเสริมผิวจราจรและ เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางเสริมผิวจราจรแบบ - - ๔๓๘,๐๐๐ ถนนไดมาตรฐานและประ-

แอสฟลติกคอนกรีต ซอยหมูบาน และรวดเร็ว แอสฟลทติกคอนกรีต หนา ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ในฝน ชุมชนหาดลําดวน 0.05 ม. กวาง 6.00 ม. ยาว ปลอดภัย

209.00 ม. พื้นที่ไมนอย

กวา 1,254.00 ตร.ม.

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา - - ๑๗๑,๐๐๐ ถนนไดมาตรฐานและประ-

แยกซอยวิโรจนรัตน 2 และรวดเร็ว 0.15 ม.  กวาง 4.00 ม. ยาว ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง ยาว 60.00 ม.พื้นที่ไมนอย ปลอดภัย

กวา 264.00 ตร.ม.

๒๐ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอม เพื่อการคมนาคมที่สะดวก  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา - - ๕๙๘,๐๐๐ ถนนไดมาตรฐานและประชาชน

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอย และการระบายน้ําที่สะดวก 0.15 ม. กวาง 3.00 ม. ยาว สัญจรไปมาสะดวกและระบบ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ตรงขามโรงสีบุญสมดุลย ไมมีน้ําทวมขัง 121.00 ม. พื้นที่ผิวจราจร ระบายน้ําทําไดมาตรฐานปองกัน

ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง ไมนอยกวา 363.00 ตร.ม. และแกไขปญหาน้ําทวมขัง

 -  กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รูปตัวยูฝงขวามือ กวาง 

0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. 

ยาว 121.00 ม.

๒๑ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ๔๘๗,๐๐๐ - - ถนนไดมาตรฐานและประชาชน

หลังวัดประชานิยม เชื่อมซอย และรวดเร็ว ม.  กวาง 5.00 ม. ยาว สัญจรไปมาสะดวก

สุขสบายใจ 3  ชุมชนสุขสบายใจ 150.00 ม. พื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา  750.00 ตร.ม.

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๒ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 - - ๔๘๗,๐๐๐ ถนนไดมาตรฐานและประชาชน

สนามฟุตบอลใบบุญ และรวดเร็ว  ม.  กวาง 3.00 ม. ยาว สัญจรไปมาสะดวก

ชุมชนสุขสบายใจ 150.00 ม. พื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา  750.00 ตร.ม.

๒๓ โครงการขยายเขตไฟฟา  เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟาใหครอบคลุม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -  ประชาชนมีระบบสา-

(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล) อยางทั่วถึง ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล ธารณูปโภคอํานวยความ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โครงการ



๒๔ โครงการขยายเขตน้ําประปา  เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา  ขยายเขตประปาใหครอบคลุม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -  ประชาชนมีระบบสา-

(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล) ใชอยางทั่วถึง ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล ธารณูปโภคอํานวยความ

๒๕ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก  -กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๑,๕๓๓,๐๐๐ - -  ระบบระบายน้ําได

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยอุดมชัย รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร มาตรฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) กวาง 0.30 เมตร ความยาว ปญหาน้ําทวมขังไดดี

568.00  เมตร

๒๖ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหการคมนามคมสะดวก  - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  -  - ๒,๓๘๕,๐๐๐ ถนนไดมาตรฐานและการ

และรางระบายน้ําค.ส.ล.รูปตัวยู รวดเร็ว และเพื่อใหการระบาย 0.15 ม. กวาง 3.00 ม. ระบายน้ําสะดวกและรวดเร็ว

ซอยชัยวิวัฒนพัฒนา น้ําสะดวกรวดเร็ว ไมมีน้ํา ยาว  300.00 ม. พื้นที่ ไมมีน้ําทวมขัง

(มหาชัยเนื้อยางเกาหลี) ทวมขัง ไมนอยกวา  900.00 ตร.ม.

(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน)  - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รูปตัวยูกวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย

0.40  ม. ยาว 600.00 ม.

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๗ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อแกไขปญหาการสัญจรไป  -กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15  -  - ๖๕๗,๐๐๐ ประชาชนไดรับความ

ซอยทางเขาหมูบานจารุพัฒนา มาไมสะดวก เพื่อใหการ ม. ยาว 215 ม. กวางเฉลี่ย สะดวกสบายในการสัญจร

(เสนอโดยชุมชนโพธิ์ไทร) คมนารมสะดวกรวดเร็ว 4.00  ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไปมาประชาชนไดรับความ

สรางความปลอดภัยในชีวิต ไมนอยกวา 860 ตารางเมตร ปลอดภัยในชีวิตและ

และทรัพยสินของประชาชน  - ซอมแซมปรับปรุงถนน กวาง ทรัพยสิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

4.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค



ไมนอยกวา 160 ตารางเมตร

๒๘ โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล. เพื่อใหการคมนาคม กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา๐.๑๕ ม.  -  - ๓๖๔,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน

ซอยแยกบานนางหนูแพร สะดวก  รวดเร็วและสราง กวาง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. ทางการสัญจรไปมา

ถนนพิมพะนิตย ความปลอดภัยในชีวิตและ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) ทรัพยสินของประชาชน ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.

29 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - 1,110,000        -  ระบบระบายน้ําได

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย ส.สัมพันธ รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย มาตรฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) 0.40  ม. ความยาว370.00 ม. ปญหาน้ําทวมขังไดดี

30 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - 930,000          -  ระบบระบายน้ําได

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยโลตัส รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง 0.30 ม. มาตรฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความยาว ปญหาน้ําทวมขังไดดี

310.00 ม.

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๑ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  เพื่อใหการคมนาคม  กวางเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๗๗,๐๐๐  -  -  ถนนไดมาตรฐานงาน

สายทุงมนเชื่อมถนนลาดยาง สะดวก  รวดเร็วและสราง ประมาณ ๕๔๗.๐๐ ม. หนา ทางการสัญจรไปมา

สายแขวงการทาง (ขางโรงสี- ความปลอดภัยในชีวิตและ 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจร สะดวกปลอดภัย

บุญสมดุล) ทรัพยสินของประชาชน ไมนอยกวา ๒,๗๓๕ .00 ตร.ม.

(ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)

๓๒ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  เพื่อใหการคมนาคม  กวางเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว - ๙๗๕,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โครงการ



สายหลังแขวงการทางกาฬสินธุ - สะดวก  รวดเร็วและสราง ประมาณ 300.๐๐  ม. หนา ทางการสัญจรไปมา

หลังวัดปาทุงศรีเมือง ความปลอดภัยในชีวิตและ 0.15  ม. พื้นที่ผิวจราจร สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง) ทรัพยสินของประชาชน ไมนอยกวา 1,500.00 ตร.ม.

33 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม. 140,400        - - ถนนไดมาตรฐานและ

ซอย  1 ฝงซายมือแยกถนนทาง และรวดเร็ว กวาง 3.00 ม. ยาว 74.00 ม. ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

เขาวัดปาทุงศรีเมืองฝงทิศตะวัน- พื้นที่ไมนอยกวา 222.00 ตร.ม. ปลอดภัย

ตก  

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)

34 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 276,000        - - ถนนไดมาตรฐานและ

ซอย 2 (ติดกําแพงวัด) ถนนทาง และรวดเร็ว ม. กวาง 3.00 ม. ยาว 124.00 ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

เขาวัดปาทุงศรีเมืองฝงทิศตะวัน- ม. พื้นที่ไมนอยกวา 372 ตร.ม. ปลอดภัย

ตก

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  -  - 648,000         - ระบบระบายน้ําได

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเฟองฟา 9 รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย มาตรฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง) 0.40 ม. ความยาว 216.00 ม. ปญหาน้ําทวมขังไดดี

๓๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๖๓๐,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําไดมาตร

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเฟองฟา ๗ รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู  ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง) กวาง 0.30 ม.ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. ปญหาน้ําทวมขังไดดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



๓๗ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.และ เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก  - กอสรางถนน  ค.ส.ล.  หนา  - ๗๕๙,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําไดมาตร

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง ๐.๑๕   ม.กวาง  ๓.๐๐ ม. ยาว ฐานปองกันและแกไข

ซอยเฟองฟา ๘ ๒๐.๐๐  ม.  หรือ มีพื้นที่ผิวจรา- ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง) จรไมนอยกวา 60.00 ตร.ม.

 - กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง

0.30 ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ ม.

๓๘ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูป ๑,๐๐๘,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําไดมาตร

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหนาโรงเรียน รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง ตัวยูลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.กวาง ฐานปองกันและแกไข

อนุบาลทุงมน 0.30 ม.ยาว ๓๓๖.๐๐ ม. ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๙ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  เพื่อใหการคมนาคม กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม. - ๕๙๔,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน

ซอยอัคราสา (เสนอโดยชุมชน สะดวก  รวดเร็วและสราง กวาง ๓.๕๐ ม.ยาว ๒๗๔.๐๐ ม. ทางการสัญจรไปมา

หัวโนนโก) ความปลอดภัยในชีวิตและ พื้นที่ไมนอยกวา959.00 ตร.ม. สะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

๔๐ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม. - - ๑๒๖,๐๐๐ ถนนไดมาตรฐานและประชาชน

ซอยศรีดาว  3 และรวดเร็ว กวาง 5.00 ม.ยาว 42.00  ม. สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) พื้นที่ไมนอยกวา 210.00 ตร.ม.

๔๑ โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนนดิน หนาเฉลี่ย - ๒๐๐,๐๐๐  - ถนนไดมาตรฐานและประชาชน

ซอยยลถนอม  1 และรวดเร็ว 1.50 ม. กวาง 6.00 ม. ยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) 100.00 ม. พื้นที่ถนนไมนอย

กวา 600.00 ตร.ม.

๔๒ โครงการกอสรางถนนดิน เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนนดิน หนาเฉลี่ย ๒๖๕,๐๐๐  - - ถนนไดมาตรฐานและประชาชน

ซอยยลถนอม  2 และรวดเร็ว 1.50 ม. กวาง 6.00 ม. ยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)  133.00 ม.พื้นที่ถนนไม

นอยกวา 798.00 ตร.ม.

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๘๒๖,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําไดมาตร

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยวาสนา รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.กวาง ฐานปองกันและแกไข

ชุมชนหัวโนนโก 0.30 ม.ยาว 306.๐๐ ม. ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)

๔๔ โครงการขุดลอกหนองแวง เพื่อกักเก็บน้ําไวใชเพื่อการ ขุดลอกหนอง ความลึก 3.00 ม. - - ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ

ชุมชนหัวโนนโก เกษตร ความจุไมนอยกวา  3,000 ลบ.ม. เกษตรในชวงฤดูแลง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)

45 โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 136,500        - - ถนนไดมาตรฐานและ

บริเวณศาลพระภูมิหมูบานไหมไทย และรวดเร็ว ม.กวาง 7.00 ม. ยาว 25  ม. ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนทุงสระ) พื้นที่ไมนอยกวา 175.00 ตร.ม. ปลอดภัย

46 โครงการกอสรางเขื่อนปองกัน  เพื่อความปลอดภัยในชีวิต กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง ยาว  -  - 1,200,000     ปองกันการพังทลายของ

ตลิ่งลําหวยสีทนหมูบานไหมไทย และทรัพยสินของประชาชน 20.00 ม.แกเบี้ยน&แมทเทรส ตลิ่งลําหวยสีทน

(เสนอโดยชุมชนทุงสระ)

๔๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก  กอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. - - ๔,๔๑๙,๐๐๐ ระบบระบายน้ําไดมาตร

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยไทรทองพัฒนารวดเร็ว  ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง  0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) 0.40 ม. ยาว 1,473.00  ม. ปญหาน้ําทวม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๘ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก  กอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. ๗๓๔,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําไดมาตร

ค.ส.ล.รูปตัวยู  ซอยทองดีซาวด รวดเร็ว  ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) กวาง 0.30 เมตร ความยาว ปญหาน้ําทวม

272.00  เมตร

๔๙ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  - ๑,๒๔๘,๐๐๐ ระบบระบายน้ําไดมาตร

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหําชัย รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง) 0.40 ม. ยาว  ๔๑๖.๐๐  ม. ปญหาน้ําทวมขังไดดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



50 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  -  - 78,000           - ระบบระบายน้ําได

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยคําพา รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย มาตรฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง) 0.40 ม.  ความยาว 29.00 ม. ปญหาน้ําทวมขังไดดี

51 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 280,000       -  -  - ระบบระบายน้ําได

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเจริญสุข รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย มาตรฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง) 0.40 ม.ความยาว 104.00 ม. ปญหาน้ําทวมขังไดดี

52 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  เพื่อใหการคมนาคม กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ๗๑,๐๐๐  -  -  ถนนไดมาตรฐานงาน

ซอยโยสะอาด สะดวกรวดเร็วและสราง เมตร กวาง 2.50 เมตร ความ ทางประชาชนสัญจรไป

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง) ความปลอดภัยในชีวิต และ ยาว 46.00 เมตร พื้นที่ผิว มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน จราจรไมนอยกวา  115.00

ตารางเมตร

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  เพื่อใหการคมนาคม กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ๕๑๗,๐๐๐  -  -  ถนนไดมาตรฐานงาน

ซอยทองเจืออุทิศเชื่อมวิโรจนรัตน สะดวกรวดเร็วและสราง เมตร กวาง 3.00 เมตร ความ ทางประชาชนสัญจรไป

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง) ความปลอดภัยในชีวิต และ ยาว 278.00 เมตร หรือมีพื้นที่ มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน ผิวจราจรไมนอยกวา  834.00

ตารางเมตร

54 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 12,658,000 -  -  - ระบบระบายน้ําได

ค.ส.ล.พรอมบอพักและรางวี รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมจฃตร มาตรฐานปองกันและแกไข

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ค.ส.ล.ซอยถนนวิโรจนรัตน พรอมบอพักและรางวี ค.ส.ล. ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง) ความยาวรวม  2,665.00

เมตร

๕๕ โครงการขยายผิวจราจรถนน เพื่อใหการคมนาคม  -รื้อทางเทาเดินทั้ง ๒ ขางพื้นที่    -  - ๓,๐๐๐,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน

ค.ส.ล.ถนนโสมพะมิตร เริ่มจาก สะดวก  รวดเร็วและสราง ไมนอยกวา ๑,๖๐๘.00 ตร.ม. ทางการสัญจรไปมา

วงเวียนอนุสาวรียฯ  ถึงแยก ความปลอดภัยในชีวิตและ  - รื้อถอนปากทอและฝาปด สะดวกปลอดภัย

ถนนประดิษฐ ทรัพยสินของประชาชน บอพักน้ําเสียขนาด ๑.๒๐ x

(เสนอโดยชุมชนตลาดเกา)  ๑.๒๐ ม. จํานวน 132  บอ

 - ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.๐.๑๕ ม.

ทั้ง 2 ขาง หรือพื้นที่ไมนอยกวา

1,608.00 ตร.ม.

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ปรับปรุงปากบอพักพรอม

ฝาบอพักเหล็กตะแกรง  

จํานวน 137 บอ

๕๖ โครงการขยายผิวจราจรถนน เพื่อใหการคมนาคม สะดวก  - รื้อถอนทางเทาเดิมทั้ง ๒ ขาง  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน

พรรณนา รวดเร็วและสรางความปลอด พื้นที่ประมาณ ๑,๑๐๒.00 ตร.ม. ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนตลาดเกา) ภัยในชีวิตและทรัพยสิน  - รื้อถอนปากทอและฝาบอพัก สะดวกปลอดภัย

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม.

จํานวน  83  บอ

 - ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 

ขนาด 0.15 ม. ทั้ง 2 ขาง

พื้นที่ประมาณ 1,102.00ตร.ม.

 -ปรับปรุงปากทอและฝาบอพัก

ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม.  

จํานวน  83 บอ

๕๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  - ๘,๓๒๘,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําไดมาตร

ค.ส.ล.รูปตัวยูถนนหนองเรือ-หัวคู รวดเร็ว  ไมมีน้ําทวมขัง รูปตวัยู กวาง 0.30 ม.  ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนหนองเรือ- ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.  ความยาว  ปญหาน้ําทวม

หัวคูพัฒนา) ๒,๗๗๖.๐๐ ม.

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕๘ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  - ๕๒๒,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําไดมาตร

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบาน รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตวัยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ฐานปองกันและแกไข

คุณไกรสร(เสนอโดยชุมชนหัวค-ู ๐.๔๐ ม.ความยาว 174.00 ม. ปญหาน้ําทวม

 หนองเรือพัฒนา)

๕๙ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๑,๔๒๘,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําไดมาตร

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยตาดี รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตวัยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ฐานปองกันและแกไข

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ๐.๔๐ ม. ความยาว 476.๐๐ ม. ปญหาน้ําทวม

๖๐ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  เพื่อใหการคมนาคม  กอสรางถนน ค.ส.ล. กวางเฉลี่ย  -  - ๒๙๖,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน

ซอยเขียวสัมพันธ(ตอจากโครงการ สะดวกรวดเร็วและสราง 4.00 ม. ยาว ๑๑๔.๐๐ ม.หนา ทางประชาชนสัญจรไป

เดิม) ความปลอดภัยในชีวิต และ 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ทรัพยสินของประชาชน ไมนอยกวา 456.00 ตร.ม.

๖๑ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก  กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  - ๑,๓๙๒,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

 ค.ส.ล.รูปตัวยู  ถนนรอบวัด รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง ๐.๓๐ ม.ลึกเฉลี่ย  ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

บานดงปอ (เสนอโดยชุมชนดงปอ) 0.40 ม.ความยาว ๔๖๔.๐๐ ม.

๖๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๗๒๐,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยแยกถนนทาง สะดวก รวดเร็ว ไมมีน้ํา รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย  ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

เขาตลาดรวมใจการเกษตร ทวมขัง 0.40 ม. ความยาว 240.00 ม.

(ฝงขวามือ) (เสนอโดยชุมชน

ทุงศรีเมืองพัฒนา)

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖๓ โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ๑,๒๔๔,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

ค.ส.ล.พรอมบอพักและรางวี สะดวก รวดเร็ว ไมมีน้ํา เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

ค.ส.ล.ซอยแยกทางเขาตลาด ทวมขัง พรอมบอพักและรางวี ค.ส.ล.

การเกษตร ความยาวรวม 622.00 เมตร

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา)

๖๔ โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๔๙๐,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค



ค.ส.ล.พรอมบอพัก และรางวี สะดวก รวดเร็ว ไมมีน้ํา เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

ค.ส.ล.ซอยทางเขาหมูบาน ทวมขัง พรอมบอพักและรางวี ค.ส.ล.

เบญจวรรณฝงขวา ความยาวรวม 109.00 เมตร

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา)

๖๕ โครงการกอสรางสะพาน ค.ส.ล.  เพื่อความสะดวกปลอดภัย สะพาน ค.ส.ล.กวาง ๒.๐๐ ม.  - ๒,๑๐๐,๐๐๐  - สะพานไดมาตรฐานงานสะพาน

ขามลําน้ําปาวชวงศาลปูแฮ ในชีวิตและทรัพยสิน  ยาว 60.00 ม.ตามแบบ ประชาชนสัญจรไป

(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ) สะดวกในการสัญจรไปมา แปลนเทศบาลกําหนด มาสะดวกปลอดภัย

๖๖ โครงการปรับปรุงทางเทาถนน เพื่อใหการคมนาคม สะดวก  -ฝงขวา(ฝงกําแพงวัดเหนือ) ๑๒๐,๐๐๐  - - ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

ผาขาว (ซอยขางวัดเหนือ) รวดเร็วและสรางความปลอด เริ่มจากสี่แยกถนนผาขาวตัดกับ สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ) ภัยในชีวิตและทรัพยสิน ถนนธนะผล ความยาว 

200.00  ม.  กวางประมาณ 

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.20 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

240.00 ตร.ม.

 - ฝงซายเริ่มจากสี่แยกถนน ๘๘,๐๐๐  - -

ผาขาวตัดกับถนนธนะผล 

ความยาว  176.00 ม. กวาง

ประมาณ 1.00 ม. หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา176.00  ตร.ม.

โครงการ

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค



๖๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๔๒๐,๐๐๐  - -  ระบบระบายน้ําได

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยตรงขามเมือง- รวดเร็ว  ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยูกวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย มาตรฐานปองกันและ

ไทยประกันชีวิต  ถนนกาฬสินธุ 0.40 ม. ความยาว ๑๔๐.๐๐ ม. แกไขปญหาน้ําทวมขัง

(ตอจากโครงการเดิม) ไดดี

(เสนอโดยชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ํา)

68 โครงการกอสรางทางเทาภาย  เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ  กอสรางทางเทา ค.ส.ล. กวาง 205,000        - - ประชาชนมีความปลอดภัย

ในเขตชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ํา ปลอดภัย 1.50 -1.80 ม.ยาว 228.00 ม. ในชีวิตและทรัพยสิน

(เสนอโดยชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ํา)

๖๙ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  เพื่อใหการคมนาคม  กอสรางถนน ค.ส.ล. กวางเฉลี่ย ๑๑๑,๐๐๐  -  -  ถนนไดมาตรฐานงาน

ซอยแยกสุขสบายใจ (บานเลข สะดวกรวดเร็วและสราง 4.00 ม.  ยาว ๔๓.๐๐  ม.หนา ทางประชาชนสัญจรไป

ที่ ๑๑๔/๖) ความปลอดภัยในชีวิต และ 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ทรัพยสินของประชาชน ไมนอยกวา ๑๗๒.๐๐ ตร.ม.

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗๐ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนนค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ ม. - ๒๔๔,๐๐๐  - ถนนไดมาตรฐานการสัญจร

แยกถนนมาประณีต (ตรงขาม รวดเร็วและสรางความ กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๔.๐๐ ม. ไปมาสะดวกปลอดภัย

หมูบานปาวรี) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ของประชาชน นอยกวา  ๓๗๖.๐๐ ตร.ม.

๗๑ โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก  - กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ๑๐,๕๕๒,๐๐๐  - - ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

ค.ส.ล.รูปตัววี  ถนนวิโรจนรัตน รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. ปองกันและแกไขปญหาน้ํา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) (มอก. ชั้น 3)  พรอม บอพัก ทวมขังไดดี

รางวีความยาว 2,483.00 ม.

๗๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก  กอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  - ๔๘๐,๐๐๐  - การระบายน้ําสะดวก

 ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหลังโรงเรียน รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู  กวาง ๐.๓๐  ม. รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

เซ็นยอเซฟ ความยาว 160.00 ม.ลึกเฉลี่ย  

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ๐.๔๐ ม. 

๗๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก  กอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  - ๑,๓๔๔,๐๐๐  - การระบายน้ําสะดวก

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2 รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง ๐.๓๐ ม.ลึกเฉลี่ย รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) 0.40 ม. ความยาว 448.00 ม.

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

74 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.05 520,000        - - ถนนไดมาตรฐานและ

ซอยสุขสบายใจ 3 โดยการเสริม และรวดเร็ว เมตร  กวาง 4.00  เมตร  ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ยาว 520  เมตร  พื้นที่ไม ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ ) นอยกวา 2,080.00 ตร.ม.

๗๕ โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15  - ๕๙๘,๐๐๐  - ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

ซอยเกษตรสมบูรณเชื่อม  รวดเร็วและสรางความ  ม.  กวาง 3.00 ม. ยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ชุมชนหาดลําดวน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 307.00 ม.  หรือมีพื้นที่ผิว

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ ) ของประชาชน จราจรไมนอยกวา 921.00 ตร.ม.

๗๖ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15  ๑,๕๙๒,๐๐๐ -  - ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

ซอยริมทุง รวดเร็วและสรางความ  ม.  กวาง 4.00 ม. ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ ) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 642.00 ม.  หรือมีพื้นที่ผิว

ของประชาชน จราจรไมนอยกวา 2,568.00

ตารางเมตร

77 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. 1,554,000    -  -  - ระบบระบายน้ําได

ค.ส.ล.พรอมบอพักและรางวี รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง เสนผานศูนยกลาง 0.40 เมตร มาตรฐานปองกันและแกไข

ค.ส.ล. ซอยทาสินคา  1 พรอมบอพักและรางวี ค.ส.ล. ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนทาสินคา) ความยาวรวม  777.00 เมตร

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

78 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,566,000    - -  - ระบบระบายน้ําได

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยทาสินคา 5 รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู  กวาง 0.30  ม.ลึกเฉลี่ย มาตรฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนทาสินคา) 0.40 ม.ความยาว 580.00 ม. ปญหาน้ําทวมขังไดดี

๗๙ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. -  - ๓๔๘,๐๐๐ ระบบระบายน้ําไดมาตร

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยอํานวย รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู  ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) กวาง 0.30 ม.ยาว 116.00 ม. ปญหาน้ําทวมขังไดดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



๘๐  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕  ๒๔๗,๐๐๐  -  - ถนนไดมาตรฐานงานทาง

ซอยประศักดิ์ ๑ รวดเร็วและสรางความ ม.  กวาง ๔.๐๐ ม. ความยาว การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ๙๕.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

ของประชาชน ไมนอยกวา 380.00 ตร.ม.

๘๑ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. - ๑๘๐,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําไดมาตร

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกอนรรฆ- รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

นาค  ๑๓  กวาง 0.30 ม. ยาว 60.00 ม. ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนคุมหวย)

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. -  - ๕๗๖,๐๐๐ ระบบระบายน้ําไดมาตร

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกอนรรฆ- รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.กวาง ฐานปองกันและแกไข

นาค ๑๓ (ชวงที่ ๑) จากปากซอย 0.30 ม. ยาว 192.00 ม. ปญหาน้ําทวมขังไดดี

ถึงสะพานขามลําหวย

(เสนอโดยชุมชนคุมหวย)

๘๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. -  - ๙๕๔,๐๐๐  ระบบระบายน้ําได

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยแยกดอนกลอย รวดเร็ว  ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. มาตรฐานปองกันและ

(เสนอโดยชุมชนดอนกลอย) กวาง 0.30 ม.ยาว 318.00 ม. แกไขปญหาน้ําทวมขังไดดี

๘๔ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา ๑๔,๐๐๐  -  - ถนนไดมาตรฐานและประ-

ซอยหลังตลาดการเกษตรตอจาก และรวดเร็ว  0.15 ม.  กวาง 6.00 ม.   ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

โครงการเดิม ยาว 4.00 ม. พื้นที่ไมนอยกวา  ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา) 24.00 ตร.ม.

๘๕ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๑๖๗,๐๐๐ - -  ระบบระบายน้ําได

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยอนรรฆนาค 5 รวดเร็ว  ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร มาตรฐานปองกันและ

(เสนอโดยชุมชนหนาโรงเลื่อย) กวาง 0.30 เมตร ความยาว แกไขปญหาน้ําทวมขังไดดี

62.00 เมตร

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘๖ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ๕๐,๐๐๐  -  - ถนนไดมาตรฐานและประ-

ขางศาลา SML ชุมชนหนา และรวดเร็ว เมตร กวาง 3.00 เมตร ความ ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

โรงเลื่อย ตอจากโครงการเดิม ยาว 27.00 เมตร พื้นที่ผิว ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหนาโรงเลื่อย) จราจรไมนอยกวา 81.00

ตารางเมตร

87 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ๑๖๘,๐๐๐  -  - ถนนไดมาตรฐานและประ-

ซอยติดกําแพงวัดหอไตรฯ และรวดเร็ว เมตร กวาง 1.00 - 3.00 เมตร ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ) ความยาว 113.00 เมตร หรือ ปลอดภัย

มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 

271.00 ตารางเมตร

88 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๒๐๕,๐๐๐ - -  ระบบระบายน้ําได

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยก รวดเร็ว  ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร มาตรฐานปองกันและ

อนรรฆนาค  18 กวาง 0.30 เมตร ความยาว แกไขปญหาน้ําทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ) 76.00 เมตร

89 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เพื่อใหการคมนาคมรวดเร็ว กอสรางถนนลูกรัง หนา 0.20 ม. 86,600         - - ถนนไดมาตรฐานประชาชน

ซอยแยกวัลลภ  1 และสรางความปลอดภัยใน กวาง 5.00 ม.ยาว 433.00 ม. สัญจรไปมาสะดวก

ชีวิตและทรัพยสิน พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 

2,165.00 ตร.ม.

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

90 โครงการเสริมผิวจราจรแบบ เพื่อการคมนาคมที่สะดวก เสริมผิวจราจรแบบแอสฟลทติก - 13,378,000.00     - ถนนไดมาตรฐานประชาชน

แอสฟสทติกคอนกรีตถนน รวดเร็ว คอนกรีตหนา 0.05 ม. กวาง (เงินอุดหนุน) สัญจรไปมาสะดวก

อนรรฆนาค 9.00 - 15.00 ม. ความยาว

2,860.00 ม. พื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา  35,750.00 ตร.ม.

91 โครงการเสริมผิวจราจรแบบ เพื่อการคมนาคมที่สะดวก เสริมผิวจราจรแบบแอสฟลทติก - - 1,300,000.00    ถนนไดมาตรฐานประชาชน

แอสฟลทติกคอนกรีตถนน 1155รวดเร็ว คอนกรีตหนา 0.05 ม. กวาง สัญจรไปมาสะดวก

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



6.00 - 11.50 ม. ความยาว

434.00 ม. พื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา  3,472.00 ตร.ม.

92 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสราง  เพื่อใหการคมนาคม กอสรางถนนลูกรัง หนา 0.20 ม. ๔๐๐,๐๐๐ -  - ประชาชนมีเสนทางสัญจรไป

ถนน สะดวก  รวดเร็วและสราง กวางเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว มาสะดวกปลอดภัย

ความปลอดภัยในชีวิตและ 300.00  ม. หรือมีพื้นผิว

ทรัพยสินของประชาชน จราจรไมนอยกวา 1,500.00

ตารางเมตร

93 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. -  - ๓๑๓,๐๐๐ ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

ซอยบานพอใหญสมศรี รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.กวาง ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

(เสนอโดยชุมชนหนองผักแวน) 0.30 ม. ยาวรวม 2 ขาง ขางละ ขังไดดี

112.00 เมตร

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙๔ โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.0.15  ม.  ๘๐,๐๐๐ -  - ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

ซอยคริสตจักร รวดเร็วและสรางความ กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 42.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ของประชาชน ไมนอยกวา 126.00 ตารางเมตร

๙๕ โครงการกสอรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.0.15  ม.  - ๑๑๘,๐๐๐  - ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

ซอยหนาบานประธานชุมชน รวดเร็วและสรางความ กวางเฉลี่ย 2.50 ม. ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 76.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ของประชาชน ไมนอยกวา 190.00 ตารางเมตร

๙๖ โครงการกสอรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.0.15  ม.  ๗๘,๐๐๐ -  - ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

ซอยบานยายซาถึงบานนายนูญ รวดเร็วและสรางความ กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

ทาพิสูจน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 40.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

(เสนอโดยชุมชนดอนสวรรค) ของประชาชน ไมนอยกวา 120.00 ตารางเมตร

97 โครงการกอสรางทางเทาจากแยก  เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ  กอสรางทางเทา  พื้นที่ไมนอย 662,000        - - ประชาชนมีความปลอดภัย

วัดใตถึงหนาศาลหลักเมือง ปลอดภัย กวา  300.00  ตร.ม. พรอม ในชีวิตและทรัพยสิน

(เสนอโดยชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ํา) บอพักจํานวน  30  บอ

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙๘ โครงการกสอรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.0.15  ม.  ๗๔๑,๐๐๐ -  - ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

ซอยยายทองสุข รวดเร็วและสรางความ กวางเฉลี่ย 5.00 ม. ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดสวางพัฒนา) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 235.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ของประชาชน ไมนอยกวา 1,175.00 ตร.ม.

99 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. ๑๒๐,๐๐๐  - - ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบานนายวินัย รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.กวาง ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



(เสนอโดยชุมชนบุญกวาง) 0.30 ม. ความยาว  44.00 ม. ขังไดดี

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

๑๐๐ โครงการกสอรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนนค.ส.ล.หนา 0.15 ม.  ๗๔๑,๐๐๐ -  - ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

ซอยแยกซอยวิโรจนรัตน 1 รวดเร็วและสรางความ กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 107.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ของประชาชน ไมนอยกวา 321.00 ตร.ม.

๑๐๑ โครงการกสอรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนนค.ส.ล.หนา 0.15 ม.  ๗๔๑,๐๐๐ -  - ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

ซอยขางโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ รวดเร็วและสรางความ กวางเฉลี่ย 3.50 ม. ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชน ก.ส.ส.) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 200.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ของประชาชน ไมนอยกวา 700.00 ตร.ม.และ

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบาน้ํา  ค.ส.ล. ๑๕๔,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

ค.ส.ล. รูปตัวยูหนาหอพักสุรีพร และรวดเร็วไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

(ชุมชนสงเปลือยกลาง) 0.40 ม. ยาว 57.00 ม. ขังไดดี

๑๐๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบาน้ํา  ค.ส.ล. ๓๑๖,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบานลุงอิน และรวดเร็วไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

(ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง) 0.40 ม. ยาว 115.00 ม. ขังไดดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



๑๐๔ โครงการกสอรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนนค.ส.ล.หนา 0.15 ม.  ๑๖๒,๐๐๐ -  - ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

ซอยออนสําอางค  รวดเร็วและสรางความ กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 86.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ของประชาชน ไมนอยกวา 258.00 ตร.ม.

๑๐๕ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบาน้ํา  ค.ส.ล. ๕๓๕,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบานนายโกศล และรวดเร็วไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

(ชุมชนหัวค-ูหนองเรือ) 0.40 ม. ยาว 196.00 ม. ขังไดดี

๑๐๖ โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนนค.ส.ล.หนา 0.15 ม.  ๑๘๑,๐๐๐ -  - ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

ซอยบานอาจารยชุมพร เนตวงศ รวดเร็วและสรางความ กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 75.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ของประชาชน ไมนอยกวา 300.00 ตร.ม.

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๗ โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนนค.ส.ล.หนา 0.15 ม.  ๑๘๑,๐๐๐ -  - ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

ซอยบานอาจารยฟูศักดิ์ ทักษิมา รวดเร็วและสรางความ กวางเฉลี่ย 3.50 ม. ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(ซอยบักโจเกา) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 85.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) ของประชาชน ไมนอยกวา 297.50 ตร.ม.

๑๐๘ โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ๒๗๕,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

ค.ส.ล.พรอมบอพัก ถนนดอน- และรวดเร็วไมมีน้ําทวมขัง เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. พรอม ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



กลอยเชื่อมริมแกงดอนกลาง บอพักความยาว  100.00 ม. ขังไดดี

(ชุมชนดอนกลอย)

๑๐๙ โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนนค.ส.ล.หนา 0.15 ม.  ๒๒๖,๐๐๐ -  - ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

ซอยแยกซอยสุขสบายใจ  3 รวดเร็วและสรางความ กวางเฉลี่ย 3.50 ม. ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

ฝงซายทาง (ตรงขามบานนาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 85.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

สังวาลยล เมืองโคตร) ของประชาชน ไมนอยกวา 297.50 ตร.ม.

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

๑๑๐ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนนค.ส.ล.หนา 0.15 ม.  ๙๙,๐๐๐ -  - ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

ซอยแยกซอยซอยอภัย  1 รวดเร็วและสรางความ กวางเฉลี่ย 3.00 ม. ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

ฝงซายทาง (ขางบานปาบรรจง) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 53.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

(เสนอโดยชุมชนหนาโรงซอม รพช.) ของประชาชน ไมนอยกวา 159.00 ตร.ม.

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๑ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก  -กอสรางถนนค.ส.ล.หนา 0.15 ม.  ๔๘๒,๐๐๐ -  - ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

พรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รวดเร็วและสรางความ กวางเฉลี่ย 6.00 ม. ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

รูปตัวยู  ถนนพิมพะนิตย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 50.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

จากแยกแดงปายไปบานกุดออ ของประชาชน ไมนอยกวา 300.00 ตร.ม.

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน)  -กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

กวาง  0.30  ม.ความยาว 105.00 ม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



๑๑๒ โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางทอระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ๑,๕๔๒,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

ถนนวิโรจนรัตนจากแยกโรง- และรวดเร็วไมมีน้ําทวมขัง เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. พรอม ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

พยาบาลสัตวถึงหนาสํานักงาน- บอพักและรางวี ค.ส.ล.ความยาว ขังไดดี

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 359.00 ม. 

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง)

๑๑๑ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวก  -กอสรางถนนค.ส.ล.หนา 0.15 ม.  ๔๘๒,๐๐๐ -  - ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

พรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รวดเร็วและสรางความ กวางเฉลี่ย 6.00 ม. ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

รูปตัวยู  ถนนพิมพะนิตย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 50.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

จากแยกแดงปายไปบานกุดออ ของประชาชน ไมนอยกวา 300.00 ตร.ม.

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน)  -กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

กวาง  0.30  ม.ความยาว 105.00 ม.

  ยุทธศาสตรที่ ๑๑  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

     เปาประสงคที่ ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสนับสนุนองคกร  เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน อุดหนุนงบประมาณใหกับ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับประโยชน

ประชาชน องคกรการกุศลและ การจัดกิจกรรมหรือจัดทํา องคกรประชาชน และองคกร จากการดําเนินงานของ

องคกรที่จัดตั้งตามกฎหมายหรือ โครงการที่อยูในอํานาจ ที่จัดตั้งตามกฎหมายหรือหนวย- องคกรหรือหนวยงานที่

หรือหนวยงานที่ทําประโยชน หนาที่ของเทศบาลตามที่มี งานของรัฐ ไดรับเงินอุดหนุนจาก

โครงการ

พันธกิจที่ ๓  การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ตอสังคม การรองขอ เทศบาล

2 โครงการกอสรางสนามเด็กเลน เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี กอสรางลานคอนกรีตหนา - 200,000          - ชุมชนมีพื้นที่สําหรับใหเด็ก

(เสนอโดยชุมชนริมแกงฯ) พื้นที่ออกกําลังกายในชุมชน 0.10 ม. ขนาด 15.00 x และเยาวชนไดออกกําลังกาย

30.00 ม. หรือมีพื้นที่ 450.00

ตร.ม.

3 โครงการกอสรางลานกีฬา เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ กอสรางลานกีฬา หนา0.10 ม. - 200,000          - ชุมชนมีพื้นที่สําหรับใหเด็ก

(เสนอโดยชุมชนทุงมน) ในการออกกําลังกายในชุมชน พื้นที่  286.00 ตร.ม. และเยาวชนไดออกกําลังกาย

4 โครงการการประชุมประจํา เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน 540,000       540,000          540,000        คณะกรรมการชุมชนและผูนํา

เดือนคณะกรรมการชุมชนและ ในการพัฒนาและเปนการแลก และผูนําชุมชนกลุมตาง ๆ ชุมชนกลุมตาง ๆ ไดรวมประชุม

ผูนําชุมชนกลุมตาง ๆ เปลี่ยนความคิดเห็นและการ จํานวน  36  ชุมชน อยางนอย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

แกไขปญหาชุมชนและพัฒนา เดือนละ  1  ครั้ง มีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรม

ชุมชนรวมกัน ตาง ๆ รวมกับเทศบาลตลอดจน

ไดเสนอปญหาตาง ๆ ในชุมชน

ใหเทศบาลไดรับทราบและแกไข

ปญหาใหกับชุมชนตอไป

๕ โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อสงเสริมและสนับสนุน  -จัดอบรมใหความรูดานการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เกษตรกรในชุมชน  และผูเขา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ศูนยบริการและถายทอดเทคโน- วิชาการดานการเกษตรใหกับ เกษตรใหกับชุมชน รับการอบรมไดรับความรูมี

โลยีดานการเกษตรแกชุมชน ชุมชน  -จัดหาวัสดุอุปกรณในการ ทักษะดานการเกษตร เพื่อ

สาธิตดานการเกษตร ลดตนทุนการผลิต และเพิ่ม

ผลผลิตผลดานการเกษตร

๖ โครงการประกวดชุมชนดีเดน  เพื่อสงเสริมใหชุมชน มี ๓๖ ชุมชน ใน ๔ ป ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ชุมชนมีแบบอยางในการ

สวนรวมในการพัฒนา พัฒนาชุมชน

โดยมีแบบอยางของชุมชน

ที่เขมแข็งเปนตนแบบ

๗ โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม  เพื่อสรางความเขมแข็ง คณะกรรมการชุมชนและผูนํา ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการชุมชนและผูนํา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ ใหกับผูนําชุมชนและกลุม กลุมตาง ๆ ใน 36  ชุมชน ๆ กลุมตางในชุมชนมีความรู

การศึกษาดูงานของผูนําชุมชน ตางๆ ในชุมชน ละ 10 คน ความเขาใจในการปฏิบัติงาน

และกลุมตาง ๆ ในชุมชน เพิ่มมากขึ้น

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการเสริมสรางศักยภาพ  เพื่อสงเสริมศักยภาพการ ครอบครัว. องคกร, ชุมชนกลุม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  กลุมเปาหมายมีความรู

เครือขายทองถิ่นไทยเพื่อสตรี บริหารจัดการดานสังคม ตางๆ ในชุมชน เชน กลุมสตรี ความเขาใจในแนวทาง

และครอบครัว เชื่อมโยงกับการพัฒนาสตรี กลุมเด็กเยาวชน อสม. และทิศทางการดําเนิน

และครอบครัว ดานกระบวน กรรมการชุมชน กลุมอาชีพ งานพัฒนาศักยภาพ

การเรียนรู และแลกเปลี่ยน ตางๆ กลุมผูสูงอายุ คนพิการ สถาบันครอบครัวและมี

ประสบการณ เปนเครือขาย และผูติดเชื้อ HIV ในเขต เครือขายการทํางานดาน

ทองถิ่นไทยเพื่อสตรี และ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สตรีและครอบครัว

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ครอบครัว

๙ โครงการเฝาระวังของกลุม  เพื่อปองกันความรุนแรง  คณะกรรมการศูนย ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ไมมีการกระทําที่เปนความ

สตรี เพื่อลดความรุนแรงตอ ที่อาจเกิดขึ้นตอเด็ก และสตรี พัฒนาครอบครัว ๗๒ คน และ รุนแรงในเด็กและสตรีในชุมชน

เด็ก และสตรีในชุมชน ในแตละชุมชน และสราง ตัวแทนสตรีในแตละชุมชน

ความอบอุนในครอบครัว ๑๐๘ คน

๑๐ โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี  เพื่อสงเสริมใหสตรีไดมีสวน  ตัวแทนสตรีในแตละชุมชนๆ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  สังคมยอมรับในสิทธิสตรี

สากล และวันสตรีไทย รวมในสังคมอยางเสมอภาค ละ ๓ คน  รวม ๑๐๘ คน อยางเทาเทียมและเสมอ

และใหสังคมตระหนักถึงความ ภาค

สําคัญของสตรี

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการจัดกิจกรรมวันแม  เพื่อประกาศยกยองคุณงาม มอบโลแมดีเดน  36  คน และ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐  ผูเปนแมไดรับการยกยอง

แหงชาติ ความดีของผูเปนแมและจัด จัดพิธีเนื่องในวันแมแหงชาติ เชิดชูเกียรติและมีสวนรวมใน

กิจกรรมวันแมแหงชาติ การแสดงความจงรักภักดี

๑๒ โครงการแขงขันกีฬาชุมชน  เพื่อใหชุมชนไดออกกําลังกาย จัดการแขงขันกีฬาเพื่อเชื่อม ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สรางความรักความสามัคคี

สัมพันธตานยาเสพติด เลนกีฬา  และไมยุงเกี่ยวกับ ความสุมพันธในชุมชน 36  ในชุมชนและเปนชุมชนที่

ยาเสพติด ชุมชน ปละ  1  ครั้ง เขมแข็ง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



๑๓ โครงการเฝาระวังและติดตาม  เพื่อไมใหผูติดยาเสพติด บําบัดผูปวยที่ติดยาเสพติดในชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ไมมีผูปวยที่เคยติดยา

ผูผานการบําบัดฟนฟู  ผูติดยา กลับไปเสพยาเสพติดอีก เสพติดไปเกี่ยวของกับ

เสพติด ยาเสพติดอีก

๑๔ โครงการรณรงคตอตาน  เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค  จัดกิจกรรมเผยแพรรณรงค 30,000         ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ประชาชนมีความปลอดภัย

ยาเสพติด ตอตานยาเสพติด  ในวันที่ ตอตานยาเสพติดใหประชาชน และหางไกลยาเสพติด

26 มิ.ย. ของทุกป  ซึ่งเปนวัน ในเขตเทศบาล  ไดตระหนัก

ตอตานยาเสพติด  ถึงพิษภัยของยาเสพติด และ

เฝาระวังยาเสพติดรวมกันปละ  

1  ครั้ง

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ โครงการจัดพื้นที่สรางสรรค  เพื่อใหเด็กและเยาวชนใน เยาวชนในเขตเทศบาลจัด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เด็กและเยาวชนมีพื้นที่

กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กิจกรรมเชิงสรางสรรคตลอด หรือเวที  เพื่อแสดงออก

มีพื้นที่หรือเวที เพื่อแสดง ปงบประมาณเดือนละ  2 ครั้ง ในทางสรางสรรค และ

ออกในทางสรางสรรค และ หางไกลยาเสพติด

หางไกลยาเสพติด

๑๖ โครงการเขาคายเยาวชนเพื่อ  เพื่อใหเด็กและเยาวชนได  สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  เด็กและเยาวชนไดใช

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



สรางภาวะผูนําและแกไขปญหา มีกิจกรรมและใชเวลาวาง จํานวนไมนอยกวา  200 คน เวลาวางใหเกิดประโยชน 

เยาวชน ใหเกิดประโยชนตอชุมชน จัดกิจกรรมที่เปนประโยชน ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน มีอาชีพเสริมรายไดกับ

ตัวเองและครอบครัว

๑๗ โครงการอุดหนุนสมาคม เพื่ออุดหนุนสมาคมฌาปนกิจ- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเบี้ย- 100,000 100,000 100,000 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเบี้ย-

ฌาปนกิจสงเคราะหเบี้ยยังชีพ สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ยังชีพผูสูงอายุเทศบาลเมือง- ยังชีพผูสูงอายุเทศบาลเมือง-

ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุในการ กาฬสินธุมีความเขมแข็งในการ กาฬสินธุมีเงินทุนหมุนเวียน

สงเคราะหผูสูงอายุที่เสียชีวิต บริหารกิจการของสมาคมฯ ในการบริหารกิจการ

และเปนคาใชจายในการ

ดําเนินงานใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ โครงการอบรมจัดทําและ เพื่อใหคณะกรรมการชุมชน จัดอบรมคณะกรรมการชุมชน 100,000 100,000 100,000  -ชุมชนมีแผนพัฒนาของตนเอง

ทบทวนแผนชุมชน มีความรูความเขาใจในการ ปละ  1  ครั้ง  -ภาครัฐสามารถสนับสนุนแผน

จัดทําแผนตามความตองการ ชุมชนไดตามตองการ

ของชุมชน

๑๙ โครงการเชิดชูเยาวชนคนดี เพื่อยกยองเชิดชูเยาวชน เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนที่ผานการ

ศรีกาฬสินธุ ในชุมชนที่มีความกตัญูและ ชุมชนละ 2 คน ใน 36 ชุมชน คัดเลือกจากชุมชนตามหลัก-

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



บําเพ็ญประโยชนตอชุมชน รวม  72  คน เกณฑมีความภาคภูมิใจและ

สามารถเปนตนแบบที่ดีใหกับ

เด็กและเยาวชนในชุมชน

๒๐ โครงการชุมชนรวมใจ เพื่อใหคนในชุมชนไดแลก- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการ 100,000 100,000 100,000 ชุมชนไดวิเคราะหปญหาของ

ตานภัยยาเสพติด เปลี่ยนเรียนรูภัยของยาเสพติด ปองกันภัยยาเสพติด 36 ชุมชน ยาเสพติดและรวมกันแกไข

และรวมกันปองกันแกไข ปญหาของยาเสพติดไมให

ปญหายาเสพติดในชุมชน แพรระบาดในชุมชน

๒๑ โครงการสรางสานสัมพันธ เพื่อใหครอบครัวมีเวทีในการ  -จัดอบรมครอบครัวกลุมเสี่ยง 100,000 100,000 100,000 ครอบครัวกลุมเสี่ยงได

ครอบครัวอบอุน แลกเปลี่ยนเรียนรูวิเคราะห ในชุมชนๆละ 1 ครอบครัวจํานวน  รับทราบปญหาและปรับ

สภาพปญหาและปรับเปลี่ยน 36  ชุมชน รวม 36 ครอบครัว เปลี่ยนพฤติกรรมและอยูใน

พฤติกรรมในครอบครัวของ  -จัดกิจกรรมใหครอบครัวกลุม สังคมอยางมีความสุข

ตนเอง เสี่ยงไดสรางสายสัมพันธอันดีใน

ครอบครัว

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๒ โครงการกอสรางอาคารศาลา เพื่อใหชุมชนมีสถานที่ทํา กอสรางอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว ๓๗๕,๐๐๐ - - เพื่อใหชุมชนมีสถานที่ทํา

ชุมชนหัวโนนโก กิจกรรมรวมกันและเปนที่ ขนาดกวาง  6.00 เมตร ยาว กิจกรรมรวมกันและเปน

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) เก็บวัสดุอุปกรณของชุมชน 12.00 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ที่เก็บวัสดุอุปกรณของ

72.00 ตารางเมตร ชุมชน

๒๓ โครงการกอสรางลานเอนก เพื่อใหชุมชนมีพื้นที่จัด กอสรางลานเอนกประสงค  - ๑๐๐,๐๐๐  - ชุมชนมีอาคารที่ใชจัดกิจกรรม

ประสงคชุมชนหนองไชยวาน กิจกรรรมตางๆ ของชุมชน คอนกรีตหนา ๐.๑๐ ม. พื้นที่ ของชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน) ไมนอยกวา ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.

24 โครงการกอสรางตลาดชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนนําผลิต- สรางอาคาร ค.ส.ล. 400,000       - - ประชาชนในชุมชนมีรายได

หนองไชยวาน ภัณฑของคนในชุมชนมาวาง ชั้นเดียว ขนาดกวาง 5.00 ม. เพิ่มขึ้น

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน) จําหนาย ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ไม

นอยกวา 100.00 ตารางเมตร

๒๕ โครงการกอสรางลานกีฬา เพื่อใหประชาชนในบริเวณ บริเวณที่ตั้งชุมชนริมแกงดอน  - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่ริมแกง

ชุมชนริมแกงดอนกลาง ริมแกงดอนกลางและพื้น กลาง (ใกลกับรูปปนไดโนเสาร) (เงินอุดหนุน) ดอนกลางและบริเวณ

ที่ใกลเคียงไดมีสถานที่เพื่อ พื้นที่ดําเนินการประมาณ ใกลเคียงไดใชเปน

ออกกําลังกายเปนการสงเสริม 2.5 ไร สถานที่ออกกําลังกาย

สุขภาพและลดปญหายา และสันทนาการ พัฒนา

เสพติดรวมถึงพัฒนาเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เมืองกาฬสินธุใหเปนเมือง ใหเปนเมืองนาอยูและ

นาอยูอยางมั่นคง สงเสริมการทองเที่ยว

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๖ โครงการกอสรางลานกีฬา เพื่อใหประชาชนในบริเวณ ภายในพื้นที่สาธารณะประโยชน - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่ชุมชน

ชุมชนดงปอ ดงปอและพื้นที่ใกล ชุมชนดงปอ พื้นที่ประมาณ (เงินอุดหนุน) ดงปอและบริเวณ

เคียงไดมีสถานที่เพื่อออกกําลัง 6.00  ไร ใกลเคียงไดใชเปน

กายเปนการสงเสริมสุขภาพ สถานที่ออกกําลังกาย

และลดปญหายาเสพติดรวมถึง และสันทนาการ พัฒนา

พัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ใหเปนเมืองนาอยูอยางมั่นคง ใหเปนเมืองนาอยูและ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



สงเสริมการทองเที่ยว

ความเขมแข็งของครอบครัว

27 โครงการกอสรางลานจําหนาย  -เพื่อความสะดวกของคนใน กอสรางลานคอนกรีต กวาง 8.00 - 250,000 -  - ชุมชนไดรับความสะดวกและ

สินคาชุมชนซอยน้ําทิพย ชุมชนมีพื้นที่ขายสินคาเพิ่มขึ้น เมตร  ยาว 76.00 เมตร พื้นที่ ประชาชนในชุมชนมีรายได

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย)  -เพื่อใหคนในชุมชน นําผล ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น

ผลิตออกมาวางขายเพื่อเพิ่ม

รายได

28 โครงการตอเติมศาลา SML เพื่อใชเปนที่ประชุมประชาคม ตอเติมศาลา SML ชุมชนคุมหวย 50,000 - - ประชาชนในชุมชนมีสถานที่

ชุมชนคุมหวย และจัดงานประเพณีในชุมชน ตามแบบแปลนเทศบาล ในการประชาคมและจัดงาน

(เสนอโดยชุมชนคุมหวย) ประเพณี

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการตอเติมศาลา เพื่อใชเปนที่ประชุมประชาคม ตอเติมหลังคากันสาดศาลา 100,000       - - ประชาชนในชุมชนมีสถานที่

ชุมชนทุงสระ และจัดงานประเพณีในชุมชน ชุมชนประชาคม  ชุมชนทุงสระ ในการประชาคมและจัดงาน

(เสนอโดยชุมชนทุงสระ) พื้นที่ตอเติมไมนอยกวา  45.00 ประเพณี

ตารางเมตร

30 โครงการกอสรางศาลาชุมชน เพื่อใชเปนที่ประชุมประชาคม  -กอสรางอาคาร ค.ส.ล.2 ชั้น ๕๗๕,๐๐๐ - - ประชาชนในชุมชนมีสถานที่

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



วัดสวางคงคา และจัดงานประเพณีในชุมชน ขนาดกวาง 6.00 ม. ในการประชาคมและจัดงาน

(เสนอโดยชุมชนวัดสวางคงคา) ยาว 9.00 ม. พื้นที่ไมนอย ประเพณี

กวา 108.00  ตารางเมตร

31 โครงการกอสรางศาลาชุมชน เพื่อใชเปนที่ประชุมประชาคม  -กอสรางอาคารชั้นเดียวขนาด ๓๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนในชุมชนมีสถานที่

วัดหอไตรปฏการราม และจัดงานประเพณีในชุมชน กวาง 6.00 เมตร ยาว  12.00 ในการประชาคมและจัดงาน

(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรปฏกา- ม. พื้นที่ไมนอยกวา 72.00 ประเพณี

ราม) ตารางเมตร

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๒ โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ชุมชนในเขตเทศบาล 36 ชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีกิจกรรมการสงเสริม

คนดี สุขภาพดี รายไดดี (พอด)ี ประชาชนใหสมดุลทั้ง 3 มิติ เชิดชูคนดีชุมชนมีกติกาและ

คือ คนดี สุขภาพดี รายไดดี มาตรการทางสังคมในการงดเหลา

ชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเองได และเครื่องดื่มแอลกอฮอลในงาน

ประเพณีสําคัญรวมทั้งการลด ละ

เลิกอบายมุข ยาเสพติดและการ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ทะเลาะวิวาทครัวเรือนมีการบันทึก

ขอมูลบัญชีรายรับรายจาย

33 โครงการกอสรางลานคอนกรีต เพื่อใชเปนที่ประชุมประชาคม กอสรางลานคอนกรีตหนาศาลา 502,000 - - ประชาชนในชุมชนมีสถานที่

หนาศาลาชุมชน SML และจัดงานประเพณีในชุมชน ชุมชน SML ชุมชนริมแกงดอน ในการประชาคมและจัดงาน

(เสนอโดยชุมชนริมแกงดอนกลาง) กลาง หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม ประเพณี

นอยกวา 1,230.00 ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

   ยุทธศาสตรที่ ๑๒  สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน

       เปาประสงคที่ ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน  เพื่อสนับสนุนงบประมาณ  อุดหนุนงบประมาณใหกับ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  เหลากาชาดจังหวัด-

เหลากาชาดจังหวัด ในภารกิจบรรเทาทุกข และ เหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ กาฬสินธุใหการชวยเหลือ

กาฬสินธุ ใหความชวยเหลือ ผูประสบ ประชาชนในจังหวัด

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

พันธกิจที่ ๓  การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ



ภัยพิบัติ ของเหลากาชาด กาฬสินธุ ไดทันทวงที

จังหวัดกาฬสินธุ

๒ โครงการฝกอบรมอาชีพและ  -ชุมชนมีอาชีพเพื่อเพิ่มรายได  -150 คนโดยแบงฝกอบรมอาชีพ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -ประชาชนผูผานการอบรม

สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ ใหกับครอบครัว เปน  3  รุน มีรายไดเพิ่มขึ้น

ชุมชน  -กลุมอาชีพมีทุนหมุนเวียนใน  -สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน  -กลุมอาชีพมีทุนหมุนเวียนใน

การประกอบอาชีพ จํานวน  16  กลุม การประกอบอาชีพ

๓ โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอด เพื่อชวยเหลือสมาคมคนตาบอด สมาชิกของสมาคมคนตาบอด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สมาคมคนตาบอด

จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุในการดําเนิน จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุไดรับ

กิจกรรมของสมาคม การชวยเหลือในการ

ดําเนินกิจกรรมของ

๔ โครงการจายเบี้ยยังชีพ ผูติดเชื้อ H.I.V  มีสวัสดิการ ผูติดเชื้อ H.I.V ทั้ง  36  ชุมชน ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ผูติดเชื้อ H.I.V. ทั้ง  36 ชุมชน

ผูติดเชื้อ H.I.V ดูแลอยางทั่วถึง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการยกยองเชิดชูครอบครัว เพื่อเตรียมความพรอมของ ครอบครัวในชุมชนทั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ครอบครัวที่ผานการ

ตนแบบดานความซื่อตรง สมาชิกในครอบครัวใหมี ๓๖ ชุมชน อบรมมีความเขาใจใน

ความรูในการดําเนินชีวิต การใชชีวิตภายในครอบ

ครัวดีขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



   ยุทธศาสตรที่ ๑๓   สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพยสินของประชาชน

     เปาประสงคที่ ๑๗ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการรณรงคปองกันและลด รณรงคสรางจิตสํานึกใหแก ปองกันการเกิดอุบัติเหตุและ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ลดอัตราการบาดเจ็บและ

อุบัติเหตุทางถนน ประชาชน ใหตระหนักถึงความ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในชวง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ปลอดภัยในการใชรถใชถนน เทศกาล ในชวงเทศกาล

ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

พันธกิจที่ ๓  การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง



๒ โครงการรักษาความสงบ เฝาระวังการเกิดเหตุสาธารณ- จัดชุดสายตรวจจักรยานออก ๕๕๘,๐๐๐ ๕๕๘,๐๐๐ ๕๕๘,๐๐๐ สรางความปลอดภัยใน

เรียบรอย  สงเสริมสนับสนุน ภัยรวมทั้งการปองกันและ ตรวจตราตามจุดตรวจตาง ๆ ชีวิตและทรัพยสินของ

ในการปองกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัย  ดูแล ภายในเขตเทศบาลในชวงเวลา ประชาชน

สาธารณภัย ความสงบเรียบรอยสถานที่ ที่กําหนด

ราชการและชุมชนทั้ง  36

ชุมชน

๓ โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสา ฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปอง เปดรับสมัคร อปพร. รุนที่  11 ๑๕๐,๐๐๐ - - สรางเครือขายสมาชิก 

สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน กันภัยฝายพลเรือน รุนที่ ๑1 จํานวน 50 คน และฝกอบรม อปพร.เพิ่มขึ้นเพื่อใหเปน

(อปพร.) รุนที่ 11 เพื่อถายทอดความรู ทักษะ กําลังใจสนับสนุนเจาหนา

ดานการปองกันและบรรเทา ที่ของรัฐ ในการปฏิบัต-ิ

สาธารณภัย งานดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการฝกอบรมแกนนํา ฝกอบรมความรูดานความ แกนนําชุมชนจํานวน ๑๐๐ คน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ แกนนําชุมชนสามารถนํา

ชุมชนดานความปลอดภัย ปลอดภัยทางถนนใหแก ไดรับการฝกอบรม ความรูที่ผานการฝกอบรม

ทางถนน แกนนําชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชน ไปถายทอดใหกับประ-

ชาชนภายในชุมชนของ

ตนเองเพื่อสรางวัฒนธรรม

ดานความปลอดภัยทาง

ถนนลดปญญาการเกิด

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค



อุบัติเหตุภายในชุมชน

๕ โครงการฝกอบรมทบทวน  เพื่อใหอาสาสมัครปองกัน  อาสาสมัครปองกันภัยฝาย - ๒๐๐,๐๐๐ -  อาสาสมัครปองกันภัย-

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ที่ พลเรือน (อปพร.) เขารับการ ฝายพลเรือนมีความ

พลเรือน (อปพร.)  และทัศน- ผานการฝกอบรมไปแลว ทั้ง ฝกอบรม จํานวน ๑๐๐  คน พรอมในการปองกันและ

ศึกษาดูงาน 10 รุนมีความรูเพิ่มเติมมีความ บรรเทาสาธารณภัย 

พรอมในการปฏิบัติหนาที่ มีความสามัคคีในกลุม

ในการปองกันและบรรเทา พลัง อปพร.

สาธารณภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

๖ โครงการคืนทางเทาใหประชาชน  -เพื่อใหประชาชนที่สัญจร จัดระเบียบถนนและทางเทา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับความสะดวก

คืนถนนใหกับสังคม ไปมามีความสะดวกในการ ในเขตเทศบาลใหเปนระเบียบ ในการสัญจรไปมาและมีความ

สัญจรและมีความปลอดภัย เรียบรอย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ในชีวิตและทรัพยสิน

 -เพื่อสรางความเปนระเบียบ

เรียบรอยของบานเมือง

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการบริการแพทยฉุกเฉิน เพื่อใหมีระบบบริการแพทย ฝกอบรมบุคลากรและจัดหา - ๑๐๐,๐๐๐ - ผูปวยฉุกเฉินไดรับการ

ฉุกเฉินที่ไดรับมาตรฐานทั้ง เครื่องมืออุปกรณในการแพทย ชวยเหลือไดทันทวงที

ดานผูปฏิบัติและดานอุปกรณ ฉุกเฉิน และรวดเร็ว

๘ โครงการจางเอกชนรักษา เพื่อใหอาคารสํานักงานและ จางเหมาเอกชนดูแลรักษาความ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ อาคารสํานักงานเทศบาลและ

ความปลอดภัยสํานักงาน ทรัพยสินทางราชการมีความ ปลอดภัยสํานักงานเทศบาลเมือง ทรัพยสินทางราชการมีความ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ปลอดภัย กาฬสินธุ(นอกเวลาราชการ) ปลอดภัย

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



๙ โครงการติดตั้งสัญญาณ  - เพื่อปองกันอุบัตเหตุและ ติดตั้งไฟกระพริบจํานวน ๑๖ ตน - ๔๒๐,๐๐๐ - ปญหาการเกิดอุบัติเหตุไดรับการ

ไฟจราจรกระพริบเตือน เตือนผูใชเสนทางใหทราบทาง  - บริเวณทางแยกถนนมาประณีต ปองกันประชาชนไดรับความ

แยกขางหนา ตัดถนนถีนานนท สะดวกและปลอดภัยในการใช

 - บริเวณถนนอนรรฆนาคตัดกับ เสนทางสัญจร

ถนนถีนานนท

 - บริเวณถนนประชาสามัคคีตัด

ถนนถีนานนท

 - บริเวณถนนหัวคู-หนองเรือ 

(ขางวัดประชานิยมตัดถนนถีนานนท)

 - บริเวณถนนหัวโนนโกเกษตรตัด

ถนนถีนานนท

 - บริเวณถนนดงปอตัดถนนถีนา-

นนท)

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - บริเวณถนนผังเมือง (หัวค-ู

หนองเรือ) ตัดถนนถีนานนท

 - บริเวณถนนผังเมือง (หัวค-ู

หนองเรือ) ตัดถนนถีนานนท

ตอนเลี่ยงเมือง

 - บริเวณถนนทาสินคาตัดกับ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ถนนอนรรฆนาค

 - บริเวณถนนซอยน้ําทิพยตัด

ถนนอนรรฆนาค

 - บริเวณถนนชัยสุนทรตัดถนน

บายพาสสงเปลือย

 - บริเวณถนนชัยสุนทรสงเปลือย

ตัดถนนบายพาสสงเปลือย

 - บริเวณถนนรอบหนองไชยวาน

ตัดถนนบายพาสสงเปลือย

 - บริเวณถนนหัวโนนโกเกษตรตัด

กับถนนหนาเรือนจํา

 - บริเวณถนนหนองทุมตัดกับ

ถนนหนาเรือนจํา

 - บริเวณถนนสว.ประศักดิ์ตัด 

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

ถนนสายกาฬสินธุ - รอยเอ็ด

๑๐ โครงการปรับปรุงเครื่องหมาย  - เพื่อปองกันอุบัติเหตุและ  - ตีเสนแบงชองจราจร ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับความสะดวกและ

จราจรในเขตเทศบาล อํานวยความสะดวกใหกับผู  - ทาสีขอบคันหินทางเทา (งบกลาง) (งบกลาง) (งบกลาง) มีความปลอดภัยในการใชเสนทาง

ใชเสนทาง  - ตีเสนทางขาม (ทางมาลาย) สัญจรบริเวณวงเวียนมีความเปน

 - เพื่อปรับปรุงเครื่องหมาย  - ติดตั้งปายเตือน วงเวียน ระบียบเรียบรอยสวยงามมี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



จราจรใหชัดเจนและมีปาย  - ปายแนะนํา (คนขาม) ปาย เครื่องหมายจราจรที่ชัดเจน

จราจรใหผูขับขี่ไดปฏิบัติตาม ใหทาง

กฎจราจร

๑๑ โครงการจางเหมาดําเนินการ ดําเนินการปรับปรุงไฟสัญญาณ ดําเนินการปรับปรุงไฟสัญญาณ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนที่ใชรถใชถนนในเขต

ปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร จราจรตามแยกตาง ๆ จราจรจํานวน  3  จุด  ดังนี้ (เงินอุดหนุน) เทศบาลฯ  มีความปลอดภัย

จํานวน  3  จุด  ภายในเขต  - แยกบานคลัง ในชีวิตและทรัพยสิน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนจุด  - แยกประมวลไทร

ที่มีการจราจรหนาแนน  เนื่อง  - แยกปาไม

จากปจจุบันสัญญาไฟจราจร

ชํารุด  เพราะใชงานมานาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ โครงการตีเสนเครื่องหมาย ๑. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด ซอมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย - ๑๒๘,๑๐๐ -  - ประชาชนไดรับความ

จราจรบนพื้นทาง ถนนอรรถ- อุบัติเหตุ จราจรทําการขีดสีตีเสนเครื่อง- สะดวกและปลอดภัย

เปศล ชวงจากวงเวียนหนองแซง ๒. เพื่อปรับปรุงระบบงาน- หมายจราจรพื้นทาง ความยาว ในการใชเสนทาง

ถึงถนนสุรินทร วิศวกรรมจราจรของเมือง ประมาณ ๖๑๐ เมตร พรอมทาง

 ๓. เพื่อใหการจราจรในเขตเมือง สําหรับคนขาม

มีความปลอดภัย

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



13 โครงการปรับปรุงแกไข  -เพื่อความปลอดภัยในการ  -ขีดสีตีเสน  ติดตั้งปายจราจรได ๒๐๐,๐๐๐ - -  - ประชาชนไดรับความ

จุดอันตราย สัญจรของผูใชถนน มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร สะดวกและปลอดภัย

 - บริเวณสี่แยกพรอมพรรณ ในการใชเสนทาง

(ถนนประดิษฐตัดกับถนนเสนหา)

 -สี่แยกบานคลัง

 -สี่แยกโรงงิ้ว

14 โครงการซอมบํารุง/ปรับปรุง  -เพื่อความปลอดภัยในการ  -ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิว - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ปายจราจร  สัญจรของผูใชถนน ทางและขอบคันหินในเขตเทศบาล และขอบคันหินใชงานไดดีและ

เมืองกาฬสินธุ อยางตอเนื่อง

15 โครงการอบรมใหความรูกับ ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ ประชาชนในชุมชน  ชุมชนละ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรูเบื้องตนในการ

ประชาชนเกี่ยวกับการปองกัน การปองกันอัคคีภัยในชุมชน 30  คน ปองกันอัคคีภัยลดความสูญเสีย

อัคคีภัยเบื้องตน ทั้ง  36  ชุมชน ในชีวิตและทรัพยสินจากเหตุ

อัคคีภัย

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการซอมแซมใหญเครื่อง เพื่อซอมแซมรถยนตบรรทุก เปลี่ยนถังบรรจุน้ํา  ขนาด ๒๐๐,๐๐๐ - - รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงอยูใน

จักรกล น้ําดับเพลิง บรรเทา 10 5,000  ลิตร พรอมปมน้ําของ สภาพพรอมใชงานดานการปอง-

หมายเลขทะเบียน รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง กันและบรรเทาสาธารณภัย

กส 82-3554 บรรเทา 10 หมายเลขทะเบียน

กส 82-3554

17 โครงการปองกันและรักษาความ  -เพื่อสงเสิรมใหภาคประชาชน  -อุดหนุนงบประมาณในการ ๕๐๐,๐๐๐ - - สามารถปองกันเหตุรานที่อาจ

สงบเรียบรอยในเขตเทศบาล ไดมีสวนรวมในการปองกันและ ดําเนินงานใหกับหอการคา เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสินของ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ดวย CCTV  ภาคประชาชน รักษาความสงบเรียบรอยของ จังหวัดกาฬสินธุในการดําเนิน ประชาชนไดและการสืบสวนของ

เจาหนาที่ งานตามโครงการ เจาหนาที่มีประสิทธิภาพ

 -เพื่อเปนการปองกันและสืบ

หาขอเท็จจริงในเหตุรายที่เกิด

ขึ้นในเขตเทศบาล

18 โครงการจัดระบบจราจร  -เพื่อความปลอดภัยในการ  -ขีดสีตีเสนเครื่องหมายจราจร ๓๗๐,๐๐๐ - - ประชาชนไดรับความ

บริเวณวงเวียนน้ําพุ หนาจวน สัญจรของผูใชถนน พรอมทางสําหรับคนขาม  สะดวกและปลอดภัย

ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ  -กอสรางเกาะบังคับทางเขา ในการใชเสนทาง

วงเวียน รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

19 โครงการจัดระบบจราจร  -เพื่อความปลอดภัยในการ  -ขีดสีตีเสนเครื่องหมายจราจร ๓๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนไดรับความ

บริเวณวงเวียนวัดใตโพธิ์ค้ํา สัญจรของผูใชถนน พรอมทางสําหรับคนขาม  สะดวกและปลอดภัย

 -กอสรางเกาะบังคับทางเขา ในการใชเสนทาง

วงเวียน รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 จะไดรับ

(บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการจัดระบบจราจร  หนา  -เพื่อความปลอดภัยในการ  -ขีดสีตีเสนเครื่องหมายจราจร ๒๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนไดรับความ

โรงมวยเกา ถนนอนรรฆนาค สัญจรของผูใชถนน พรอมทางสําหรับคนขาม  สะดวกและปลอดภัย

ตัดกับถนน  1155  -กอสรางเกาะบังคับทางเขา ในการใชเสนทาง

วงเวียน รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

21 โครงการจัดระบบจราจร  -เพื่อความปลอดภัยในการ  -ขีดสีตีเสนเครื่องหมายจราจร ๒๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนไดรับความ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



บริเวณหนาสถานีขนสงผูโดยสาร สัญจรของผูใชถนน พรอมทางสําหรับคนขาม  สะดวกและปลอดภัย

จังหวัดกาฬสินธุ  ถนนประดิษฐ  -กอสรางเกาะบังคับทางแยก ในการใชเสนทาง

ตัดกับถนนโสมพะมิตร ทางรวม รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

22 โครงการจัดระบบจราจร  -เพื่อความปลอดภัยในการ  -ขีดสีตีเสนเครื่องหมายจราจร ๓๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนไดรับความ

บริเวณแยกโรงเรียนกาฬสินธุ สัญจรของผูใชถนน พรอมทางสําหรับคนขาม  สะดวกและปลอดภัย

พิทยาสัย  ถนนภิรมยตัดกับ  -กอสรางเกาะบังคับทางแยก ในการใชเสนทาง

ถนนชันสุนทร  ทางรวม รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

สํานักปลัดฯ

     



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองวิชาการฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

กองวิชาการฯ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองวิชาการ

กองวิชาการ

กองวิชาการฯ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

กองวิชาการฯ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

สํานักการคลัง



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักปลัดฯ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ทุกสวนการงาน

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักปลัดฯ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการ

สาธารณสุขฯ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนในสังกัด

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

หนวยงาน



ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ



สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ



สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

ท.2

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา



สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา



สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา



สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา



สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา



สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา



สํานักการศึกษา

หนวยงาน



ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ



สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ



สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา



สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา



สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา



สํานักการศึกษา

สํานักปลัด

สํานักปลัดฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการฯ



 สํานักการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา



สํานักการศึกษา

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา



สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ



สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ



สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ



สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ



สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ



สํานักการ

สาธารณสุขฯ

กองสวัสดิการฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ



สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ



สํานักการ

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ



สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ



สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ



สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ



สํานักการ

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุข

หมายเหตุ



เทศบาลตองสมทบ

งบประมาณ

รอยละ 10

สํานักการ

สาธารณสุชฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ



สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ



สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง



สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง



สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ



สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการชาง



สํานักการชาง

สํานักการชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ทุกสวนการงาน



กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการฯ



กองสวัสดิการฯ

 กองสวัสดิการฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการฯ



กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ



กองสวัดิการฯ

กองสวัดิการฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ



กองสวัสดิการฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการ



กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ



กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการฯ



กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการ



กองสวัสดิการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักการ

สาธารณสุขฯ



กองสวัสดิการ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ



กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการฯ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ



สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ



สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ



สํานักปลัด

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ



หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ



สํานักปลัดฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด



สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ



สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ



สํานักปลัดฯ
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