
                                      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 2555 – 2557 

 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
อําเภอเมือง    จังหวัดกาฬสินธุ 



ปรัชญาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 

“สรางเมืองใหนาอยู  คูหลักธรรมาภิบาล” 
 
 
 
 

คานิยมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 

1. ยึดมั่นประชาชนเปนศูนยกลางในการบริการ 
2. ทํางานอยางมุงมั่น  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย  สามัคคี  มีเกยีรติและศักด์ิศร ี
3. ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 

 
 
 

คําขวัญเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 

หลวงพอองคดําศักด์ิสิทธ์ิ    เรืองฤทธ์ิพระยาชัยสุนทร 
ออนซอนโปงลางใหญ    แหลงพักผอนหยอนใจมากม ี
ศักด์ิศรีเมืองธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  

   
                         ฉบับที่  123/2554 

 

ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
เรื่อง  การประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล   

..................................... 
 

  ดวยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘    
และแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.255๕ – 255๗ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลในระยะเวลา  ๔  ป  และ
ระยะเวลา  ๓  ป  และเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

  ดังน้ัน  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  ขอ ๑๖  ขอ 17  และขอ 2๔  จึงประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล
ดังกลาว และประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ    ณ      วันที่    ๒     เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.255๔ 
 

 

     
(นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม) 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

  แผนพัฒนาสามป  พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  จัดทําข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาและจะเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ที่ทุกสวนที่เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณา
โครงการพัฒนาในระยะสามป  ตามพันธกิจ  ยุทธศาสตรและเปาประสงคการพัฒนาเพื่อที่จะมาสนับสนุนการ
กาวไปสูวิสัยทัศนขององคกร  เปนโครงการพัฒนาที่จะดําเนินการในระยะสามป  ที่สนองตอปญหาความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน  โดยพิจารณาจากภารกิจ  อํานาจหนาที่ที่เทศบาลจะตองดําเนินการ  จาก
ขอเสนอเชิงยุทธศาสตรของผูนําชุมชนและแผนชุมชน  ซึ่งคณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลไดรวมกันจัดทําข้ึนจนสําเร็จลุลวง  คณะผูบริหาร
ขอขอบคุณทุกสวนที่เกี่ยวของ  และจะกํากับ  ดูแล  สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตามแผนพัฒนา
เพื่อใหวิสัยทัศนและตัวช้ีวัดบรรลุตามเปาหมายสูงสุด 
 
 

      
(นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม) 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 

 หนา 
สวนท่ี  ๑  บทนํา 

- ลักษณะของแผนพัฒนาสามป ๑ 

 

สวนท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน ๒  

 ๒.๑  สภาพทั่วไป ๒ 

  - ดานโครงสรางพื้นฐาน ๒ 

  - ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๓ 

  - ดานเศรษฐกิจ ๔ 

  - ดานสังคม ๕ 

  - ดานการเมือง  การบริหาร ๙ 
  
สวนท่ี  ๓  การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา ๓๑ 

-  การวิเคราะหศักยภาพ (SWOT  Analysis) ๓๑ 
  

สวนท่ี  ๔  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ๓๒  

  - วิสัยทัศน ๓๒ 

  - นโยบายการบริหาร ๓๒ 

  - พันธกิจการพัฒนา ๓๕ 

  - ยุทธศาสตรการพัฒนา ๓๖ 

  - เปาประสงคการพัฒนา ๓๖ 

 

สวนท่ี  ๕  รายละเอียดโครงการพัฒนา ๔๒  

  - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ๔๒ 

  - บัญชีโครงการพัฒนาสามป ๔๖ 

  - บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ 228 

   

สวนท่ี  ๖  การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและประเมินผล ๒๔3 

 
 
  

.......................................... 



-๑- 
 

 บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 

ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปนการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลในระยะ ๔ ป โดยไดกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
เปาประสงคและตัวช้ีวัดในการพัฒนาเทศบาล เพื่อใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะตอง
ดําเนินการหรืออาจดําเนินการ รวมทั้งภารกิจจากการถายโอนตามแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ตลอดจนแผนชุมชนหรือขอเสนอเชิงยุทธศาสตรของชุมชน   ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดพิจารณา
และจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลในระยะ ๔ ป 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
๑. เพื่อใหมีเปาหมายในการพัฒนาในระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)   
๒. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหาใหกับชุมชน 
๓. เพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
๔. เพื่อใหวิสัยทัศนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ๑.   เทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  เพื่อแจงแนวทางการพัฒนา   รับทราบปญหาความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  
และประเด็นที่เกี่ยวของ ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ   เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานและนําขอมูล
ในแผนชุมชน หรือขอเสนอเชิงยุทธศาสตรของชุมชนมาพิจารณาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ๒.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปญหาความตองการ และขอมูลตางๆ มาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
 ๓.   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพื่อเสนอ
นายกเทศมนตร ี
 ๔.   นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประกาศใช 

ประโยชนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
๑. เปนแนวทางในการพัฒนาในระยะ ๔ ป 
๒. เปนแนวทางในการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. เปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 
 



-๒- 
 

บทท่ี ๒ 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

๒.๑  สภาพท่ัวไป   พ้ืนท่ีเขตเทศบาล  ๑๖.๙๖  ตารางกิโลเมตร 
 ๒.๑.๑.  ประชากร 
  จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล     ๑๓,๓๓๔      หลังคาเรือน 
  จํานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบยีนราษฎร     ๓๔,๖๒๕     คน 

- ชาย     ๑๖,๖๔๑    คน 
- หญิง    ๑๗,๙๘๔    คน 

จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง     ๒๔,๓๗๗     คน 
- ชาย     ๑๑,๔๒๕    คน 
- หญิง    ๑๒,๙๕๒    คน 

ความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่คิดเปน   ๒,๐๔๑    คน/ตร.กม. 
   

 ท่ีมา :  งานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล     
                     มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

๒.๒. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
       ๒.๒.๑.  การคมนาคม/การจราจร 

๒.๒.๑.๑.   ถนน 
   จํานวนถนนลูกรัง   ๔๖  สาย   ความยาว  ๘.๑๔๐ ก.ม. หรือพื้นที่     ๒๔,๔๒๐ ตร.ม. 
   จํานวนถนนลาดยาง ๑๘  สาย ความยาว  ๑๒.๒๒๘ ก.ม.  หรือพื้นที่ ๒๓๖,๐๐๕ ตร.ม. 
   จํานวนถนนคอนกรีต ๒๘๙ สาย ความยาว ๘๐.๔๒๔ ก.ม. หรือพื้นที่ ๒๖๔,๓๓๔ ตร.ม. 

๒.๒.๑.๒  สะพาน 
    จํานวนสะพานคอนกรีต   ๑๔ แหง 
    จํานวนสะพานอื่นๆ (สะพานลอย)   ๓ แหง 

 ๒.๒.๑.๓.  แหลงนํ้า 
     จํานวนแมนํ้าที่ไหลผาน   ๑ สาย 
     จํานวนหวย/หนอง/คลอง/บึง  ๘ แหง/สาย 

๒.๒.๑.๔.  การขนสง 
   จํานวนสถานีขนสง   ๑ แหง 
   การเดินทางเขาสูพื้นที่ไดโดยวิธีรถยนต 

๒.๒.๑.๕.  จํานวนหอกระจายขาวท้ังหมดในพ้ืนท่ี  ๓๖ แหง 

๒.๒.๑.๖.  จํานวนเสียงตามสายท้ังหมดในพ้ืนท่ี         ๑๓๑ จุด 



-๓- 
 

   ๒.๒.๒.   การประปา  
    จํานวนครัวเรือนที่มีนํ้าประปาใช  ๑๓,๒๔๒ ครัวเรือน 
    หนวยงานที่ดําเนินกิจการประปาในพื้นที่  สํานักงานประปาจังหวัดกาฬสินธุ 
    จํานวนนํ้าประปาที่ผลิตได  ๑๘,๐๐๐ ลบ.ม./วัน 
    จํานวนแหลงนํ้าดิบที่ใชผลิตนํ้าประปา          ๒ แหง      

   ๒.๒.๓.   การไฟฟา 
    จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช           ๑๓,๔๔๙ ครัวเรือน 
    จํานวนไฟฟาสาธารณะ     ๕,๓๐๐ จุด 

   ๒.๒.๔.  ลักษณะการใชท่ีดินในเขตเทศบาล 
  พื้นที่พักอาศัย   ๕,๐๘๓ – ๒ – ๖๐ ไร 
  พื้นที่ต้ังหนวยงานของรัฐ     ๙๙๖ – ๑ – ๕๓  ไร 
  พื้นที่สีเขียว       ๒๕๒,๗๔๗  ตารางเมตร 
  สวนสาธารณะ        ๕๕ – ๒ – ๘๐  ไร  ๓        แหง 
     -  สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน 
     -  สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 
     -  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครอง                               
        สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป 
  พื้นที่เกษตรกรรม  ๑๙,๗๗๙ – ๑ – ๒๑       ไร 

   ท่ีมา :  สํานักการชาง    
             มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

๒.๓   ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จํานวนสถานที่กําจัดขยะ   ๑๓๗    ไร     ๒     แหง       ต้ังอยู  ณ  บานโคกนํ้า

เกลี้ยง          
ตําบลโพนทอง   อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ    จํานวน    ๒๘      ไร    และบานแกงนาขาม         
ตําบลนาจารย    อําเภอเมือง    จังหวัดกาฬสินธุ    จํานวน    ๑๐๙    ไร      

ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเฉลี่ย       ๓๒       ตัน/วัน 
ปริมาณขยะที่กําจัดเฉลี่ย                 ๖๖      ตัน/วัน 
(มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ๆ มารวมใชดวย จํานวน   ๒๐   แหง)     
  วิธีการกําจัดขยะ 
       -  ใชวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  
       -  โรงคัดแยกขยะ   
       -  ทําเปนปุยหมักชีวภาพ    
       -  โรงบําบัดสิ่งปฏิกูล 
       -  รถยนตเก็บขยะ 
 



-๔- 
 

 
 

คัน
ท่ี 

ขนาดความจุ 
(ลบ.ม.) 

ซื้อเมื่อป ขยะท่ีขนได 
(ลบ.เมตร/วัน) 

จํานวนเท่ียว 
ตอวัน 

ขยะท่ีกําจัดได 
 (ลบ.เมตร/วัน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๙ 
๙ 

๑๐ 

๑๑.๔๖๙ 
๑๑.๔๖๙ 
๑๑.๔๖๙ 
๑๑.๔๖๙ 
  ๙.๑๗๕ 
๑๑.๔๖๙ 
  ๙.๑๗๕ 
  ๔.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
  ๘.๐๐ 
   

๒๕๓๕ 
๒๕๓๕ 
๒๕๓๗ 
๒๕๓๗ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๙ 
๒๕๔๐ 
๒๕๔๑ 
๒๕๔๕ 

 

๑๓.๗๖ 
๑๓.๗๖ 
๑๓.๗๖ 
๑๓.๗๖ 
๑๑.๗๔ 
๑๓.๗๖ 
๑๑.๗๔ 
๔.๘๐ 

๑๒.๘๐ 
๒๐ 

 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
๒ 
๒ 
๔ 

๑๓.๗๖ 
๑๓.๗๖ 
๑๓.๗๖ 
๑๓.๗๖ 
๑๑.๗๔ 
๑๓.๗๖ 
๑๑.๗๔ 
๔.๘๐ 

๑๒.๘๐ 
๒๐ 

 

ท่ีมา :  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    
          มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 
๒.๔   ดานเศรษฐกิจ 
 สถานธนานุบาล         ๑   แหง     

โรงฆาสัตว                           ๑       แหง 
 สถานีนํ้ามัน/ปม          ๘         แหง    

ศูนยการคา/หางสรรพสินคา        ๒      แหง 
 ตลาดสด                    ๓         แหง    

โรงแรม                      ๙     แหง 
 ธนาคาร                     ๙         แหง    
 สถานที่ทองเที่ยว        ๖         แหง         ไดแก 
  -  สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน   

-  วัดกลาง พระอารามหลวง 
  -  แกงดอนกลาง     

-  สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 
  -  อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร   

-  พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ 
              ท่ีมา :  สํานักการชาง   มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
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๒.๕   ดานสังคม 

๒.๕.๑   ขอมูลศาสนสถาน 
    จํานวนวัด                       ๙            แหง 
   -  วัดชัยสุนทร   -  วัดใตโพธ์ิคํ้า 
    -  วัดกลาง   -  วัดเหนือ 
   -  วัดหอไตรปฏการาม  -  วัดสวางคงคา 
   -  วัดประชานิยม   -  วัดดงปอ 
   -  วัดปาทุงศรีเมือง 

  จํานวนเมรุเผาศพ            ๔     แหง   ๕  เตา 
    จํานวนโบสถ                  ๗     แหง 
    จํานวนมัสยิด                 ๑     แหง 
 

๒.๕.๒    ขอมูลผูนับถือศาสนา 
  จํานวนผูนับถือศาสนาพุทธ     คิดเปนรอยละ  ๙๙.๓๘  ของประชากรในเขตเทศบาล 
  จํานวนผูนับถือศาสนาอิสลาม  คิดเปนรอยละ     ๐.๓๐  ของประชากรในเขตเทศบาล  
  จํานวนผูนับถือศาสนาคริสต    คิดเปนรอยละ     ๐.๑๑  ของประชากรในเขตเทศบาล 
  จํานวนผูนับถือศาสนาอื่นๆ     คิดเปนรอยละ     ๐.๒๑  ของประชากรในเขตเทศบาล 
ท่ีมา :  งานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล      

                     มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

          ๒.๕.๓.  ขอมูลชุมชน 
ลําดับท่ี ชื่อชุมชน จํานวนบาน (หลังคาเรือน) จํานวนประชากร (คน) 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 

ซอยนํ้าทิพย 
กุดยางสามัคคี 
โพธ์ิไทร 
ทาสินคา 
ดอนสวรรค 
หนาโรงเลื่อย 
วัดเหนือ 
โรงงิ้ว 
วัดใตโพธ์ิคํ้า 
หนองลิ้นจี ่
หนองไชยวาน 
หนองผักแวน 
ตลาดเกา 
คุมหวย 
ทุงสระ 

๒๐๗ 
๒๔๑ 
๘๗ 

๑๕๕ 
๑๓๔ 
๑๑๖ 
๑๕๓ 
๑๕๕ 
๒๑๐ 
๑๙๖ 
๑๘๒ 
๑๗๕ 
๑๗๖ 
๑๙๒ 
๑๒๘ 

๑,๐๒๘ 
๑,๑๕๖ 
๓๗๔ 
๖๕๒ 
๗๔๘ 
๕๗๒ 
๖๐๘ 
๔๔๓ 
๗๕๒ 
๘๑๕ 
๗๔๓ 
๖๖๒ 
๗๕๓ 
๓๑๔ 
๕๑๒ 
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ลําดับท่ี ชื่อชุมชน จํานวนบาน (หลังคาเรือน) จํานวนประชากร (คน) 

๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 
๒๔. 
๒๕. 
๒๖. 
๒๗. 
๒๘. 
๒๙. 
๓๐. 
๓๑. 
๓๒. 
๓๓. 
๓๔. 
๓๕. 
๓๖. 
๓๗. 
๓๘. 

วัดหอไตรปฏการาม 
วัดสวางพัฒนา 
วัดสวางคงคา 
ริมแกงดอนกลาง 
บุญกวาง 
ดอนกลอย 
สุขสบายใจ 
หัวโนนโก 
ก.ส.ส. 
สงเปลือยใน 
สงเปลือยกลาง 
สงเปลือยนอก 
หนาโรงซอม ร.พ.ช. 
วัดปาทุงศรีเมือง 
ทุงศรีเมืองพัฒนา 
ทุงศรีเมืองกลาง 
ทุงมน 
หัวคู-หนองเรือ 
เกษตรสมบูรณ 
หาดลําดวน 
ดงปอ 
วัดกลาง 
ตลาดสด 

๒๔๙ 
๑๓๗ 
๓๘๕ 
๑๔๙ 
๓๑๓ 
๒๑๓ 
๓๐๘ 
๑๕๗ 
๔๒๘ 
๒๐๒ 
๑๘๔ 
๒๕๘ 
๒๘๕ 
๓๓๖ 
๒๘๔ 
๒๒๑ 
๑๔๕ 
๑๑๒ 
๒๑๒ 
๑๓๒ 
๒๕๖ 

๒,๓๗๑ 
๓,๔๙๐ 

๑,๒๘๑ 
๖๘๗ 

๑,๕๑๒ 
๖๒๔ 
๙๗๘ 
๗๔๘ 
๙๖๘ 
๕๘๖ 

๑,๓๔๗ 
๗๙๑ 
๙๑๒ 
๗๘๓ 
๙๘๖ 

๑,๑๐๒ 
๑,๐๒๒ 
๙๘๒ 
๕๙๘ 
๔๕๐ 
๔๕๙ 
๔๗๘ 
๘๑๓ 

๒,๕๑๐ 
๓,๘๗๖ 

 รวม ๑๓,๓๓๔ ๓๔,๖๒๕ 

ท่ีมา :  กองสวัสดิการสังคม  และงานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล  
         มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

๒.๕.๔.  ขอมูลสถานศึกษา 
   สถานศึกษาในสังกัด           ๕    แหง 
   สถานศึกษานอกสังกัดภายในเขตเทศบาล     ๒๑    แหง        ไดแก 
 -  โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ   -  โรงเรียนอนุกูลนาร ี
 -  โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย   -  โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ 
 -  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ   -  โรงเรียนวัดชัยสุนทร 

-  โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๒    -  โรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย                    
-  โรงเรียนเซ็นตยอแซฟกาฬสินธุ   -  โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 
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-  โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ   - โรงเรียนอนุบาลทุงมน  
 -  โรงเรียนสาธิตศึกษา    -  โรงเรียนนานาชาติ   
-  โรงเรียนสตรีชาญยุทธ    -  โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ  
-  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ   -  วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ 
-  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดกาฬสินธุ  -  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 
 

สถานศึกษา       
ในสังกัด 

จํานวนนักเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๓ จํานวนนักเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๔ 

กอน
ประถม 

ประถม มัธยม รวม กอน
ประถม 

ประถม มัธยม รวม 

โรงเรียนเทศบาล ๑ - ๑,๒๓๙ - ๑,๒๓๙ - ๑,๑๘๗ - ๑,๑๘๗ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ - - ๓๐๒ ๓๐๒ - - ๒๙๒ ๒๙๒ 

โรงเรียนเทศบาล ๓ ๓๖๖ - - ๓๖๖ ๓๕๑ - - ๓๕๑ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ - ๒๓๕ - ๒๓๕ - ๒๑๒ - ๒๑๒ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - ๘๖ - - ๘๖ 

รวม ๓๖๖ ๑,๔๗๔ ๓๐๒ ๒,๑๔๒ ๔๓๗ ๑,๓๙๙ ๒๙๑ ๒,๑๒๘ 

ท่ีมา : สํานักการศึกษา    มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

๒.๕.๕.   ขอมูลการสาธารณสุข 
ศูนยสาธารณสุขในสังกัด       ๑      แหง โรงพยาบาลของรัฐ              ๑     แหง 
โรงพยาบาลเอกชน             ๑      แหง ศูนยสุขภาพชุมชน               ๑     แหง 
คลินิกแพทย                   ๒๗   แหง คลินิกทันตกรรม                 ๗     แหง 
รานขายยาที่มีเภสัชกร       ๑๑      แหง 

ท่ีมา :  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

๒.๕.๒.  ขอมูลการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ป  ๒๕๕๒ ป  ๒๕๕๓ 
รายการ จํานวน (ครั้ง) มูลคาความ

เสียหาย 
จํานวน (ครั้ง) มูลคาความ

เสียหาย 
เพลิงไหมอาคาร ๑ ๓๐๐,๐๐๐  ๒ ๙๐๐,๐๐๐ 
เพลิงไหมหญา ๑๗  -  ๑๐  -  
อุทกภัย -  -  -  -  
วาตภัย ๒ ๒๐,๐๐๐  ๑ ๖,๐๐๐ 
การฝกซอม/ทบทวน 
สมาชิก อปพร. 

๑  -   -  - 
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 รถยนตดับเพลิง    ๔   คัน 
 รถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิง   ๔    คัน 
 รถยนตตรวจการณ   ๒    คัน 
 เครื่องดับเพลิงเคมีแหง          ๕๐   เครื่อง 
 เครื่องสูบนํ้ายันมาร (ดีเซล)  ๓    เครื่อง 
 เครื่องสูบนํ้าแบบหาบหาม (เบนซิน) ๑    เครื่อง 
 เรือทองแบน    ๑    ลํา 
 สมาชิก อปพร.          ๘๐๓   คน 
        ท่ีมา   :  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล   มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 

สวนราชการ 
พนักงานเทศบาล 

(คน) 
ลูกจางประจํา 

(คน) 
พนักงานจาง 

(คน) 
รวม 

สํานักปลัดเทศบาล 
สํานักการศึกษา 
สํานักการชาง 
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
สํานักการคลัง 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองสวัสดิการสังคม 
หนวยตรวจสอบภายใน 

๒๗ 
๑๔ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๙ 
๑๑ 
๗ 
- 

๑๔ 
๑๐ 
๑๓ 
๘ 
๓ 
๓ 
๒ 
 - 

๕๐ 
๑๗ 
๕๓ 

๑๔๑ 
๑๒ 
๕ 
๓ 
- 

๙๑ 
๔๑ 
๙๒ 

๑๖๔ 
๓๔ 
๑๙ 
๑๒ 
- 

รวม ๑๒๑ ๕๗ ๓๐๒ ๔๘๐ 
ท่ีมา   :  งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล   มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 
อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา นักการภารโรงและพนักงานจาง 
 

สวนราชการ 
พนักงานครู
เทศบาล 
(คน) 

ลูกจาง 
ประจํา 
(คน) 

นักการ 
ภารโรง 
(คน) 

พนักงานจาง 
(คน) รวม 

โรงเรียนเทศบาล  ๑  กาฬสินธุพิทยา
สิทธ์ิ 
โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดสวางคงคา 
โรงเรียนเทศบาล  ๓  วัดเหนือ 
โรงเรียนเทศบาล  ๔  วัดใตโพธ์ิคํ้า  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๔๙ 
 

๑๘ 
๑๔ 
๑๘ 
๑ 

- 
 

๑ 
๕ 
- 
๒ 

๒ 
 

๑ 
๒ 
๒ 
๑ 

๑ 
 

๖ 
๓ 
๒ 
๒ 

๕๒ 
 

๒๖ 
๒๔ 
๒๒ 
๖ 

รวม ๑๐๐ ๘ ๘ ๑๔ ๑๓๐ 

ท่ีมา   :  สํานักการศึกษา  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
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๒.๖  ดานการเมือง  การบริหาร 
       ๒.๖.๑  โครงสรางองคกรเทศบาล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

นายโฆษิต   ธีรกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๑ 

นายบรรเทา  วรรณจําป 
นายอภิชาต ิ  ไชยภา 
 นายตอชาต ิ  ฆารไสว 
 นายสรรเพชญ  ศรีทอง 
นายสิทธิภรณ   ตุงคะเตชะ 
นางสายหยุด    ตะติยรัตน 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๒ 
ร.ต.ท.สมาน  ฆารสาย 
นายทองเหลา  ฤทธ์ิรุง 
นายโฆษิต       ธีรกุล 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ 
นายกฤษฎา    เวียงวะลัย 
นายภัทราวุธ   ธะวะบุรี 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๓ 
นายจํานง      พละจิต 
นายบุญเส็ง   วิโรจนรัตน 
นายสุรศักดิ ์  เรืองศรีม่ัน 
นายเช่ือง      วิโรจนรัตน 
นายสุรพงษ   เล็กสมบูรณ 
นายอาคม     สําราญเนตร 

 

คณะผูบริหาร 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 

นายสมศักด์ิ   รมไทรทอง 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายมานิต  ไชยศิวามงคล 
รองนายกเทศมนตรี 

 

นายเข็มชาติ   ฆารไสว 
รองนายกเทศมนตรี 

 

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน
รองนายกเทศมนตรี 

 

สภาเทศบาล 

นายปวเรศ  แสงโสภาพรรณ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 นายอาคม  สําราญเนตร 
รองประธานสภาเทศบาล 

 



- ๑๐- 
 

 
การแบงสวนราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๙) 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๙) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ๘) 

 

สํานักการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ๙) 

 

สํานักการชาง 
(นักบริหารงานชาง ๙) 

 

สํานักการคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ๙) 

 

กองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานท่ัวไป ๘) 

 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๘) 

 

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๙) 

 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 
 

 

สถานธนานุบาล 
 



- ๑๑- 
 
 
 

โครงสรางสวนราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สํานักปลัดเทศบาล 
 

สํานักการศึกษา 
 

๑. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
   -  งานธุรการ 
   -  งานกิจการสภา 
๒. ฝายอํานวยการ 
   - งานการเจาหนาท่ี 
   - งานสงเสริมการทองเท่ียว 
๓. ฝายปกครอง 
    - งานทะเบียนราษฎร 
    - งานบัตรประจําตัว    
      ประชาชน 
๔. ฝายปองกันและรักษา 
    ความสงบ 
    - งานรักษาความสงบ 
    - งานปองกันและบรรเทา    
      สาธารณภัย 

 

๑.  ฝายแผนงานและโครงการ 
   - งานแผนและโครงการ 
   - งานระบบสารสนเทศ 
   - งานงบประมาณ 
   - งานธุรการ 
๒.  สวนบริหารการศกึษา 
 ฝายการเจาหนาท่ี 
    - งานการเจาหนาท่ี 
    - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัต ิ
ฝายกิจการโรงเรียน 
   - งานโรงเรียน 
   - งานกิจการนักเรียน 
ฝายวิชาการ 
   - งานสงเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 
   - งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
     ทางการศึกษา 
๓. สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
    - งานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
    - งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
    - งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขาย 
      ทางการศึกษา 
   - งานการศึกษาปฐมวัย 
ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   - งานกีฬาและนันทนาการ 
ฝายสงเสริมประเพณี ศิลป และวัฒนธรรม 
  - งานกิจกรรมศาสนา 
   - งานสงเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๔. หนวยศึกษานิเทศก 
ฝายนิเทศการศึกษา    
ฝายวิจัยและประเมินผล 
ฝายพัฒนาศึกษา 
๕. โรงเรียน 

- เทศบาล ๑ (กาฬสินธุพิทยาสิทธิ)์ 
- เทศบาล ๒ (วัดสวางคงคา) 
- เทศบาล ๓ (วัดเหนือ) 
- เทศบาล ๔ (วัดใตโพธิ์ค้ํา) 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

สํานักการชาง 
 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 
-  งานธุรการ 
๑. สวนควบคุมการกอสรางอาคาร              
     และผังเมือง 
ฝายควบคุมการกอสราง 
   - งานวิศวกรรม 
    - งานสถาปตยกรรม 
ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
    - งานควบคุมอาคาร 
    - งานผังเมือง 
๒. สวนการโยธา 
ฝายสาธารณูปโภค 
    - งานบํารุงรักษาทางและสะพาน 
    - งานสวนสาธารณะ 
    - งานจัดสถานท่ีและการไฟฟา    
ฝายศูนยเครื่องจักรและระบบจราจร 

- งานศูนยเครื่องจักรกล 
- งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 

        

. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
   - งานธุรการ 
   - งานการเงินและบัญช ี
๑. สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ฝายสงเสริมสุขภาพ 
   - งานสงเสริมสุขภาพ 
   - งานสาธารณสุขชุมชน 
ฝายปองกันและควบคุมโรค 
   - งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
   - งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ 
   - งานปองกันและบําบัดยาเสพติดและ   
     สารเสพติด 
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
   - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
   - งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย   
     และสิ่งปฏิกูล 
   - งานบริการและรักษาความสะอาด 
   -  งานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ 
๒. สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    ฝายบริการสิ่งแวดลอม 
   - งานควบคุมการฆาสัตว 
   - งานรักษาปองกันและควบคุมโรคใน     
     สัตว 
ฝายบริการสาธารณสุข 
   - งานศูนยบริการสาธารณสุข 
   - งานทันตสาธารณสุข 
   - งานเภสัชกรรม 

 

 ฝายบริหารงานท่ัวไป 
  -  งานธุรการ 
๑. สวนบริหารงานคลัง 
ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
    - งานการซ้ือและการจาง 
    - งานจัดทําทะเบียนพัสดุ 
ฝายการเงินและบัญช ี
    - งานตรวจสอบการเบิกจายเงิน 
ฝายระเบียบการคลังและสถิติ        
การคลัง 
   - งานควบคุมจัดทําทะเบียน    
      และงบประมาณรายจาย 
    - งานจัดระเบียบเก่ียวกับ    
       การเงินและบัญช ี
    - งานจัดทําสถิติการรับจายตาม   
       เทศบัญญัติงบประมาณ 
๒. สวนพัฒนารายได 
     ฝายพัฒนารายได 

- งานพัฒนารายได  
     - งานเรงรัดรายได 
ฝายผลประโยชนและกิจการ
พาณิชย 

- งานจัดหาผลประโยชน    
   จากทรัพยสิน 
- งานพัฒนากิจการพาณิชย 

ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียน 
 ทรัพยสิน 
    -  งานแผนท่ีภาษีและทะเบียน       
       ทรัพยสิน 
    - งานบริการขอมูลและแผนท่ี 
      ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 
-  งานธุรการ 
ฝายแผนงานและงบประมาณ 
  - งานวิเคราะหนโยบาย          
    และแผน 
  - งานจัดทํางบประมาณ 
  - งานวิจัยประเมินผล 
ฝายการบริการและเผยแพร
วิชาการ 
   -  งานบริการและเผยแพร         
      วิชาการ 
   - งานบริการขอมูลขาวสาร 
      ทางทองถิ่น 
ฝายนิติการ 
  - งานรับเรื่องราวรองทุกข 
  - งานนิติกรรมสัญญา 

 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 -  งานธุรการ 
ฝายสังคมสงเคราะห 
 - งานสังคมสงเคราะห 
 - งานสวัสดิการเด็กและ 
    เยาวชน 
  - งานกิจการสตรีและ 
    คนชรา 
ฝายพัฒนาชุมชน 
 - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานชุมชนเมือง 
  - งานสงเสริมและ 
     สวัสดิการสังคม 

 

สํานักการสาธารณสุข 

และส่ิงแวดลอม 
 

สํานักการคลัง 
 

กองวิชาการ 

และแผนงาน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 



-๑๒- 
 

การแบงสวนการบริหารในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แบงเปน ๘ สวนงาน ๑ สถานธนานุบาล คือ   
 
 ๑.  สํานักปลัดเทศบาล  ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังน้ี 

  ๑.๑.  ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของ 
งานธุรการ และงานกิจกิจการสภา 

           งานธุรการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสารบรรณของเทศบาล  งานดูแลรักษา 
 จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ  งาน   
สาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตางๆที่ขอความรวมมือ  งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับ
เอกสารสําคัญของทางราชการ  งานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญจักรพรรดิมาลา  และผูทํา
คุณประโยชน  งานเกี่ยวกับการเลือกต้ัง  งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องราวรอง
ทุกขและรองเรียน   งานเลขานุการนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมตรี  ปลัดเทศบาลและรอง
ปลัดเทศบาล  งานเกี่ยวกับงานการเงิน/การเบิกจายวัสดุ  บัญชีการจายเงิน  บัญชีพัสดุ งานอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 งานกิจการสภา มีหนาที่เกี่ยวกับ งานเอกสารเกี่ยวกับสภาเทศบาล งานประชุม
สภาเทศบาล งานฝกอบรมของสมาชิกสภาเทศบาล  งานการบริการและอํานวยความสะดวกสมาชิกสภา
เทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                    ๑.๒ ฝายอํานวยการ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของงานการ
เจาหนาที่และงานสงเสริมการทองเที่ยว 

                    งานการเจาหนาท่ี มีหนาที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจําและพนักงานจาง  งานบรรจุแตงต้ัง โอน(ยาย) และเลื่อนระดับ งานการสอบแขงขัน สอบ
คัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง          
งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป งานขออนุมัติ
ปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง งานพัฒนาบุคลากร เชน  การฝกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน 
การลาศึกษาตอ  การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง การบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง  งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
                           งานสงเสริมการทองเท่ียว  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเสริมและเผยแพรการ
ทองเที่ยวภายในเขตเทศบาล  งานควบคุมกิจการการบริการทองเที่ยวภายในเขตเทศบาล และหนวยงาน
อื่น        งานตอนรับ แนะนํา  อํานวยความสะดวกและบริการนําเที่ยวรวมทั้งดําเนินธุรกิจการทองเที่ยว             
งานประชาสัมพันธ ใหคําแนะนําเผยแพรความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว หรือกิจการที่ เกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล งานศึกษาวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว  ธุรกิจและบริการ
ทองเที่ยว ตลอดจนปจจัยพื้นฐานทางการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมและที่มีอยู
แลว  งานกําหนดมาตรฐานกฎเกณฑการทองเที่ยว  รวมทั้งตรวจสอบประเมินผล และใหคําแนะนําปรึกษา
ในการพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไปตามแผน  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                 ๑.๓ ฝายปกครอง  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของงาน
ทะเบียนราษฎร  และงานบัตรประจําตัวประชาชน 



-๑๓- 
 

                           งานทะเบียนราษฎร  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียน
ราษฎร  งานจัดเตรียมการเลือกต้ังและดําเนินการเลือกต้ัง  จัดทําฎีกาเบิกจายเกี่ยวกับการเงินและ
บัญชีพัสดุ   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                            งานบัตรประจําตัวประชาชน  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน  งานเกี่ยวกับรายงานการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน การเบิกจายแบบพิมพตางๆ 
งานจัดการเลือกต้ังและดําเนินการเลือกต้ัง  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
    ๑.๔  ฝายปองกันและรักษาความสงบ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติ
หนาที่ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานรักษาความสงบ 
                             งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่เกี่ยวกับ งานรักษาความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ  งานปองกันและระงับอัคคีภัย  งานวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป 
รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดําเนินการดานกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เชน อุทกภัย  วาตภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและ
อํานวยความสะดวกในการปองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยตางๆ  งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย         งานฝกซอมและดําเนินการตามแผน  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร  งานการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย  
                         งานรักษาความสงบ  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาด
สด  หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  งานควบคุมตรวจสอบ
และดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ  งานศึกษาและวิเคราะหขาว
เพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติ  งานประสานงานกับจังหวัดและ
อําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง งานมวลชนตางๆ เชน งานรักษาความปลอดภัย ใน
งานพิธีตาง ๆ งานการจัดจราจรหนาโรงเรียน ฯลฯ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดมอบหมาย 
 
 ๒.  สํานักการคลัง  ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังน้ี 

๒.๑  ฝายบริหารงานท่ัวไป   มีหนาที่ควบคุมดูและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหนาที่ 
ของงานธุรการ  
                    งานธุรการ  มีหนามีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและ
ใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ  ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  งานการประงาน
เกี่ยวกับการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตาง 
ๆที่ขอความรวมมือ  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกีบเอกสารสําคัญของทางราชการ  งานรักษาความ
สะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   เหรียญ
จักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องราวรองทุกข
รองเรียน  งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบเปนพิเศษ งาน
การลาพักผอนประจําป และการลาอื่น ๆ งานสวัสดิการของสํานัก งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายไดและ
แนะนําอํานวยความสะดวกแกประชาชน  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

          ๒.๒.  สวนบริหารงานคลัง   มีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
ฝายพัสดุและทรัพยสิน ฝายการเงินและบัญชี และฝายระเบียบการคลังและสถิติการคลัง 
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                     ๒.๒.๑.  ฝายพัสดุและทรัพยสิน มีหนาที่ควบคุมแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของงานการซื้อและการจางและงานจัดทําทะเบียนพัสดุ 

                                     งานการซื้อและการจาง  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานดําเนินการซื้อและการจาง
ของเทศบาล งานเอกสารเกี่ยวกับการซื้อ และการจางของเทศบาล  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

                              งานจัดทําทะเบียนพัสดุ มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานจัดทะเบียนและจําหนาย
พัสดุ   งานการตรวจสอบการจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับอบหมาย 

               ๒.๒.๒.  ฝายการเงินและบัญชี  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานตรวจสอบเบิกจายเงิน  

                                  งานตรวจสอบการเบิกจายเงิน  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานตรวจสอบการเบิก
จายเงินทุกประเภท  งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย  งานจัดทําเช็คและจัดทําเอกสาร
การจายเงิน  งานการจายเงินและตรวจอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย  งานจัดทําบัญชีการเงินและทะเบียนที่
เกี่ยวของทุกประเภท  งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน  ประจําปและรายงานอื่น ๆ  งานอื่นที่
เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
               ๒.๒.๓.  ฝายระเบียบการคลังและสถิติการคลัง    มีหนาที่ควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานควบคุมจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย  งานจัดระเบียบ
เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ และงานจัดทําสถิติการรับจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                   งานควบคุมจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งาน
จัดทําสถิติรายรับรายจายจริงประจําปงบประมาณ  งานจัดทํางบประมาณการรายรับและรายจายประจําป
งบประมาณ งานจัดทําทะเบียนคุมงบประมาณ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
                                   งานจัดระเบียบเก่ียวกับการเงินและพัสดุ  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานกําหนด
นโยบายและแผนการคลัง   งานกําหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของสํานักการคลังตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ  เงินแผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมใน พ.ศ. 2544 งานควบคุมและ
ตรวจสอบตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยวินัยงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544  
งานการประเมินผลการทางคลัง งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                             งานจัดทําสถิติการรับจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งาน
จัดทําสถิติการรับและจายเงินนอกงบประมาณ  งานจัดทําสถิติเกี่ยวกับการรับจายเงินสะสมและจายเงิน
อุดหนุน  งานจัดทําสถิติรายรับและรายจายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ  การรายงานสถิติการคลังประจําปและ
การใหบริการขอมูลทางดานสถิติการคลัง  งานอื่นที่เกี่ยวของหือตามที่ไดรับมอบหมาย 

        ๒.๓.  สวนพัฒนารายได  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝาย
พัฒนารายได  ฝายผลประเมินและกิจการพาณิชย  และฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
                              ๒.๓.๑. ฝายพัฒนารายได  มีหนาที่ควบคุมแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานพัฒนารายไดและงานเรงรัดรายได 
                                     งานพัฒนารายได  มีหนาที่ เกี่ยวกับ  งานศึกษาวิเคราะห วิจัยและ
เสนอแนะและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรคาธรรมเนียมและการจัดหารายไดอื่น  งานวางแผนการ
จัดเก็บรายไดและการแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได  งานแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหา
รายได  งานพัฒนาการปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินและการกําหนดคารายไดของภาษีโรงเรือนและ
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ที่ดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่และรายไดอื่น  งานแจงประชาสัมพันธเกี่ยวกับระยะเวลาและแนวทางการ
ชําระภาษี  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                    งานเรงรัดรายได  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานจัดทําหนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑ
ที่จะตองเสียภาษีทราบลวงหนา  งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีขอช่ือของผูที่ไมย่ืนแบบแสดงรายการ
ทรัพยสินหรือคํารองภายในกําหนดและรายช่ือผูไมทํารายการภาษีคาธรรมเนียมรายไดอื่น ๆ และใบ
กําหนดของแตละป  งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมยืนแบบแสดงรายการทรัพยสิน
ภายในกําหนด  งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษีกรณีไมชําระภาษีคาธรรมเนียมและรายไดอื่น
ภายในกําหนด  งาน 
ประสานการเก็บฝายนิติการเพื่อดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทองถ่ิน(ไมยืนแบบและไมชําระ 
 
ภาษี) โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาสั่งการ  งานเกี่ยวกับการดําเนินการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน   
งานประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการเรงรัดรายได  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

     ๒.๓.๒.  ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย  มีหนาที่ควบคลุมดูแลและ 
รับผิดชอบการปฏิบัติในหนาที่ของงานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินและงานพัฒนากิจการพาณิชย 
                                      งานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  มีหนาที่ เกี่ยวกับ  งานจัดทํา
ประกาศใหมายืนแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อชําระภาษี  งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูที่อยูในเกณฑ
เสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.) งานรับและตรวจสอบแบบแสดง
รายการทรัพยสินหรือแบบคํารองของผูเสียภาษี คาธรรมเนียม  และรายได อื่น ๆ  งานพิจารณาการ
ประเมินและกําหนดคาภาษี คาธรรมเนียมในเบื้องตนเพื่อนําเสนอพนักงานเจาหนาที่  งานแจงผลการ
ประเมินคาภาษีแกผูเสียภาษี งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และรายได
อื่น งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่  และภาษีปายในทะเบียนเงิน 
ผลประโยชนและทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.) ของผูเสียภาษีแตละรายเปนประจําทุกวัน  งานดําเนินงาน
เกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณภาษี   งานเก็บรักษา และบํารุงสงเงินประจําวัน  งานเก็บรักษาและเบิกจาย
แบบพิมพตาง ๆ  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่น งานจัดทํา
หนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑเสียภาษีทราบลวงหนา  งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายช่ือของผูที่ไมย่ืน
แบบแสดงรายการทรัพยสิน หรือคํารองภายในกําหนดและรายช่ือผูไมชําระภาษี คาธรรมเนียมและรายได
อื่น ๆ ภายในกําหนดของแตละป  งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมย่ืนแบบแสดงรายการ
ทรัพยสินภายในกําหนด งานจัดทําหนังสือแจงเตือนผูเสียภาษี กรณีไมมาชําระภาษี คาธรรมเนียม และ
รายไดอื่นภายในกําหนด  งานประสานงานกับฝายนิติการเพื่อดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ทองถ่ิน (ไมย่ืนแบบและไมชําระภาษี) โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาสั่งการ งานเกี่ยวกับการดําเนินการยึด
อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน  งานประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการเรงรัดรายได  งาน
อื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
   งานพัฒนากิจการพาณิชย  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานจัดทําสัญญาเชา
อาคารของเทศบาล  สัญญาเชาแทนตลาดเทศบาล  สัญญาเชาสวมสาธารณะ  งานขายสินคาบนทางเทา 
งานรับเงินผลประโยชนของเทศบาลประจําวันและนําเงินฝากธนาคารประจําวัน การจัดหาประโยชนใน
ทรัพยสิน ซึ่งเปนการไดมาจากการใหเชาอสังหาริมทรัพยของเทศบาล ตลอดจนการดําเนินการขอเชาจาก



-๑๖- 
 

หนวยงานอื่น เพื่อนํามาจัดหาประโยชนในทรัพยสินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหา
ประโยชนในทรัพยสิน  และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

    ๒.๓.๓.  ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบ 
การปฏิบัติและประสานงานในหนาที่ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
                               งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานคัดลอกขอมูล
ที่ดิน งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานปบขอมูลแผนที่ภาษีปาย งานปรับขอมูลแผนที่ภาษี
บํารุงทองที่  งานตรวจสอบขอมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน  การจัดทํารายงานเสนอ
งานทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูล งานจัดเก็บบํารุงรักษาแผนที่ภาษี งานปรับขอมูลในทะเบียน
ทรัพยสินและเอกสารที่เกี่ยวของ (ผ.ท.) งานสํารวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม    งานตรวจสอบรหัส
ประจําแปลงที่ดิน รหัสช่ือเจาของทรัพยสินและรหัสช่ือผูชําระภาษี (ผ.ท.) งานจัดเก็บและดูแลรักษา
ทะเบียนทรัพยสินและเอกสาร  ขอมูลตางๆ  การจัดทํารายงานประจําเดือน งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย 
                                งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสิน   มีหนาที่เกี่ยวกับงาน
ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพยสิน  งานบริการขอมูลแผนที่ภาษี
บํารุงทองที่ ภาษีปายและขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานบริการขอมูลทะเบียนทรัพยสิน  งาน
บริการขอมูลผูชําระภาษี  งานบริการตรวจสอบขอมูลและรับรองสําเนา  งานสงเสริมการใชประโยชนของ
ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  งานประชาสัมพันธแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  งานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

๓.  สํานักการชาง  ประกอบดวย สวน/ฝาย/งานตาง ๆ ดังน้ี 
                  ๓.๑.  ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานธุรการ 

         งานธุรการ   มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียม 
ประสานงาน  และใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ  งาน
ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล   คณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล งานตรวจสอบแสดง
รายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ   งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ   งานขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน   งานจัดทําคําสั่งและ
ประกาศ   งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน   ลูกจาง   และ
การใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ   งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ  งานเลขานุการของ
สํานัก  งานการเบิกจาย / วัสดุ / เบิกเงิน  การจัดทําฎีกาเบิกจาย   การควบคุม /ตรวจสอบ /เบิกจายวัสดุ  
งานเกี่ยวกับการเงินทุกประเภทของสํานัก  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

     ๓.๒  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง    มีหนาที่ควบคุมดูแล
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายควบคุมการกอสราง และฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
                                ๓.๒.๑.  ฝายควบคุมการกอสราง มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานวิศวกรรมและงานสถาปตยกรรม 



-๑๗- 
 

                             งานวิศวกรรม  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม              
งานวางโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงาน
ทางดานวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารทางดานวิศวกรรม งาน
ออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม  งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบ
กําหนดรายละเอียดทางดานวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห วิจัยทางดานวิศวกรรม  งานประมาณราคา
กอสรางทางดานวิศวกรรม  งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม     งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย 
                              งานสถาปตยกรรม  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานออกแบบ เขียนแบบทางดาน  
สถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป  งานวางโครงการ จัดทําผังและควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม 
และมัณฑนศิลป  งานใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป  งานตรวจสอบแบบแปลน
การขออนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรมตามกฎหมาย  งานควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม  
งานออกรายการทางสถาปตยกรรม  งานสํารวจขอมูลเพื่อออกแบบสถาปตยกรรม  งานวิเคราะห วิจัย 
ทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป  งานประมาณราคาคากอสรางทางดานสถาปตยกรรมและ
มัณฑนศิลป  งานใหบริการดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป และงานดานศิลปกรรมตางๆ  งานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                           ๓.๒.๒.  ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงาน
ในหนาที่ของงานควบคุมอาคาร และงานผังเมือง 
             งานควบคุมอาคาร มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานควบคุมการกอสรางอาคาร   งาน
ตรวจสอบการกอสรางอาคาร  งานใหคําปรึกษาและบริการในดานการขอแบบการกอสราง   งานอนุญาต
การกอสรางอาคาร   งานประมาณราคากอสราง  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   
                               งานผังเมือง  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานจัดทําผังเมืองรวม  งานจัดทําผังเมือง
เฉพาะ  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดิน
สาธารณประโยชน  งานสํารวจรวบรวมขอมูลทางดานผังเมือง  งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก ทางนํ้า  
งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง  งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง  งานใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม  
งานควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม  งานวิเคราะหวิจัยงานผังเมือง  งานวิเคราะหวิจัยดานสิ่งแวดลอม  
งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.  สวนการโยธา  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
ฝายสาธารณูปโภค และฝายศูนยหรือเครือ่งจักรกลและระบบจราจร 

         ๓.๓.๑. ฝายสาธารณูปโภค  มีหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของงานบํารุงรักษาทางและสะพาน งานสวนสาธารณะ และงานจัดสถานที่และการไฟฟา 
                                    งานบํารุงรักษาทางและสะพาน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานดานการกอสราง
อาคาร ถนน สะพาน ทางเทา เข่ือน และสิ่งติดต้ังอื่น ๆ  งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง  งาน
ซอมบํารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เข่ือน  ทางเทา  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที ่งานปรับปรุงแกไข
และปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ  งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานกอสราง  งานควบคุม
พัสดุ งานดานโยธา  งานประมาณราคา งานซอมบํารุงรักษา  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 



-๑๘- 
 

                                งานสวนสาธารณะ  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ  เชน 
สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหยอม    งานควบคุมดูแล  บํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ  งานดูแล 
บํารุงรักษาตนไม พันธุไมตางๆ  งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุไมตางๆ  งานประดับ 
ตกแตงสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใชพันธุไมตางๆ  งานใหคําปรึกษาแนะนําเผยแพรทางดานภูมิสถาปตย  
งานประมาณราคาดานภูมิสถาปตย  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   

                             งานจัดสถานท่ีและการไฟฟา มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานออกแบบ จัดสถานที ่ 
ติดต้ังไฟฟา ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ  งานประมาณการ  งานจัดสถานที่เน่ืองในงานรัฐพิธี  
ประเพณี  และงานอื่นๆ  งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณเกี่ยวกับการจัดสถานที่  งานสํารวจออกแบบและ
คํานวณอุปกรณไฟฟา งานควบคุมการกอสรางในการติดต้ังอุปกรณไฟฟา  งานซอมบํารุงการไฟฟาในเขต
เทศบาล  งานใหคําปรึกษาแนะนําตรวจสอบในดานการไฟฟา งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
                               ๓.๓.๒.  ฝายศูนยเครื่องจักรกลและระบบจราจร  มีหนาที่ควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหนาที่ของงานศูนยเครื่องจักรกล และงานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร 
                                    งานศูนยเครื่องจักรกล  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานควบคุมการใชยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล  งานตรวจสอบ  ซอม  บํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล  งานพัสดุ ดานอะไหล 
และอุปกรณยานพาหนะและเครื่องจักรกล  งานควบคุมการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น  งานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                          งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร   มีหนาที่เกี่ยวกับ งานศึกษา
วิเคราะหวิจัยทางดานระบบจราจร   งานวางโครงสรางผังดานการจราจร  งานควบคุมตรวจสอบการ
กอสรางระบบจราจร   งานควบคุม ดูแล ปรับปรุงระบบจราจร   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
 

๔.  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังน้ี 
       ๔.๑. ฝายบริหารงานท่ัวไป   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานธุรการ  และงานการเงินและบัญชี 

           งานธุรการ   มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา  จัดเตรียม และ 
ใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ  งานประสานงานเกี่ยวกับ
การประชุมสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล  งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับ
เอกสารสําคัญของทางราชการ   งานสาธารณกุศลของเทศบาล และของหนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ   
งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ   งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผูทําคุณประโยชน  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ    งานรับเรื่องราวรองทุกข
และรองเรียน  งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบ
กรณีพิเศษ   งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่น   งานสวัสดิการตางๆ   งานดานประชาสัมพันธ
และอํานวยความสะดวกแกประชาชน งานเลขานุการ  การเสนอหนังสือของสํานัก  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 



-๑๙- 
 

          งานการเงินและบัญช ี มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุก 
ประเภท  งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย  งานจัดทําเช็ค  และจัดเก็บเอกสารการ
จายเงิน  งานจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย  งานจัดทําบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวของทุก
ประเภท  งานจัดทํารายงานประจําวัน  ประจําเดือน  ประจําป  และรายงานอื่น ๆ   งานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                  ๔.๒. สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหนาที่ของฝายสงเสริมสุขภาพ ฝายปองกันและควบคุมโรคและฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
                              ๔.๒.๑.  ฝายสงเสริมสุขภาพ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานสงเสริมสุขภาพ  งานสาธารณสุขชุมชน  และงานอื่นทีเกี่ยวของหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย 
                               งานสาธารณสุขชุมชน  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานวางแผนดานสาธารณสุข          
งานจัดทําแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขใหสอดคลองกับปญหาสาธารณสุขของทองถ่ิน โดยประสาน
แผนกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  จังหวัด  งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ จาก
ผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข  งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุข
ประจําเดือน  งานขอมูลขาวสาร จัดทําและสนับสนุนระเบียบและรายงานใหหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ  
งานประเมินผลทางดานการสาธารณสุข  งานนิเทศและติดตามผลงานทางดานสาธารณสุข  งานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

      งานสงเสริมสุขภาพ   มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานดานสุขศึกษา งานโภชนาการ    
งานสุขภาพจิต  งานอนามัยโรงเรียน  งานอนามัยแมและเด็ก งานวางแผนครอบครัว  และงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
                                ๔.๒.๒.  ฝายปองกันและควบคุมโรค มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ และงาน
ปองกันและบําบัดยาเสพติดและสารเสพติด 
                งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ   มีหนาที่เกี่ยวกับ   ปองกันและสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค   งานควบคุมแมลงและพาหนะนําโรค   งานควบคุมปองกันโรคติดตอ งานปองกันและ
รักษาโรคที่เกิดจากโรคติดตอ    งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
               งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ   มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานปองกันและสุข
เสริมสุขภาพ  งานควบคุมและติดตามผลการรักษาโรค งานบริการ  แกผูปวยที่เปนโรคติดตอ  งานกํากับ
ดูแลปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                      งานปองกันและบําบัดยาเสพติดและสารเสพติด มีหนาที่เกี่ยวกับ     
งานปองกันและสารเสพติด  งานปองกันและวางแผนบําบัดผูตืดยาเสพติดและสารเสพติด   วางจัดทําสถิติ 
รายงานขอมูลของผูติดยาเสพติด   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                ๔.๒.๓.  ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  งานบริการรักษาความสะอาด  และงานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ 



-๒๐- 
 

                                งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม   มีหนาที่เกี่ยวกับ   งานควบคุมดาน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม   งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานควบคุมการประกอบการคาที่นา
รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ   งานสุขาภิบาลโรงงาน   งานชีวอนามัย  งานฌาปนกิจ  งานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                     งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มีหนาที่เกี่ยวกับ 
งานจัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   งานวิเคราะหและจัดสถิติปริมาณของขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล   งานการทําขยะรีไซเคิล  งานผลิตปุยหมัก   งานกํากับดูแลปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                งานบริการรักษาความสะอาด  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานกวาดลางทําความ
สะอาด  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานขนถายขยะมูลฝอย  งานกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการ
สุขาภิบาล  งานกําจัดมูลฝอยและควบคุมสถานที่กําจัดมูลฝอย  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
  งานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ  มีหนาที่เกี่ยวกับ  การตรวจสอบและ
ใหคําแนะนําดานสุขาภิบาลเพื่อปองกันมลพิษและเหตุรําคาญ  งานปองกันควบคุมแกไขเหตุรําคาญและ
มลภาวะ   และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

๔.๓.  สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   มีหนาที่ควบคุมดูแลและ 
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของฝายบริการสิ่งแวดลอม  และฝายบริการสาธารณสุข   

                    ๔.๓.๑. ฝายบริการสิ่งแวดลอม  มีหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานรักษาปองกันควบคุมโรคในสัตว   และงานควบคุมการฆาสัตว  
                                       งานรักษาปองกันและควบคุมโรคในสัตว  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งาน
ควบคุมและรับผิดชอบโรคในสัตว  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตวเลี้ยงหรือสัตวปาที่นํามา
เลี้ยงหรือสัตวที่อยู อาศัยตามธรรมชาติ งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุมบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่ง
เสี่ยงตอการติดโรคในสัตว  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบา  งานปองกันโรคติดเช้ือหรืออันตรายหรือเหตุ
รําคาญจากสัตว  งานขอมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานดานสัตวแพทย  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

                   งานควบคุมการฆาสัตว  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานควบคุมโรงฆาสัตว งาน 
ควบคุมการฆาสัตว  งานตรวจสอบและจัดทําสถิติการฆาสัตวของโรงฆาสัตว  งานรายงานการฆาสัตวเปน
ประจําทุกเดือน  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
              ๔.๓.๒. ฝายบริการสาธารณสุข  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานศูนยบริการสาธารณสุข  งานทันตสาธารณสุข  และงานเภสัชกรรม  งาน
บริการตรวจรักษาพยาบาลแกประชาชนในศูนยบริการ  งานบริการดานสงเสริมสุขภาพ  บริการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค บริการวางแผนครอบครัว งานสุขศึกษาแกผูมารับบริการและญาติ งานติดตามเย่ียมบาน
ผูปวยในเขตที่รับผิดชอบ งานบริการตรวจรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ในชุมชนตางๆ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                  งานทันตสาธารณสุข  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานบริการตรวจรักษาฟนและโรค
ในชองปาก  งานบริการสรางเสริมดูแลรักษาฟน  งานวางแผนและจัดทําสถิติผูมารับบริการดานทันตกรรม     
และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   



-๒๑- 
 

                                       งานเภสัชกรรม  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานวางแผนและจัดระบบการเบิก   
จายยา   งานบริการจายยาใหแกผูปวย  งานจัดยาใหผูปวย  งานใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับยา  งานอื่น
ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

๕.  สํานักการศึกษา  ประกอบดวย สวน/ฝาย/งานตาง ๆ ดังน้ี 
     ๕.๑.  ฝายแผนงานและโครงการ   มีหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการ 

ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานแผนและโครงการ  งานระบบสารสนเทศ   งานงบประมาณ   และงานธุรการ 
                      งานแผนและโครงการ   มีหนาทีเกี่ยวกับ   งานรวบรวมวิเคราะหและบริการ

ขอมูลสถิติ  การวางแผนและการประเมินผล  งานแผนของสํานักการศึกษา  งานรวบรวมโครงการและ
จัดทําแผนงานในการดําเนินการของสํานักการศึกษา การจัดเตรียมเอกสารที่ใชในการประกอบการ
พิจารณาวางแผนและโครงการ   งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองความตองการของ
หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ  งานวิเคราะหและศึกษาปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง
งานแผนและโครงการ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                  งานระบบสารสนเทศ  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานการจัดเก็บวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติทางการศึกษา   งานสงเสริมเผยแพรทางการศึกษาและวิชาการ   งานเผยแพรและแนะแนวเกี่ยวกับ
การศึกษาอาชีพ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

               งานงบประมาณ  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี  เชน   
การวางฎีกาเตรียมการเบิกจาย  การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบ 
ประมาณ รวมถึงการลงบัญชี ทํารายงาน การบัญชี   งานรวบรวมรายละเอียดและดําเนินงานเกี่ยวกับ
การงบประมาณของสํานัก   เชน การรวบรวมขอมูลตางๆ และการจัดทํางบประมาณ  การทําหนังสือ
ช้ีแจงโต ตอบดานงบประมาณ  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย  งานการบริหารและควบคุม
งบประมาณของสํานัก   งานเกี่ยวกับการทําบัญชี  ถือจายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบ  และ
วิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด  เชน  จัดทําแผนสรุปยอดงบประมาณ  อัตราเงินเดือนที่ถือจาย
ประจําป จัดทําบัญชีขอถือจายเงินเดือนเพิ่มระหวางป หรือเงินเพิ่มทุกกรณี  การสรุปยอดจํานวนอัตรา
เงินเดือน  การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ๒ ข้ัน   ตามมติคณะรัฐมนตรี  การจัดทําสถิติเงินเดือนพนักงาน
ครูเทศบาล  การจัดทําสถิติประกอบบัญชีถือจายประจําป ซึ่งแสดงจํานวนโรงเรียน นักเรียน หองเรียน
และครู  งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ  จัดหา  จัดซื้อ  จัดจางเบิกจาย  ซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุ
ตลอดจนจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ  เก็บรักษาใบสําคัญ  หลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  งานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

           งานธุรการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสารบรรณ  งานเลขานุการของสํานัก 
งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงาน  และใหบริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวยความ
สะดวกในดานตางๆ  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
สําคัญของทางราชการ  งานสาธารณกุศลทองถ่ินและของหนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ  งานรักษา
ความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ  งานขอพระราชการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ  เหรียญจักรพรรดิมาลา  ผูทําคุณประโยชน   งานรับเรื่องราวรองทุกขและ
รองเรียน  งานการลาพักผอนประจําป  และการลาอื่นๆ   งานสวัสดิการตางๆ   งานดานประชาสัมพันธ  
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และอํานวยความสะดวกแกประชาชน  งานรวบรวมขอมูล และจัดทําแผนของสํานักการศึกษา  รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน  การติดตามและการรายงาน   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

       ๕.๒.  สวนบริหารการศึกษา   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของฝายการเจาหนาที่  ฝายกิจการโรงเรียน  และฝายวิชาการ 

      ๕.๒.๑.  ฝายการเจาหนาท่ี  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานการเจาหนาที่และงานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 

                 งานการเจาหนา ท่ี   มีหนาที่ เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบ  เกี่ยวกับงานการบริหารบุคคลของบุคคลากรทางการศึกษาที่สังกัดสํานักการศึกษาในเรื่องการ
กําหนดตําแหนง  การบรรจุ  แตงต้ัง โอนยาย  เลื่อนระดับ การสอบ   แขงขัน  สอบคัดเลือก  และการ
คัดเลือก  รวมทั้งการจัดทําทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติ  งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  การพัฒนาบุคลากร เชน การลาศึกษาตอ การฝกอบรม การสัมมนา 
การศึกษาดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที ่  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                           งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  มีหนาที่เกี่ยวกับ งาน
จัดทําแผนงานบุคลากรทางการศึกษา  งานจัดทําทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา  งานจัดทําขอมูล
บุคลากรทางการศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   
                               ๕.๒.๒. ฝายกิจการโรงเรียน มีหนาที่เกี่ยวกับควบคุมดูและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานโรงเรียนและงานกิจการนักเรียน 
          งานโรงเรียน  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล  งาน
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารตางๆ ของโรงเรียน  งานพิจารณาจัดต้ัง  ยุบเลิกโรงเรียน  งานดูแล  จัดเตรียม  
และใหบริการวัสดุอุปกรณ  คูมือครู  สื่อการเรียนการสอนแกโรงเรียน  งานจัดต้ังและสงเสริมสมาคมครู  
นักเรียน  และมูลนิธิตางๆ  ตลอดจนการจัดต้ังคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนและการสงเสริมการ
จัดกิจกรรมตางๆของโรงเรียน  งานการติดตอประสานงานกับสถานที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ  งาน
เผยแพรขาวสาร  เอกสารตางๆ  กฎ  ระเบียบ  และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของโรงเรียน  งานสงเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

   งานกิจการนักเรียน  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานตรวจตราสอดสองดูแล  ความ
ประพฤติของนักเรียน  งานสํารวจเด็กที่มีอายุ  ตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ  เพื่อใหเขาเรียนตาม                                                      
พระราชบัญญัติประถมศึกษา  งานเกี่ยวกับเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ  งานการวิเคราะหวิจัย  
ศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไมเหมาะสม  งานประสานงานกับสถานศึกษา  ผูปกครอง  และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  งานติดตามแกไขปรับปรุง  เสนอแนะ  และวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความ
ประพฤติของนักเรียนเปนรายบุคคล  การจัดทํารายงานการศึกษาและสถิติขอมูลตางๆ งานเกี่ยวกับ
ทะเบียน  ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ  งานตรวจสอบสถานที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย  งานแนะนํา
ตักเตือน  หามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไมเหมาะสมแลวรายงาน เสนอผูบังคับบัญชาหรือนําตัวนักเรียน
มาสอบสวน  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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๕.๒.๓.   ฝายวิชาการ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน 

หนาที่ของงานสงเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนัวตกรรมทางการ
ศึกษา 

งานสงเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสํารวจ
ความตองการและปญหาทางการศึกษา  งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา  งานวิจัย
ทางการศึกษา  งานพัฒนาหลักสูตร  งานวัดผล  ประเมินผลทางการศึกษา  งานสงเสริมสุขภาพ  และ
ควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา  งานประสานงานการดําเนินงานดานวิชาการกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
งานประชุมสัมมนา อบรมประสานงานดานวิชาการ  งานใหบริการทางการศึกษาทั่วไปดวยการนิเทศให
คําปรึกษาแนะนําปญหาทางวิชาการ  งานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  มีหนาที่เกี่ยวกับงาน
เขียนเอกสาร  ตํารา  ผลิตอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน  งานคนควาทดลองและเผยแพรเทคนิค
วิทยาการแผนใหมทางการศึกษา  งานสงเสริมและเผยแพรทางการศึกษาและวิชาการ  งานขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา  งานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย  

๕.๓.  สวนสงเสริมการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีหนาที่ควบคุมดูแล
และรับผิดชอบปฏิบัติงานในหนาที่ของฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  ฝายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน  และฝายสงเสริมประเพณี  ศิลปและวัฒนธรรม 

       ๕.๓.๑.  ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหนาที่ควบคุมดูแล  
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานฝกและสงเสริม
อาชีพ  และงานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา 

          งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งาน
สํารวจรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน  งานเกี่ยวกับการศึกษาผูใหญและวิทยาลัยชุมชน 
หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ  งานสงเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐาน  การศึกษา
ผูใหญ  งานควบคุมตรวจสอบติดตามผลการวัดผลและประเมินผลการศึกษาผูใหญ  งานติดตอ
ประสานงานกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  งานสงเสริมการกีฬา   งานชุมชนตาง ๆ เชน  
การอยูคายพักแรม งานบริการดานวิชาการและอื่น ๆ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

           งานฝกและสงเสริมอาชีพ  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานฝกอบรมและสงเสริม
อาชีพของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานวิเคราะหและวางแผนอบรม  งานสงเสริมอาชีพ
สําหรับผูที่ศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                                     งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา มีหนาที่เกี่ยวกับ 
งานสงเสริมดูแลรักษาหองสมุดพิพิธภัณฑของโรงเรียน  งานประสานงานเครือขายทางการศึกษา  งาน
ประเมินผลการใชหองสมุด  งานบริการหองสมุด งานจัดหาหนังสือสิ่งพิมพและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับหองสมุด  
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

       งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีหนาที่ควบคุมดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเกิด
ประสิทธิภาพ ดําเนินงานวิชาการกิจกรรมตามหลักสูตร ดําเนินงานธุรการ การเงินและพัสดุ งานบุคลากร
และบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม งานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน 
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       งานการศึกษาปฐมวัย  มีหนาที่เกี่ยวกับงานควบคุมดูแลตรวจสอบการ 

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารตาง ๆ งานดูแลจัดเตรียมและใหบริการ
วัสดุอุปกรณ คูมือครู สื่อการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดเตรียมแนวทางการดําเนินงานทาง
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ และการบริหารจัดการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

         ๕.๓.๒.  ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหนาที่ควบคุมดูแล  และ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานกีฬาและนันทนาการ 

            งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานการรณรงคเพื่อ
การรูหนังสือเผยแพรขาวสารเอกสารตาง ๆ แกเยาวชน  และประชาชนทั่วไป  งานสงเสริมและเผยแพร
ความรูดานวิชาชีพตางๆแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป  งานพัฒนาเยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ  งานศูนยเยาวชน  งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศ  ติดตามผลวัดผล  และประเมินผล
กิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  งานหองสมุด  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

       งานกีฬาและนันทนาการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ  งานควบคุมดูแลการใชสนามกีฬากลาง  งานจัดการแขงขันกีฬาทุกชนิด  งานติดตอประสาน
กับการกีฬาแหงชาติ งานประเมินผล และการรายงานการใชสนามกีฬากลาง  งานอื่นเกี่ยวของหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย 

                               ๕.๓.๓.  ฝายสงเสริมประเพณี ศิลปะ  และวัฒนธรรม  มีหนาที่ควบคุมดูแล
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานกิจกรรมศาสนา และงานสงเสริมประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรม 

                       งานกิจกรรมศาสนา  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานที่เกี่ยวกับพิธีการทาง
ศาสนา  งานการจัดเกี่ยวกับการตกแตงและการจัดโตะหมูบูชา  งานเกี่ยวกับพิธีการทางสงฆ  งานเกี่ยวกับ
การบวงสรวง เครื่องเซนไหว   งานจัดสถานที่ดานการศาสนา  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดมอบหมาย 

           งานสงเสริมประเพณี  ศิลปะวัฒธรรม  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานที 

เกี่ยวกับการสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน  งานเกี่ยวกับพิธีการตางๆ เชน พิธีการบวงสรวง           
งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนของโรงเรียน  งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน  
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  ๕.๔.  หนวยศึกษานิเทศก  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของฝายนิเทศการศึกษา ฝายวิจัยและประเมินผล และฝายพัฒนาการศึกษา  

         ๕.๔.๑.  ฝายนิเทศการศึกษา  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน  งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล  งานสงเสริมและพัฒนาโรงเรียน   งานอื่นที่
เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
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  ๕.๔.๒.  ฝายวิจัย และประเมินผล  มีหนาที่เกี่ยวกับ   งานการวัดผลและ
ประเมินผลทางการศึกษา   งานวิจัยทางการศึกษา   งานพัฒนาหลักสูตร  งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล
สถิติทางการศึกษา   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

             ๕.๔.๓.  ฝายพัฒนาการศึกษา  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสํารวจความตองการและ
ปญหาทางการศึกษา  งานใหบริการทางการศึกษาทั่วไปดวยการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําปญหาทาง
วิชาการ  งานเขียนเอกสาร ตํารา  ผลิตอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน  งานคนควาทดลอง  และ
เผยแพรเทคนิควิทยาการแผนใหมทางการศึกษา งานประชุม อบรม สัมมนา  ประสานงาน  และใหบริการ
ทางดานวิชาการ งานสงเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา  งานประสานงานการ
ดําเนินงานดานวิชาการกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

     ๕.๕  โรงเรียน  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานโรงเรียน  ซึ่งมีโรงเรียนเทศบาล  ๔  โรงเรียน 

            ๕.๕.๑.  โรงเรียนเทศบาล ๑  (กาฬสินธุพิทยาสิทธิ)์   

   ๕.๕.๒.  โรงเรียนเทศบาล ๒  (วัดสวางคงคา) 

   ๕.๕.๓.  โรงเรียนเทศบาล  ๓  (วัดเหนือ) 

   ๕.๕.๔.  โรงเรียนเทศบาล  ๔  (วัดใตโพธิ์คํ้า) 

   ๕.๖.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีหนาที่บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมี ๑ ศูนย 

 
๖. กองวิชาการและแผนงาน  ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังน้ี 

๖.๑. ฝายบริหารงานท่ัวไป   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ 
ของงานธุรการ   
                                  งานธุรการ   มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา จัดเตรียม 
และใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ งานประสานงาน
เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล   งานสาธารณกุศลของเทศบาลและ
หนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  
งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชน  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ  งานรับเรื่องราวรองทุกขและ
รองเรียน  งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  
งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ งานสวัสดิการของกองหรือฝาย งานเกี่ยวกับงานเลขานุการ
ของกองหรือฝาย  ควบคุม /ตรวจสอบ /เบิกจายวัสดุ  งานเกี่ยวกับงานการเงินทุกประเภท  งานจัดทําฎีกา
เบิกจายทุกประเภท  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                  ๖.๒.  ฝายแผนงานและงบประมาณ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน  ในหนาที่ของงานวิเคราะหนโยบายและแผน  งานวิจัยและประเมินผล และงานจัดทํา
งบประมาณ   
                    งานวิเคราะหนโยบายและแผน  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานรวบรวมวิเคราะห   
และใหบริการขอมูลสถิติที่จําเปนตองนํามาใชในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ        
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งานจัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ  
งานวิเคราะหและพยากรณการเจริญเติบโตในดานตาง ๆ ในเขตเมืองและความเพียงพอของการบริการ
สาธารณะ  งานวิเคราะหและคาดคะเน รายไดรายจายของเทศบาลในอนาคต  งานจัดทําและเรียบเรียง
แผนพัฒนา การกําหนดเคาโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจําป   งานวิเคราะหความ
เหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ งานประสานงานกับหนวยงานใน
เทศบาล และหนวยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณะในเขตเทศบาลและหนวยงานใกลเคียงเกี่ยวกับการ
วางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน   งานศึกษาวิเคราะหและวิจัยปญหา
ทั้งในดานการปกครอง  การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
ปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกลาวใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในเทศบาล  งานติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเทศบาล  งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษ และตามนโยบาย
ของทางราชการ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
          งานวิจัยและประเมินผล    มีหนาที่เกี่ยวกับ   งานศึกษาวิเคราะหและ
วิจัยปญหาทั้งในดานการปกครอง  การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล  รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกลาวใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบ
ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในเทศบาล  งานติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล  งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษและ
ตามนโยบายของทางราชการ  และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                         งานจัดทํางบประมาณ  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางใน
การปฏิบัติงานประจําป ใหหนวยงานตางๆ ทราบและดําเนินการ  งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะห
งบประมาณ  งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ  งานจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม   งานศึกษาหาหลักฐานรายได
ใหมๆ ของเทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   
                    ๖.๓.  ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหนาที่ของงานบริการและเผยแพรวิชาการ  และงานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน 
                   งานบริการและเผยแพรวิชาการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ   งานเผยแพร
ขาวสารของเทศบาล  งานเผยแพรสนับสนุนผลงาน   นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล งาน
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน  งานศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  วางแผนดานประชาสัมพันธ  
โดยรวบรวมขอคิดเห็นของ  ประชาชนขอขัดของตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อเสนอแนะฝายบริหาร
พิจารณา วางหลักเกณฑ  ปรับปรุงและแกไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสัมพันธกับงาน
นโยบายของประเทศ  งานรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ  งานสารนิเทศ   
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                   งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานจัดทําขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ของทองถ่ิน  งานปรับปรุงขอมูลขาวสารของทองถ่ินใหเปนปจจุบัน งานเช่ือมโยงระบบ
ขอมูลขาวสารของทองถ่ิน หรือหนวยงานทองถ่ินอื่น  หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ งานบริการขอมูล
ขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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                                ๖.๔.  ฝายนิติการ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานรับเรื่องราวรองทุกขและงานนิติกรรมสัญญา 
                   งานรับเรื่องราวรองทุกข มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานทางกฎหมาย  เกี่ยวกับ
การพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย  ราง  และพิจารณา  ตรวจรางเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ  
และคําสั่งที่เกี่ยวของ  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการรอง
ทุกขหรืออุทธรณ   งานสอบสวน  และเปรียบเทียบ  การกระทําที่ละเมิดเทศบัญญัติ  งานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                    งานิติกรรมสัญญา  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานจัดทํานิติกรรม รวบรวม 
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย งานเกี่ยวกับตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับ
สัญญาตางๆของเทศบาล  งานการตรวจสัญญาจางหรือการทําสัญญาจางตางๆที่เกี่ยวของกับเทศบาล  
งานอื่นที่เกี่ยวของกับเทศบาล 
 
 

๗.   กองสวัสดิการสังคม  ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังน้ี 
     ๗.๑. ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ 

ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานธุรการ 

                              งานธุรการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ  งานดูแลรักษาจัดเตรียม 
ประสานงาน และใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณติดตอและ อํานวยความสะดวกในดานตางๆ  งาน
ประสานงานเกี่ยวกับการประชุม  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  
งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ  งานรับ
เรื่องราวรองทุกขและรองเรียน   งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนและการใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
แกพนักงานและลูกจาง   งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ งานเลขานุการ งานเสนอหนังสือ
ผูบังคับบัญชากอง /  ฝาย   งานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินทุกประเภท  การควบคุม /การจัดงบประมาณ  
การจัดทําฎีกาทุกประเภท  การควบคุม /ตรวจสอบ/เบิกจายวัสดุ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย          

  ๗.๒.  ฝายสังคมสงเคราะห    มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ 

ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน และงานกิจการสตรีและ
คนชรา 

                      งานสังคมสงเคราะห  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสงเคราะหประชาชน     
ผูทุกขยาก  ขาดแคลนไรที่พึ่ง งานสงเคราะหผูประสบภัยตางๆ งานสงเคราะหคนชรา คนพิการทุพพลภาพ  
งานสงเคราะหครอบครัวและใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว  งานสงเสริมและสนับสนุน
องคการสังคมสงเคราะหภาคเอกชน  งานสํารวจวิจัยสภาพปญหาสังคมตางๆ  งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรี
และสงเคราะหหญิงบางประเภท   งานประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการสงเคราะห  
งานใหคําปรึกษา  และแนะนําในดานสังคมสงเคราะห   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                     งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน   มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเคราะหเด็ก
และเยาวชนที่ครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอนตาง ๆ   งานสงเคราะหเด็กกําพรา  อนาถา ไรที่พึ่ง  
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เรรอนจรจัด  ถูกทอดทิ้ง  งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่พิการทางรางกาย  สมองและปญญา  งานให
ความชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางดานอุปกรณการเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  อาหารกลางวัน  
ทุนการศึกษา   การสอดสอง ดูแล  และชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไมสมแกวัย  งานประสาน
และรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  งานใหคําปรึกษา  แนะนําแก
เด็กและเยาวชนซึ่งมีปญหาดานตาง ๆ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                      งานกิจการสตรีและคนชรา   มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสงเคราะหสตรี
และคนชราที่ประสบความเดือดรอนตางๆ งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรีและคนชรา เชน การจายเบี้ยยังชีพ         
งานชวยเหลือสตรีและคนชรา ที่อนาถาไรที่พึ่ง  เรรอน  ถูกทอดทิ้ง   งานชวยเหลือผูติดเช้ือเอดส          
งานประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

      ๗.๓.  ฝายพัฒนาชุมชน  มีหนาที่กํากับดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานพัฒนาชุมชน  งานชุมชนเมือง และงานสงเสริมสวัสดิการสังคม 

    งานพัฒนาชุมชน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสํารวจและจัดต้ังคณะกรรมการ
การชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง  งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อนําบริการข้ัน
พื้นฐานไปบริการแกชุมชน  งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตางๆ  ใหแกชุมชน งานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

                   งานชุมชนเมือง  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน  
งานการจัดใหมีการเลือกต้ังประธานคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน  งานประสานความ
รวมมือกับชุมชนในเขตเมือง  งานสงเสริมสนับสนุนชุมชน  งานใหความชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับ
ชุมชน  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                    งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม   มีหนาที่ เกี่ยวกับ งานสงเสริม
สวัสดิการของชุมชนทุกประเภท  งานจัดและดูแลสวัสดิการใหกับชุมชน  งานใหคําปรึกษาช้ีแนะและให
ความชวยเหลือชุมชน  งานสงเสริมในการประกอบอาชีพของชุมชน  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

๘.  หนวยตรวจสอบภายใน    มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานตรวจสอบบัญชี  
ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวของ  งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน  งานตรวจสอบเอกสาร  การรับ
เงินทุกประเภท     งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน  งานตรวจสอบการเก็บรักษา หลักฐาน
การเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพยสินของ
เทศบาล  งานตรวจสอบการทําประโยชนทรัพยสินของเทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
   ๙. สถานธนานุบาล  มีหนาที่เกี่ยวกับ การรับจํานําทรัพยสินตาง ๆ ของ
ประชาชนในอัตราดอกเบี้ยตํ่า  โดยมิไดแสวงหาไร  การจําหนายทรัพยหลุดจํานํา  และเปนสถานสินเช่ือ
ทองถ่ินสําหรับบริการประชาชนในทองถ่ิน  
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๒.๖.๒.   ขอมูลดานการเงินการคลัง 
 

รายรับ 

รายการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 

จํานวน (บาท) 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 

จํานวน  (บาท) 
หมวดภาษีอากร 
ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให 
ภาษีที่จัดเก็บเอง 
คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 
 

 
๙๗,๕๘๒,๗๐๓.๓๕ 
๑๑,๑๘๑,๙๙๓.๓๐ 
  ๕,๗๒๐,๐๘๒.๖๐ 

 

 
๙๗,๕๘๒,๗๐๓.๓๕ 
๑๑,๙๕๔,๙๙๓.๓๐ 

๕,๗๒๐,๐๘๒.๖๐ 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๓,๖๗๑,๑๕๒.๐๓ ๓,๙๘๓,๒๖๖.๐๓ 
หมวดสาธารณูปโภค ๓๖๓,๖๖๑.๙๐ ๑๗๓,๒๑๒.๙๘ 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๔,๗๑๔,๖๖๓.๐๒ ๕,๐๙๓,๔๙๗.๕๘ 
หมวดรายไดจากทุน ๑๙,๒๔๐.๐๐ ๙,,๕๐.๐๐ 
หมวดเงินอุดหนุน ๑๐๑,๙๕๕,๗๑๘.๙๘ ๔๘,๘๒๘,๑๖๓.๐๐ 

รวม ๑๙๙,๘๐๙,๙๐๓.๒๐ ๑๗๓,๓๔๕,๘๖๘.๘๔ 
 
 

รายจาย 

รายการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 

จํานวน (บาท) 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 

จํานวน  (บาท) 
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ๗๔,๑๘๘.๒๙๓.๔๐ ๓๙,๐๔๓,๑๖๕.๙๙ 
หมวดคาจางช่ัวคราว ๒๕,๖๐๔,๒๓๓.๗๕ ๒๒,๔๓๘,๗๗๗.๘๙ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ๖๓,๕๗๔,๒๕๙.๐๘ ๕๗,๖๙๔,๗๗๘.๔๒ 
หมวดสาธารณูปโภค ๔,๐๔๙,๙๒๔,๐๑ ๔,๒๓๗,๐๑๘.๔๖ 
รายจายเพื่อการลงทุน ๑๓,๑๕๖,๓๑๔.๐๐ ๘,๒๒๗,๓๒๖.๐๐ 
งบกลาง ๑๐,๓๔๓,๗๖๓.๒๗ ๑๑,๔๒๘,๖๐๐.๐๐ 
เงินอุดหนุน ๘,๖๐๑,๓๖๗.๓๖ ๑๔,๙๙๗,๔๙๔.๗๖ 

รวม ๑๙๙,๖๕๕,๑๕๔.๘๗ ๑๖๘,๓๓๔,๔๓๒.๙๒ 
 

สัดสวนการจัดเก็บรายไดปงบประมาณ ๒๕๕๒ / ปงบประมาณ ๒๕๕๓   เพิ่มข้ึน  รอยละ  ๒๕.๙๖ 
 ท่ีมา :  สํานักการคลัง    
                    มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
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๒.๖.๔. ขอมูลดานอ่ืนๆ  
ป พ.ศ.๒๕๕๓   มีเรื่องราวรองทุกข     ๖๙   เรื่อง      แกไขได    ๔๓       เรื่อง   

แกไขไมได    ๒๖    เรื่อง      เน่ืองจากเปนเรื่องที่ไมมีอํานาจหนาที่โดยตรง จําเปนตองประสานความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก และบางเรื่องไมมีกฎหมาย ระเบียบใหเทศบาลดําเนินการ 
  ศูนยพัฒนาครอบครัว                ๑๘     แหง  
  ศูนยขอมูลขาวสาร                     ๑       แหง 
  ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน             ๓๖ แหง  

กองทุน SML       ๓๖ กองทุน 
กองทุนแมของแผนดิน   ๘ กองทุน     

  ลานกีฬาและชุมชน           ๒๒ แหง 
  สภาเด็กและเยาวชน           ๑ สภา  
 ท่ีมา :  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   กองสวัสดิการสังคม 
                    กองวิชาการและแผนงาน   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
               การสงเสริมอาชีพในชุมชน 

 
กลุมอาชีพ 

 
ชุมชน จํานวนเงินท่ี

ไดรับ 
ปท่ีไดรับ 

๑. 
๒. 
๓. 
 

๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐ 

นวดฝาเทา/ยาสมุนไพร 
ปลูกผักปลอดสารพิษ 
กาแฟจึงกึม/ปนขาวจี่ ๔ ดาว  
ไมหีบเพื่อการยังชีพ 
ดอกไมประดิษฐและที่ระลึกจากผาไหม 
นํ้าพริก/กากหมูรวมมิตร 
ธนาคารขยะ 
ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ขนมนางเล็ดสมุนไพร 
รับซื้อขยะ 
แปรรูปอาหารจากเน้ือสัตว 
ธนาคารขยะ 
คนเอาถาน 
ปลาราบองทรงเครื่อง 
กลุมทอเสื่อกก 
รับซื้อขยะทุงมน 
รอยมาลัยสด 
กลุมออมทรัพยบุปผชาติ 
พวงมาลัยดอกไมสด 
เกษตรผสมผสาน 

กุดยางสามัคคี 
กุดยางสามัคคี 
กุดยางสามัคคี 
 
โรงงิ้ว 
หนาโรงเลื่อย 
วัดใตโพธ์ิคํ้า 
หนองไชยวาน 
ตลาดเกา 
วัดสวางคงคา 
ทุงสระ 
หัวโนนโก 
หัวโนนโก 
ทุงศรีเมืองพัฒนา 
วัดปาทุงศรีเมือง 
วัดปาทุงศรีเมือง 
ทุงมน 
เกษตรสมบูรณ 
เกษตรสมบูรณ 
ดงปอ 
ดงปอ 

- 
๓๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

- 
๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

- 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๙ 

 
๒๕๔๙ 
๒๕๕๐ 
๒๕๕๐ 
๒๕๕๑ 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๙ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๙ 
๒๕๕๐ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๙ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๙ 

- 
๒๕๔๙ 
๒๕๕๐ 
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บทท่ี ๓ 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา 

 
 การวิเคราะหศักยภาพ (SWOT Analysis) 
       จุดแข็ง 

-  บุคลากรมีคุณภาพและเพียงพอกับปริมาณงาน 
-  มีเครื่องมือเครื่องใชที่พรอมบริการประชาชน 
-  สามารถใหบริการและแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็ว มีระบบครบทุกดาน 
   อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
- มีอิสระในการบริหารจัดการดานงบประมาณดวยตนเอง 
- ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล 

      จุดออน 
-  บุคลากรบางสวนยังตองไดรับการพัฒนาดานความรูความสามารถ  ปลูกจิตสํานึก ความ 
   รับผิดชอบ และความเช่ียวชาญใหเต็มศักยภาพของการทํางาน  
-  บุคลากรมีการโยกยายสับเปลี่ยนบอยทําใหขาดความตอเน่ืองในการทํางาน 
-  เครื่องมือเครื่องใชบางสวนเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 
-  รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองไมเพียงพอกับรายจาย ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที ่
   วางไว 
-  มีภาระหน้ีสินที่จะตองผอนชําระเปนระยะยาว 

    โอกาส 
-  ประชาชนสามารถนําเสนอปญหาและอุปสรรคตอเทศบาล  ไดอยางสะดวกรวดเร็วและ 
   หลายชองทาง 
-  มีกฎระเบียบที่ชัดเจนพนักงานสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
-  ไดรับการสนับสนุนจากองคกรทุกภาคสวน 
-  มีแหลงทองเที่ยว และมีผลิตภัณฑ OTOP มากมาย 
-  เปนเสนทางไปสูประตูอินโดจีนเพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ 
-  ประชาชนสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  กีฬา 
   และนันทนาการ  และมีสถานที่ที่พรอมในการจัดกิจกรรม 
-  มีพื้นที่สาธารณะที่พรอมในการพัฒนา 

 อุปสรรค 
 -  ความไมตอเน่ืองในนโยบายรัฐบาล 
 -  ความขัดแยงของประชาชนทางการเมือง 
 -  การจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินไมเปนไปตามกําหนด 
 -  การปฏิรูปโครงสรางการกระจายอํานาจยังไมชัดเจน 
 -  สาธารณูปโภคพื้นฐานไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่รับผิดชอบเทาที่ควร 
 -  ภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลกที่รอนข้ึน 
 -  ปญหาดานเศรษฐกิจ และสังคมที่ผลกระทบตอการพัฒนา 
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บทท่ี ๔ 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 
๔.๑.    วิสัยทัศนในการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
             “กาฬสนิธุเปนเมืองนาอยู  คูธรรมาภิบาล” 
 
๔.๒.    นโยบายการบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

๑. นโยบายดานการบริการประชาชน 
      ๑.๑. ปรับปรุงและลดข้ันตอนในการบริการสาธารณะดานตางๆ ใหรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยการใช
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดใหมีการบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One stop service)  ใหบริการ
ดวยความเปนมิตร จริงใจ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
      ๑.๒. เปดโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น โดยการจัดใหมี
ระบบรับเรื่องราวรองทุกข และขอเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อใหตรงกับความตองการของประชาชน 
    ๑.๓. จัดระบบงานบริการใหมีความยึดหยุน คลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยการจัดใหมี
ระบบงานบริการแบบเชิงรุก ออกใหบริการประชาชน 

 ๒. นโยบายดานการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) 
        ๒.๑  ทบทวน ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกระบวนการดําเนินการใหเปนธรรม และ ทันกับ
สภาพการณที่เปลี่ยนแปลง โดยการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานที่คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ ความ
ยุติธรรมของคนในองคกร รวมถึงการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค 
      ๒.๒ สรางระบบเครือขายการสงเสริมคุณธรรมในหนวยงาน ระหวางหนวยงานและกลุมตางๆ 
โดยการสงเสริมและพัฒนาคนในองคกรใหมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมที่สงเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม 
กําหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของการปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไป
พรอมกัน และใหความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียม 
      ๒.๓  สรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในองคกร และสงเสริมใหประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารขององคกรและสามารถตรวจสอบการทํางานได โดยการสรางจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานอยางโปรงใส สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน และปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมี
ความโปรงใส 
      ๒.๔  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยใหประชาชนมีสวน
รวมรับรูและเสนอความคิดเห็น มีการวางแผนระบบการรับฟงความคิดเห็นและบูรณาการความเช่ือมโยง
ของการบริหารจัดการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ชุมชน และภาคเอกชน 
      ๒.๕  สรางความสํานึกเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของคนในองคกร โดยการสงเสริมใหคน
ในองคกรตระหนักในหนาที่ ใสใจตอปญหาสาธารณะและกระตือรือรนในการแกปญหา มีระบบการ
ตรวจสอบและการประเมินผลที่จะเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จ และรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบดวย 
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      ๒.๖  ใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยการสราง
จิตสํานึกแกคนในองคกรในการประหยัดการใชทรัพยากร ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  กําหนดเปาหมายและ
มาตรฐานงานบริการ มีระบบติดตามและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความคุมคาในการดําเนินงาน 

๓. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
      ๓.๑  ใหมีการบํารุงและพัฒนาการคมนาคมทางบก โดยการกอสรางและปรับปรุงถนนภายใน
เขตเทศบาล  ปรับปรุงระบบการจราจร 
      ๓.๒  ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า โดยการกอสรางและปรับปรุงทอระบายนํ้า รางระบายนํ้า 
รวมถึงระบบระบายนํ้า เพื่อแกไขปญหานํ้าทวมขังอยางเปนระบบ 
      ๓.๓  ใหมีนํ้าสะอาดและบํารุงการไฟฟา โดยการขยายเขตบริการนํ้าประปา และขยายเขต
บริการไฟฟา  
              ๓.๔  จัดระบบการวางผังเมืองใหสอดคลองกับการพัฒนาทั้งในปจจุบันและในอนาคต โดยการ
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ และบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวดวยกับการผังเมืองดวยความเสมอภาค
และเปนธรรม 

 ๔.  นโยบายดานการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
      ๔.๑  จัดใหมีการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง โดยการ
ควบคุม ดูแล กําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขในการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
      ๔.๒  จัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยการจัดใหมีระบบการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ จัดระเบียบวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่
หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัด
แยกขยะจากครัวเรือน เพื่อนําขยะกลับมาใชประโยชนหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 

 ๕.  นโยบายดานมลภาวะ 
      ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่จะกลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปมลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง 
และนํ้าเสีย  โดยควบคุมและปองกันมลพิษต้ังแตจุดกําเนิด รณรงคใหความรูเกี่ยวกับโทษของมลพิษที่
สงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน และประสานความรวมมือกับภาคราชการและภาคเอกชนในการ
ควบคุมและลดปริมาณมลพิษ 

 ๖.  นโยบายดานการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
      ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาถนนสายหลัก 
พัฒนาสวนสาธารณะ พัฒนาริมฝงลํานํ้าปาว คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศ 
เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสํารวจ  จัดทําระบบฐานขอมูลรวมถึงการพัฒนาแกง
ดอนกลาง การพัฒนาที่ดินและหนองนํ้าสาธารณะ เพื่อเปนสวนสาธารณะสําหรับนันทนาการ และการ
พักผอนของประชาชน 

 ๗.  นโยบายดานการศึกษาและนันทนาการ 
      ๗.๑  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล โดยจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
ใหกับประชาชนโดยไมเสียคาใชจายต้ังแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนาการจัด
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การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาใหเกิดความเสมอภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนยากจน และขาดแคลน
ใหไดรับโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนจัดใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมพื้นที่ 
      ๗.๒  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล โดยการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ มีครูดี ครูเกง มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะที่
สูงข้ึน ปรับบทบาทการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ใหเปนศูนยการเรียนรู ที่
มุงเนนคุณธรรมนําความรู 
      ๗.๓  ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน และสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเทศบาล ใหเหมาะสม
กับหลักสูตรการศึกษาและภูมิทัศนในโรงเรียน โดยการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่จะเปนการ
เพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะหของผูเรียน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรค เพื่อเสริมสรางการ
เรียนรูของผูเรียน รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนในโรงเรียนเทศบาลใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และการเปนศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต 
      ๗.๔  เสริมสรางโอกาสใหประชาชนไดมีกิจกรรมนันทนาการ และเลนกีฬา เพื่อสรางเสริม
สุขภาพและความสมัครสมานสามัคคี โดยการพัฒนากีฬา จัดหาสถานที่ จัดกิจกรรมนันทนาการ และการ
เลนกีฬา เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความสนใจในการเลนกีฬา และนันทนาการ ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน รวมถึงการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศโดยการสนับสนุนการจัดการแขงขันกฬีาในระดับตางๆ  

 ๘. นโยบายดานการสาธารณสุข 
      ๘.๑  สรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ โดยการสนับสนุนการออกกําลังกายของประชาชน 
สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติ รณรงคให
เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสุขภาพอนามัย เพื่อสรางเสริมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยง
ที่มีผลตอสุขภาพ 
      ๘.๒  ปรับปรุงระบบบริการดานสาธารณสุข โดยจัดใหมีสถานบริการสุขภาพในชุมชน 
ใหบริการดานสาธารณสุขที่มีคุณภาพเนนการบริการเชิงรุก และยกระดับศูนยบริการสาธารณสุขของ
เทศบาลใหเทียบเทาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
      ๘.๓  ใหมีการปองกันโรคติดตอหรือโรคระบาด โดยการสรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุม และดูแลรักษาอยางเปนระบบ เช่ือมโยงกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และควบคุมความ
สะอาดปลอดภัยของอาหาร สถานที่ผลิตและจําหนายอาหาร 
              ๘.๔  ปรับปรุงและพัฒนาตลาด โดยจัดใหมีตลาดที่มีสุขลักษณะของตลาดตาม 
หลักสุขาภิบาล พัฒนาตลาดเทศบาลใหผานเกณฑตลาดดีมีมาตรฐาน มีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดนาใช 

 ๙.  นโยบายดานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการทองเท่ียว 
      ๙.๑  สงเสริมการทํานุบํารุง และรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และภูมิปญญาทองถ่ิน  
โดยการจัดและสงเสริมกิจกรรมทางดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
      ๙.๒  สงเสริมการทองเที่ยว โดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลใหเช่ือมโยงกับวิถี
ชีวิตของชุมชนและเช่ือมโยงไปสูแหลงทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวดวย 
 



-๓๕- 
 

 ๑๐.  นโยบายดานการพัฒนาชุมชน 
      ๑๐.๑  เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน โดยการจัดกิจกรรมและ
รณรงคการปลูกฝงคานิยมอันดีที่จะสรางความรักความเขาใจของสมาชิกในครอบครัว และเปดพื้นที่
สาธารณะที่ดีใหกับเด็กและเยาวชน 
      ๑๐.๒  ปรับปรุงแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยการสงเสริมให
ประชาชนผูมีรายไดนอยมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีในชุมชน 
      ๑๐.๓  สงเสริมการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได  โดยใช
กระบวนการแผนชุมชน สรางความรูความเขาใจในการพัฒนาแกผูนําชุมชนและกรรมการชุมชนอยางเปน
ระบบและตอเน่ือง สรางเครือขายในการพัฒนาชุมชน เพื่อใหเกิดความรวมมือในการแกไขปญหาและ
พัฒนารวมกัน สงเสริมการออมเพื่อเปนสวัสดิการสังคมของคนในชุมชน 
      ๑๐.๔  แกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ทั้งดานการปองกัน การบําบัดรักษาและการ
ฟนฟูสมรรถภาพ โดยการใหการศึกษาและสรางความรูความเขาใจถึงพิษภัยของยาเสพติดไมใหระบาดใน
ชุมชน สรางเครือขายในการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน รณรงคตอตานยาเสพติด และสงเสริมการ
เลนกีฬาตานยาเสพติด 
      ๑๐.๕  สนับสนุนการสรางความมั่นคงในกลุมผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส โดยจัดเบี้ยยัง
ชีพสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดสตามที่ระเบียบกําหนด รวมทั้งสงเสริมการนําศักยภาพของ
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส มาใชในการพัฒนาทองถ่ินและถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 ๑๑.  นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
      ๑๑.๑  สรางเครือขายตลาด เพื่อจําหนายสินคาและบริการ โดยการจัดหาแหลง 
คาขาย แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ  จัดใหมีตลาดสินคาชุมชนเพื่อสรางงานและสรางรายได 
      ๑๑.๒ สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โดยการสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนไดสรางอาชีพตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการรวมกลุมเพื่อการ
ออมและการลงทุนในชุมชน  สงเสริมอาชีพและจัดการเรียนการสอนอาชีพใหกับประชาชน  สนับสนุนการ
ผลิตและการใชพลังงานทดแทน 

 ๑๒.  นโยบายดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
        เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยสงเสริมใหมี
ระบบเฝาระวังและการปองกัน  รวมถึงการแกไขและเยียวยา สรางเครือขายอาสาสมัครชุมชนในการเฝา
ระวังและปองกัน พรอมการชวยเหลือในเบื้องตน และประสานความรวมมือในการปฏิบัติกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ พรอมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการเฝาระวังและการปองกัน เชน กลองวงจรปด รถฉุกเฉิน
กูชีพกูภัย เพิ่มสัญญาณไฟจราจร เปนตน 
 

๔.๓.   พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
         ๑.  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี 
         ๒.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
         ๓.  การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง 
 



-๓๖- 
 

๔.๔   ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
         ๑.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 
         ๒.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 
         ๓.  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
         ๔.  พัฒนาการจัดการศึกษา 
         ๕.  พัฒนาศักยภาพผูเรียน 
         ๖.  ฟนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
         ๗.  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข 
         ๘.  สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม 
         ๙.  พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเช่ือมโยงภาคการทองเที่ยว 
         ๑๐. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
         ๑๑. พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
         ๑๒. สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน 
         ๑๓. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

๔.๕.   เปาประสงคการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
         ๑.  การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร 
         ๒.  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม  
         ๓.  บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที ่ 
         ๔.  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได   
         ๕.  การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  
         ๖.  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
         ๗.  นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  
         ๘.  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการสืบสานและเผยแพร  
         ๙.  ประชาชนสุขภาพดีถวนหนา  
         ๑๐.  มีการปองกันและควบคุมโรค  
         ๑๑.  บานเมืองสะอาดสวยงาม  
         ๑๒.  การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
         ๑๓.  มีพื้นที่สีเขียวและแหลงนันทนาการ 
         ๑๔.  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม  
         ๑๕.  ชุมชนพึ่งตนเองได  
         ๑๖.  มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน  
         ๑๗.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 
 
 



-๓๗- 
 

๔.๗.  วิสัยทัศนประเทศไทย (vision) 
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ไดกําหนด

วิสัยทัศนไววา “ สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง” 

๔.๘.  วิสัยทัศนกลุมจังหวัด (Vision) 
         รอยเอ็ด – ขอนแกน – มหาสารคาม – กาฬสินธุ 
                       “กลุมรอยแกนสารสินธุ” 
“ศูนยกลางการคา การบริการ อุตสาหกรรม และสังคมนาอยู” 

๔.๙.  วิสัยทัศนจังหวัดกาฬสินธุ 
“มุงเปนเมืองเกษตรกาวหนา   ผาไหมแพรวาหน่ึงเดียว  แหลงทองเที่ยวนาชมสังคมนาอยู 

 

๔.๑๐.   ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
 รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไว ๖ ยุทธศาสตร ดังน้ี 

๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงแหลงทุนทรัพยากร 
การประกอบอาชีพ ยกระดับรายได และสรางความมั่นคงทางสังคมใหทุกคนในสังคมไทย ชวยเหลือ
กลุมเปาหมายคนยากจน คนดอยโอกาส แรงงานนอกระบบ/ตางดาว  ชนกลุมนอย ใหเขาถึงบริการทาง
สังคมอยางเทาเทียมกับกลุมอื่นๆ สนับสนุนใหภาคีพัฒนาทุกภาคสวนมีสวนรวมแกไขปญหาความเหลื่อม
ล้ําและความขัดแยงในสังคมไทยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนาประเทศอยางเต็มที่ และเสริมสราง
ความสัมพันธของคนในสังคมใหเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน มีแนวทางสําคัญ ดังน้ี 

     -  การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความ 
        เสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 

      -  การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก 
               และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
      -  การเสริมสรางพลังใหทุกคนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและสรางการมีสวน 

        รวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคา และศักด์ิศร ี
      -  เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหแนนแฟนเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

 ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  เพื่อพัฒนาคนไทยทุก
กลุมทุกวัยใหมีศักยภาพ ดวยการเสริมสรางทักษะใหมีจิตสาธารณะ ๕ ดาน  ทั้งการเรียนรูตอเน่ืองตลอด
ชีวิต คิดเปน  ทําเปน  การสังเคราะหความรูสั่งสม และตอยอดสูนวัตกรรมความรู  การฝกฝนจนเกิด
ความคิดสรางสรรค  การเปดใจกวางพรอมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝงจิตใจที่มีคุณธรรม รวมทั้ง
เสริมสรางสภาพแวดลอมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมั่นคง และเอื้อตอการพัฒนาคนอยาง
สอดคลองกับการบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต มีแนวทางสําคัญ ดังน้ี 
      -  การสงเสริมคนไทยใหมีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคลองกับศักยภาพและ 

        โอกาสของพื้นที่ 
 



-๓๘- 
 

      -  พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน 
        อนาคต 

      -  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
      -  เสริมสรางคานิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี 

 ๓.  ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน  เพื่อสรางฐานภาคเกษตร
ใหเขมแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผูบริโภคทุกคนภายในประเทศ เปนฐานการ
ผลิตการเกษตรเพื่อเปนอาหารและพลังงาน ตลอดจนจัดหาพลังงานใหมีความมั่นคงเพียงพอกับความ
ตองการใชในประเทศ มีแนวทางที่สําคัญดังน้ี 
      -  ทรัพยากรธรรมชาติเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน 
      -  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและสรางมูลคา 
      -  สรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 
      -  สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
      -  สรางความมั่นคงดานพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาค 

        เกษตร 
     -  ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความสมดุลดานอาหารและพลังงาน 

 ๔.  ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยสิ่งแวดลอม  เพื่อสนับสนุนให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคา และบริการในภูมิภาคบนพื้นฐานแนวคิดสรางสรรคและการสราง
ภาคการผลิตและบริการในทุกข้ันตอนตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อใหเศรษฐกิจสรางสรรคเปนพลังขับเคลื่อน
ใหมไปสูเศรษฐกิจที่สมดุลและย่ังยืนในระยะยาวพรอมกับสรางระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยง
ในดานเศรษฐกิจ สรางบรรยากาศที่เสรีและเปนธรรมใหเอื้อตอการผลิต การคา และการลงทุน รวมทั้งการ
พัฒนาผูประกอบการใหม สรางเครือขายโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสภายในที่เช่ือมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค มีแนวทางสําคัญ ดังน้ี 
      -  พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร 
      -  พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
      -  พัฒนาภาคบริการ 
      -  พัฒนาภาคการคาและการลงทุน 
      -  พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
      -  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      -  ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบตางๆ ใหเอื้อประโยชนตอการประกอบธุรกิจ 

        อยางเปนธรรม 

๕.  ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค  เพื่อเตรียมพรอมและปรับตัวเขา
สูบริบทโลก และภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเขาสูประชาคมอาเซียน พรอมกับเสริมสรางความ
ไดเปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ต้ังทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจของประเทศสงเสริมบทบาทไทยในเวที
ระหวางประเทศใหเดนชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลงและประเด็นปญหารวมระหวางประเทศ มี
แนวทางสําคัญ ดังน้ี 



-๓๙- 
 

 
     -  สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
     -  ขยายความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือตางๆ และความเปนหุนสวนกับประเทศคูคา 
        ของไทยในภูมิภาคตางๆ 
     -  ปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาต้ังแตระดับชุมชนทองถ่ิน 
     -  สนับสนุนการเปดการคาเสรีและวางแนวทางปองกันผลเสียที่จะเกิดข้ึน 
     -  พัฒนาฐานการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในภูมิภาค 
     -  สรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
        การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ 
     -  เสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
        อยางมีจริยธรรมไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
     -  ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเช้ือโรค 
 
๖.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  เพื่ออนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสูการเปนสังคมที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 

     -  การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     -  การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมที่เปนมิตรกับ 
        สิ่งแวดลอม 
     -  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพื่อนําไปสูสังคมที่เปน 
        มิตรกับสิ่งแวดลอม 
     -  การจัดการสิ่งแวดลอมและโครงสรางพื้นฐาน 
     -  การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อใหสังคม 
        มีความยืดหยุนและมีภูมิคุมกัน  

 
๔.๑๑  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
         ๑.  ยกระดับการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเขมแข็งและแขงขันได 

- เพิ่มศักยภาพในการสรางรายไดจากผลิตภัณฑชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 
- สรางโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพแกองคกรชุมชน 
- เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคาและ

ภาคบริการ 
- รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาค 

         ๒.  การพัฒนาทุนมนุษยและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
- พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานใหมีทักษะ 
- สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตดวยระบบและวิธีการหลากหลาย 
- สงเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 



-๔๐- 
 

- เสริมสรางศักยภาพครัวเรือนยากจน และผูดวยโอกาส 
๓.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน นํ้า ปาไม)  แบบบูรณาการ 
- อนุรักษ และใชประโยชนจากความหลากหลาย ทางชีวภาพอยางย่ังยืน 
- ปองกันเฝาระวัง และบําบัดฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- การพัฒนาเครือขายชุมชนดานทรัพยากรธรรมชาติ 
-  

๔.๑๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
๑.  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 

- เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
- เพิ่มสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)   
- การสรางมูลคาเพิ่ม 
- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร 
- การบริหารจัดการองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งและกินดีอยูดีตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  การพัฒนาผาไหมแพรวา 

- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
- สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาผูประกอบการ 
- การเช่ือมโยงผาไหมแพรวากับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
- สงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
- สงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 

๓.  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
- สงเสริมและพัฒนามาตรฐานดานการคา การบริการ และการทองเที่ยว 
- สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา การบริการ และการทองเที่ยว 
- สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการดานการคา การบริการและการทองเที่ยว 
- จัดต้ังและพัฒนาศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจการคาและการทองเที่ยว 
- สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

การพัฒนาดานการคา การบริการและการทองเที่ยว 
๔.  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

- สงเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
- สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
- สงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคม 
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
- การสงเสริมการมีอาชีพ รายได และความเขมแข็งของชุมชน 
- สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปองกันแกไขปญหายาเสพติด และการ

คุมครองผูบริโภค 



-๔๑- 
 

๔.๑๓   พันธกิจการพัฒนาประเทศไทย 
 รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไดกําหนดพันธ
กิจการพัฒนาประเทศไว ๓ พันธกิจ ดังน้ี 
 

         ๑.  สรางความเปนธรรมในการกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมคุณธรรม เพื่อใหคนกินดี 
อยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อบุัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุขคนในสังคมอยูรวมกัน
อยางสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาล 
         ๒.  พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรูและความสรางสรรค 
ของคนไทย ขยายหลักประกันทาสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนสรางความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมทั้ง
ปรับโครงสรางสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๓. สรางภูมิคุมกันใหเขมแข็งสามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤต 
เศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึนในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู และทักษะสามารถรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 

๔.๑๔  พันธกิจการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ                                                                                                 
๑.  พัฒนาการเกษตร  
๒.  พัฒนาผาไหมแพรวา 
๓.  พัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

          ๔.   พัฒนาคนและสังคม 

๔.๑๕   เปาประสงคการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ 
๑.  เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตเพิ่มข้ึน 
๒.  พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 

    ๓.  การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 
๔.  เพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผาไหมแพรวา 
๕.  เพิ่มชองทางการตลาดสูสากล 
๖.  การคา การบริการและการทองเที่ยวไดมาตรฐานระดับสากล 
๗.  การคา การบริการและการทองเที่ยวมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
๘.  รายไดจากการคา การบริการและการทองเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 
๙.  คนมีคุณภาพและคุณธรรม 
๑๐.  สังคมเขมแข็งและนาอยู 
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พันธกิจท่ี ๑ :  ๔๒ ๒๐,๑๕๓,๐๐๐ ๕๘ ๒๕๖,๗๓๑,๙๐๐ ๔๗ ๒๒๔,๐๘๐,๐๐๐ ๑๔๗ ๕๐๐,๙๖๔,๙๐๐

    การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : ๑๗ ๓,๖๕๐,๐๐๐ ๒๓ ๑๕,๗๖๔,๔๐๐ ๒๐ ๗,๐๑๔,๐๐๐ ๖๐ ๒๖,๔๒๘,๔๐๐

    พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร

เปาประสงคท่ี ๑ : ๕ ๔๕๐,๐๐๐ ๘ ๖,๔๕๐,๐๐๐ ๕ ๘๕๐,๐๐๐ ๑๘ ๗,๗๕๐,๐๐๐

การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร

เปาประสงคท่ี ๒ : ๑๒ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๑๕ ๙,๓๑๔,๔๐๐ ๑๕ ๖,๑๖๔,๐๐๐ ๔๒ ๑๘,๖๗๘,๔๐๐

การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : ๑๕ ๒,๓๖๖,๐๐๐ ๑๖ ๒,๘๖๖,๐๐๐ ๑๕ ๒,๗๖๖,๐๐๐ ๔๖ ๗,๙๙๘,๐๐๐

    พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร

เปาประสงคท่ี ๓ : ๑๕ ๒,๓๖๖,๐๐๐ ๑๖ ๒,๘๖๖,๐๐๐ ๑๕ ๒,๗๖๖,๐๐๐ ๔๖ ๗,๙๙๘,๐๐๐

บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาท่ี

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : ๑๐ ๑๔,๑๓๗,๐๐๐ ๑๙ ๒๓๘,๑๐๑,๕๐๐ ๑๒ ๒๑๔,๓๐๐,๐๐๐ ๔๑ ๔๖๖,๕๓๘,๕๐๐

    การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

เปาประสงคท่ี ๔ ๒ ๙๕๐,๐๐๐ ๓ ๘,๔๕๐,๐๐๐ ๒ ๙๕๐,๐๐๐ ๗ ๑๐,๓๕๐,๐๐๐

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได

เปาประสงคท่ี ๕ ๘ ๑๓,๑๘๗,๐๐๐ ๑๖ ๒๒๙,๖๕๑,๕๐๐ ๑๐ ๒๑๓,๓๕๐,๐๐๐ ๓๔ ๔๕๖,๑๘๘,๕๐๐

การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

งบประมาณ(บาท)
จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

สวนที่  ๕
บัญชีสรุป

โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ รวม ๓ ป

พันธกิจ/ยุทธศาสตรการพัฒนา/เปาประสงค จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
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พันธกิจท่ี ๒ : ๑๒๗ ๘๓,๗๑๖,๙๐๐ ๒๓๖ ๙๙๐,๓๗๗,๑๓๘ ๑๔๔ ๒๗๐,๘๗๕,๑๐๐ ๕๐๗ ๑,๓๔๔,๙๖๙,๑๓๘

    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : ๒๙ ๕๐,๔๒๖,๐๐๐ ๔๐ ๙๙,๕๓๔,๙๐๒ ๓๒ ๕๑,๕๔๑,๑๐๐ ๑๐๑ ๒๐๑,๕๐๒,๐๐๒

    พัฒนาการจัดการศึกษา

เปาประสงคท่ี ๖ : ๒๙ ๕๐,๔๒๖,๐๐๐ ๔๐ ๙๙,๕๓๔,๙๐๒ ๓๒ ๕๑,๕๔๑,๑๐๐ ๑๐๑ ๒๐๑,๕๐๒,๐๐๒

ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและได

มาตรฐาน

ยุทธศาสตรท่ี ๕ : ๑๘ 7,581,000 ๒๕ 8,918,000 ๒๐ 7,831,000 ๖๓ 24,330,000
    พัฒนาศักยภาพผูเรียน

เปาประสงคท่ี ๗ : ๑๘ ๗,๕๘๑,๐๐๐ ๒๕ ๘,๙๑๘,๐๐๐ ๒๐ ๗,๘๓๑,๐๐๐ ๖๓ ๒๔,๓๓๐,๐๐๐

นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

ยุทธศาสตรท่ี ๖ : ๘ ๒,๐๙๐,๐๐๐ ๗ ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๗ ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๒๒ ๗,๖๗๐,๐๐๐

    ฟนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและ

    และภูมิปญญาทองถิ่น

เปาประสงคท่ี ๘ : ๘ ๒,๐๙๐,๐๐๐ ๗ ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๗ ๒,๗๙๐,๐๐๐ ๒๒ ๗,๖๗๐,๐๐๐

ขนบธรรมเนียม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับ

การสืบสานและเผยแพร

ยุทธศาสตรท่ี ๗ : ๓๐ ๖,๐๗๒,๐๐๐ ๒๘ ๗,๑๒๒,๐๐๐ ๒๖ ๕,๓๗๒,๐๐๐ ๗๘ ๑๐,๕๕๖,๐๐๐

    พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

เปาประสงคท่ี ๙ : ๑๘ ๑,๙๘๗,๐๐๐ ๑๖ ๒,๒๘๗,๐๐๐ ๑๔ ๑,๒๓๗,๐๐๐ ๔๘ ๕,๕๑๑,๐๐๐

ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

พันธกิจ/ยุทธศาสตรการพัฒนา/เปาประสงค

ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ รวม ๓ ป
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เปาประสงคท่ี  ๑๐ : ๑๐ ๑,๔๑๕,๐๐๐ ๑๐ ๒,๑๖๕,๐๐๐ ๑๐ ๑,๔๖๕,๐๐๐ ๓๐ ๕,๐๔๕,๐๐๐

มีการปองกันและควบคุมโรค

เปาประสงคท่ี ๑๑ : ๒ ๒,๖๗๐,๐๐๐ ๒ ๒,๖๗๐,๐๐๐ ๒ ๒,๖๗๐,๐๐๐ ๖ ๘,๐๑๐,๐๐๐

บานเมืองสะอาดสวยงาม

ยุทธศาสตรท่ี ๘ : ๖ ๔๒๐,๕๐๐ ๖ ๓๕,๙๘๕,๑๓๖ ๕ ๒๒๐,๕๐๐ ๑๗ ๓๖,๖๒๖,๑๓๖

    สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม

เปาประสงคท่ี ๑๒ : ๖ ๔๒๐,๕๐๐ ๖ ๓๕,๙๘๕,๑๓๖ ๕ ๒๒๐,๕๐๐ ๑๗ ๓๖,๖๒๖,๑๓๖

การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี ๙ : ๓ ๑๗๓,๖๐๐ ๒๒ ๕๓๓,๖๐๗,๖๐๐ ๑๐ ๑๕๗,๐๕๓,๖๐๐ ๓๕ ๖๙๐,๘๓๔,๘๐๐

    พัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเท่ียว

เปาประสงคท่ี ๑๓ : ๓ ๑๗๓,๖๐๐ ๒๒ ๕๓๓,๖๐๗,๖๐๐ ๑๐ ๑๕๗,๐๕๓,๖๐๐ ๓๕ ๖๙๐,๘๓๔,๘๐๐

มีพ้ืนท่ีสีเขียวและแหลงนันทนาการ

ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ : ๓๓ ๑๖,๙๕๓,๘๐๐ ๑๐๘ ๓๐๒,๔๑๙,๕๐๐ ๔๔ ๔๖,๐๖๖,๙๐๐ ๑๘๕ ๓๖๕,๔๔๐,๒๐๐

    พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน

เปาประสงคท่ี ๑๔ : ๓๓ ๑๖,๙๕๓,๘๐๐ ๑๐๘ ๓๐๒,๔๑๙,๕๐๐ ๔๔ ๔๖,๐๖๖,๙๐๐ ๑๘๕ ๓๖๕,๔๔๐,๒๐๐

มีโครงสรางพ้ืนฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

พันธกิจท่ี  ๓ : ๓๘ ๖,๘๗๔,๒๘๐ ๖๒ ๔๕,๑๔๕,๒๘๐ ๕๔ ๙,๐๙๐,๒๘๐ ๑๕๔ ๖๑,๑๐๙,๘๔๐

     การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

ยุทธศาสตรท่ี ๑๑ : ๒๑ ๕,๐๙๔,๐๐๐ ๓๓ ๖,๗๓๕,๐๐๐ ๒๘ ๕,๗๑๐,๐๐๐ ๘๒ ๑๗,๕๓๙,๐๐๐

    พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

เปาประสงคท่ี ๑๕ : ๑๙ ๔,๙๒๔,๐๐๐ ๓๓ ๖,๗๓๕,๐๐๐ ๒๘ ๕,๗๑๐,๐๐๐ ๘๐ ๑๗,๓๖๙,๐๐๐

ชุมชนพ่ึงพาตนเองได

งบประมาณ(บาท)
พันธกิจ/ยุทธศาสตรการพัฒนา/เปาประสงค

ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ รวม ๓ ป

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
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ยุทธศาสตรท่ี ๑๒ : ๙ ๗๘๕,๐๐๐ ๒๒ ๒,๘๑๕,๐๐๐ ๒๐ ๒,๗๘๕,๐๐๐ ๕๑ ๖,๓๘๕,๐๐๐

    สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน

เปาประสงคท่ี ๑๖ : ๙ ๗๘๕,๐๐๐ ๒๒ ๒,๘๑๕,๐๐๐ ๒๐ ๒,๗๘๕,๐๐๐ ๕๑ ๖,๓๘๕,๐๐๐

มีการสรางงานอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ยุทธศาสตรท่ี ๑๓ : ๘ ๙๙๕,๒๘๐ ๗ ๓๕,๕๙๕,๒๘๐ ๖ ๕๙๕,๒๘๐ ๒๑ ๓๗,๑๘๕,๘๔๐

    สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

เปาประสงคท่ี ๑๗ : ๘ ๙๙๕,๒๘๐ ๗ ๓๕,๕๙๕,๒๘๐ ๖ ๕๙๕,๒๘๐ ๒๑ ๓๗,๑๘๕,๘๔๐

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รวมท้ังสิ้น ๒๐๗ ๑๑๐,๗๔๔,๑๘๐ ๓๕๖ ๑,๒๙๒,๒๕๔,๓๑๘ ๒๔๕ ๕๐๔,๐๔๕,๓๘๐ ๘๐๘ ๑,๙๐๗,๐๔๓,๘๗๘

พันธกิจ/ยุทธศาสตรการพัฒนา/เปาประสงค

ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ รวม ๓ ป

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ(บาท)



  ยุทธศาสตรท่ี ๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 

     เปาประสงคท่ี ๑  การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการตอเติมอาคาร   เพ่ือใหมีสถานท่ีบริการ  อาคารสํานักงานเต็ม  - ๓,๓๐๐,๐๐๐  -  มีสถานท่ีอํานวยความ สํานักการชาง

สํานักงานเทศบาล ประชาชนไดอยางกวางขวาง รูปแบบ (ปกอาคาร ๑ ขาง) สะดวกแกประชาชน

เพ่ิมข้ึน

๒ โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ  เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา  จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขง ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐   ผูบริหาร สมาชิกสภา สํานักการศึกษา

เทศบาล พนักงานเทศบาล แลก ขันท่ีเทศบาลเปนเจาภาพจัดการ พนักงานเทศบาลไดมี

เปลี่ยนความคิดเห็นและเปนการ แขงขัน ปละ ๑ ครั้ง โอกาสรูจักและแลก

กระชับความสัมพันธระหวาง เปลี่ยนความคิดเห็น 

เทศบาลใหมีความแนบแนน ตลอดทํากิจกรรมรวมกัน 

นํามาซึ่งความสามัคคี

ในหมูคณะ

โครงการ วัตถุประสงค

 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามป พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 

     เปาประสงคท่ี ๑  การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการปรับปรุงหองประชุม  เพ่ือปรับปรุงหองประชุม  หองประชุมสภาเทศบาล  - ๑,๘๐๐,๐๐๐  -  หองประชุมใหบริการไดอยางสํานักปลัดฯ

สภาเทศบาล สภาเทศบาล ใหเปนสถานท่ี มีประสิทธิภาพ

จัดประชุมท่ีมีประสิทธิภาพ

๔ โครงการอาสาสมัครไกลเกลี่ย เพ่ือใหขอพิพาทในชุมชนไดรับ อาสาสมัครในชุมชนๆ ละไมนอย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีความปรองดอง กองวิชาการฯ

หัวขอพิพาทในชุมชน การแกไขในเบื้องตน กวา ๓ คน กันเอ้ืออาทรตอกัน

๕ โครงการประเมินผลการปฏิบัติ  เพ่ือใหรูระดับความพึงพอ ระดับความพึงพอใจรอยละ ๘๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  รูระดับความพึงพอใจ กองวิชาการฯ

งาน ใจโดยองคกรภายนอก เปน ของประชาชนตอผลของ

ผูประเมินการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานและมีแนว

ทางในการพัฒนา

๖ โครงการจัดงานวันเทศบาล  เพ่ือใหพนักงาน/ลูกจางมี พนักงาน/ลูกจาง/คณะผูบริหาร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  บุคลากรเทศบาลมีความ สํานักปลัดฯ

กิจกรรมรวมกันในการบําเพ็ญ /สมาชิกสภาเทศบาล/ชุมชน รักสามัคคีและชุมชนเขา

ประโยชนและเห็นความสําคัญ มามีสวนรวม

ของวันเทศบาล

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 

     เปาประสงคท่ี ๑  การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการพัฒนาระบบขอมูล  เพ่ือใหขอมูลขาวสาร  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีขอมูลสารสนเทศภูมิ กองวิชาการฯ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) สนเทศภูมิศาสตรของ เทศบาล ศาสตรท่ีสามารถใชงาน

เทศบาลท่ีมีประสิทธิภาพ กับสภาพพ้ืนท่ีจริงท่ีทัน

ในการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี สมัย

ไดหลายรูปแบบ

๘ โครงการพัฒนาระบบการสง เพ่ือความรวดเร็วในการรับขอมูล ระบบการสงขอมูลผานอินเทอร-  - ๕๐๐,๐๐๐  - มีขอมูลประกอบการตัด กองวิชาการฯ

ขอมูลทางอิเล็กทรอรนิค ขาวสารและการบริการประชาชน เน็ต สินใจท่ีรวดเร็วในการ

ใหบริการประชาชน

๙ โครงการประเมินกิจกรรม เพ่ือใหมีการประเมินผลการจัด เทศบาลไดรับการรับรองตาม ๑๐๐,๐๐๐  -  - เทศบาลเปนหนวยงานท่ี กองวิชาการฯ

๕ ส องคกรตามกิจกรรม ๕ ส มาตรฐานกิจกรรม ๕ ส มีการบริหารจัดการท่ีดี

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 

     เปาประสงคท่ี ๒  การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝกอบรมการใชอิน เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอ ตัวแทนชุมชน ๆ ละ ไมนอย  - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ประชาชนเขาถึงขอมูล กองวิชาการฯ

เทอรเน็ตเบื้องตนสําหรับชุมชน มูลสารสนเทศจากอินเทอร กวา ๒ คน ขาวสารแบบไรพรมแดน

เน็ตและใชอินเทอรเน็ตเบื้อง

ตนได

๒ โครงการสงเสริมการมีสวนรวม  เพ่ือใหประชาชนมีความรู  จัดกิจกรรมสงเสริมการ  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ประชาชนมีสวนรวมใน กองวิชาการฯ

ของประชาชน ในกระบวนการ ความเขาใจและเขามามีสวน มีสวนรวมของชุมชน ๓๖ ชุมชน กระบวนการประชาธิป-

ประชาธิปไตย รวมในกระบวนการประชาธิป- และประชาชนท่ัวไป เชน การ ไตยในหลายๆ ดาน

ไตย ประชาคม การรับฟงความคิดเห็น

๓ โครงการสงเสริมและสนับสนุน  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน สนับสนุนการดําเนินงานของ  - ๑๑๔,๐๐๐ ๑๑๔,๐๐๐  สภาองคกรชุมชนเปนตัวแทนกองสวัสดิการฯ

กิจกรรมสภาองคกรชุมชน ใหชุมชนรวมตัวกันจัดตั้ง สภาชุมขนในเขตเทศบาล ชุมชนในการเสนอความ

สภาองคกรชุมชน ตองการของชุมชน

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 

     เปาประสงคท่ี ๒  การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการจัดตั้งศูนยสารสนเทศ  เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี  ติดตั้งระบบสารสนเทศใน  - ๔,๖๐๐,๐๐๐ ๔,๖๐๐,๐๐๐  ประชาชนเขาถึงขอมูล กองวิชาการฯ

แหลงการเรียนรูประจําชุมชน ใหประชาชนไดมีแหลงเรียนรู ชุมชน ๓๖ ชุมชน ขาวสารตางๆ ท่ีจะเปน กองสวัสดิการฯ

ทันสมัย และสามารถเขา ประโยชนตอการดําเนิน

ถึงขอมูลขาวสารได ชีวิต

๕ โครงการประกวดผลการ  เพ่ือเพ่ิมชองทางการประชา-  จัดประกวดการดําเนินงาน  -  - ๕๐,๐๐๐  ผูประกาศขาวสามารถ กองวิชาการฯ

ดําเนินงานหอกระจายขาวชุมชน สัมพันธ ขาวสารใหกับ ของหอกระจายขาวท้ัง ๓๖ เผยแพรขาวสารไดอยาง

ประชาชน ชุมชน ถูกตองและมีแรงจูงใจใน

การทําหนาท่ี

๖ โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน  เพ่ือเพ่ิมชองทางในการรับรู  จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ประชาชนมีชองทางการ กองวิชาการฯ

และผูประกาศขาวชุมชน ขาวสารและสงเสริมการมี และผูประกาศขาวชุมชนทุก รับรูขาวสารเพ่ิมข้ึนและเ

สวนรวมของประชาชนผาน  โดยมีผูเขารวม ๑๐๐ คน ปนการสรางเครือขายดาน

สื่อมวลชนและผูประกาศขาว การประชาสัมพันธ 

ชุมชน ของเทศบาล

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

วัตถุประสงคโครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 

     เปาประสงคท่ี ๒  การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการจัดทํารายงาน  เพ่ือประชาสัมพันธผล  จัดทําเปนรูปเลม จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนไดรับรู และมี กองวิชาการฯ

ผลการปฏิบัติงานประจําป การปฏิบัติงานประจําป ๑,๐๐๐ เลม สวนรวมในการติดตาม

ของนายกเทศมนตรี ของนายกเทศมนตรี ผลการปฏิบัติงานของ

นายกเทศมนตรี

๘ โครงการจัดเวทีสาธารณะ เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของ จัดเวทีสาธารณะในเรื่องท่ีอาจ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ประชาชนมีสวนรวมใน กองสวัสดิการฯ

ประชาชนและสงเสริมการ มีผลกระทบตอประชาชน การแกไขปญหาของ กองวิชาการฯ

มีสวนรวมของประชาชน เทศบาล

๙ โครงการเทศบาลพบประชาชน  เพ่ือรับฟงปญหาและความ ๓๖  ชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เทศบาลไดรับทราบ กองสวัสดิการฯ

ตองการของประชาชนและ ปญหาและความตองการของ

นําบริการข้ันพ้ืนฐานไปบริการ ประชาชนและสามารถแกไข

ประชาชนในชุมชน ปญหาความเดือดรอนไดตรงตาม

ความตองการของประชาชน

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 

     เปาประสงคท่ี ๒  การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการจัดทํารายงานกิจการ  เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ  รวบรวมผลงาน ๓๖ ชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ชุมชนไดเผยแพรประชา กองสวัสดิการฯ

ชุมชน กิจกรรมและผลงานของ เปนรูปเลม สัมพันธกิจกรรมผลงาน

ชุมชนในเขตเทศบาล ของชุมชนตอสาธารณะ

๑๑ โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ-   เพ่ือเผยแพรผลงานกิจกรรม  จัดทําวารสารสิ่งพิมพ ๘,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนไดรับทราบ กองวิชาการฯ

ประชาสัมพันธ ตาง ๆ ของเทศบาลใหครอบ ฉบับ  ทุกๆ ๓ เดือนสงทุกครัว . ขอมูลขาวสารกิจกรรม

คลุมทุกครัวเรือน เรือนในเขตเทศบาล ของเทศบาล

๑๒ โครงการจัดทํารายงานกิจการ   เพ่ือรวบรวมและเผยแพร   จัดทํา ๑,๐๐๐ เลม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนและสวนราช กองวิชาการฯ

ประจําป ผลงานในรอบ ๑ ป  ให การรับทราบผลงานตางๆ

ประชาชนท่ัวไปทราบ ของเทศบาลในรอบป

๑๓ โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ   เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ  ประชาชนรับรูขาวสาร ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  ประชาชนไดรับทราบผล กองวิชาการฯ

ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและ ผลงานของเทศบาลผานสื่อ เทศบาล งานของเทศบาลอยาง

โทรทัศน วิทยุและโทรทัศน ท่ัวถึง

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 

     เปาประสงคท่ี ๒  การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการติดตั้ง และปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงการกระจาย ระบบเสียงตามสาย ๓๐ จุด - ๓,๒๐๐,๔๐๑  - ประชาชนในเขตเทศบาล กองวิชาการฯ

ระบบกระจายเสียงตามสาย เสียงของเทศบาลใหครอบ และระบบเสียงไรสาย  ๓๕ จุด ไดรับขอมูลขาวสารอยาง

และไรสาย คลุมพ้ืนท่ีและมีระบบเสียงท่ี ท่ัวถึง

ชัดเจนข้ึน

๑๕ โครงการกอสรางหอกระจาย  เพ่ือใหชุมชนไดรับขาวสาร  กอสรางกอกระจายขาว ๑๒๐,๐๐๐  -  -  ประชาชนไดรับขอมูล กองวิชาการฯ

ขาวชุมชน ของชุมชน และขาวสารของ ตามแบบแปลน สําหรับชุมชน ขาวสารอยางท่ัวถึง

(เสนอโดยชุมชนทุงมนและ สวนราชการไดอยางท่ัวถึง โพธ์ิไทร และชุมชนทุงมน

ชุมชนโพธ์ิไทร)

๑๖ โครงการอาสาสมัครชุมชนรวม เพ่ือใหตัวแทนชุมชนไดมีสวนรวม อาสาสมัครในชุมชนๆละไมนอย ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เทศบาลบริหารงานดวย กองวิชาการฯ

ตรวจสอบการบริหารงาน ในการตรวจสอบการทํางานของ กวา ๒ คน ความโปรงใสเปนประ-

เทศบาล โยชนกับชุมชนโดยรวม

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 

     เปาประสงคท่ี ๒  การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา- เพ่ือจัดการการเลือกตั้งสมาชิก จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๑,๘๐๐,๐๐๐  -  - การเลือกตั้งเปนไปโดย สํานักปลัดฯ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สภาเทศบาลในกรณีครบวาระ เมืองกาฬสินธุตามกฎหมายวา บริสุทธ์ิยุติธรรม

การดํารงตําแหนง ดวยการเลือกตั้งทองถ่ิน

๑๘ โครงการเทศบาลตานการทุจริต เพ่ือเปนการปองกันการทุจริต มีประชาชนและเครือขายในการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ บุคลากรเทศบาลไม กองวิชาการฯ

หรือประพฤติมิชอบในงานราช- ปองกันการทุจริตหรือประพฤติ กระทําการทุจริตหรือ

การของเทศบาล มิชอบในงานราชการของเทศบาล ประพฤติมิชอบ

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๒  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 

     เปาประสงคท่ี ๓  บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาท่ี

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝกอบรมพนักงานครู  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู  จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ พนักงานครูและบุคลากร สํานักการศึกษา

ความสามารถในการ เทศบาลและบุคลากรทาง ทางการศึกษาเกิดความรู

ปฏิบัติงานของพนักงานครู การศึกษาและจัดทัศนศึกษา ความเขาใจ เพ่ิมทักษะ

และบุคลากรทางการศึกษา ดูงาน  จํานวน  ๑๕๐  คน การปฏิบัติงานใหมี

ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพสูงข้ึน

๒ โครงการพัฒนาครู  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู  จัดอบรมครูเทศบาลและจัด ๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ พนักงานครูและบุคลากร สํานักการศึกษา

เทศบาล และสรางเสริม ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ทางการศึกษาเกิดความรู

ประสบการณในการเรียน ความเขาใจ เพ่ิมทักษะ

การสอน การปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน

๓ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร  เพ่ือพัฒนาบุคลากรทาง  จัดสงบุคลากรเขารวมอบรม ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๗,๐๐๐  บุคลาการทางการศึกษามี สํานักการศึกษา

ทางการศึกษา การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ กับกรมสงเสริมฯ พัฒนาการในการสอน

ในการสอน

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๒  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 

     เปาประสงคท่ี ๓  บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาท่ี

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการสัมมนาผูบริหารและ  เพ่ือฝกอบรมสัมมนา ผูบริหาร จํานวน  ๑  คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ผูบริหารและครูอาสา สํานักการศึกษา

ครูอาสาสอนเด็กเรรอน ผูบริหารและครูอาสาสอน และครูอาสาสอนเด็กเรรอน สอนเด็กเรรอนไดเพ่ิมพูน

เด็กเรรอนไดเพ่ิมพูนทักษะ จํานวน ๑ คน ทักษะความรูในการ

ความรูในการพัฒนาการ พัฒนาการศึกษาใหแก

ศึกษาแกเด็กเรรอน เด็กเรรอน

๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหบุคลากรขององคกรมี พนักงานครูเทศบาล - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผูผานการฝกอบรม สํานักการศึกษา

การสรางองคความรูในองคกร ทักษะความพรอมและพัมนา บุคลากรทางการศึกษา สามารถนําความรูท่ีได

(KM) โดยใชระบบคอม ศักยภาพการปฏิบัติงานในการ และบุคลากรฝายงานตางๆ ไปพัฒนาทักษะการ

พิวเตอร สรางองความรูบริหารจัดการ ในสังกัดเทสบาลเมืองกาฬสินธุ ปฏิบัติงานเพ่ือสรางองค

ขอมูลสารสนเทศใหมีประสิทธิ ความรูในการบริหารจัด

ภาพยิ่งข้ึน การขอมูลสารสนเทศได

อยางมีประสิทธิภาพ

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๒  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 

     เปาประสงคท่ี ๓  บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาท่ี

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการฝกอบรมผูตัดสินกีฬา  เพ่ือใหครูผูสอนพละศึกษา ครูจํานวน  ๓๐  คน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  มีผูตัดสินกีฬาท่ีมีความ สํานักการศึกษา

ไดมีความรูเรื่องกติกาการ ยุติธรรม

แขงขันและเปนผูตัดสินกีฬา

ท่ียุติธรรม

๗ โครงการอบรมสัมมนา  เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีผูรับ  จัดเจาหนาท่ีเขารับการอบรม ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐  เจาหนาท่ีมีความรับ สํานักการศึกษา

ผูรับผิดชอบสนามกีฬา ผิดชอบสนามกีฬาใหมีทักษะ การบริหารสนามกีฬา ผิดชอบในการบริหาร

ในการบริหารจัดการภายใน สนามกีฬาไดตามนโยบาย

สนามกีฬา

๘ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให  เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมความ เจาหนาท่ีรับผิดชอบสนาม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เจาหนาท่ีรับผิดชอบ สํานักการศึกษา

ความรูแกผูรับผิดชอบ รูทักษะใหแกเจาหนาท่ีผูรับ กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ สนามกีฬากลางจังหวัด

ศูนยเยาวชน ผิดชอบศูนยเยาวชน สนาม จํานวน ๒ คน กาฬสินธุไดรับความรู

กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ ความเขาใจและเกิด

ทักษะการใชงานสนาม

กีฬา ทําใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพ

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๒  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 

     เปาประสงคท่ี ๓  บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาท่ี

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการฝกอบรมสัมมนา  เพ่ือพัฒนาความรู  ความ  ผูบริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ใหบริการประชาชนได สํานักปลัดฯ

พนักงานเทศบาลและลูกจาง สามารถและทักษะของผูบริหาร พนักงานเทศบาล, ลูกจางประจํา อยางมีประสิทธิภาพ

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจาง ๒๕๐ - ๓๐๐ คน

พนักงานเทศบาล  ลูกจาง

๑๐ โครงการคัดเลือกพนักงาน  เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหกับ  พนักงานเทศบาล,  ลูกจาง ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐  ผูไดรับการคัดเลือกมี สํานักปลัดฯ

ลูกจางดีเดน ผูท่ีปฏิบัติงานดวยความวิริยะ ประจํา,  พนักงานจาง ความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงาน

อุตสาหะ มากข้ึน

๑๑ โครงการศึกษาตอระดับปริญญา  เพ่ือพัฒนาและสงเสริม   ผูบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐  ใหผูบริหาร ,สมาชิกสภา สํานักปลัดฯ

ตรี หรือปริญญาโทของผูบริหาร ความรูใหผูบริหาร  สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล,ลูกจางประจํา เทศบาล พนักงาน / 

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล พนักงาน และพนักงาน พนักงานจาง จํานวน  ๔  คน ลูกจางมีวิทยะฐานท่ี

เทศบาล และลูกจาง จาง เพ่ิมสูงข้ึน

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๒  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 

     เปาประสงคท่ี ๓  บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาท่ี

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ โครงการพัฒนาองคความรู  เพ่ือพัฒนาองคความรู ใหกับ  สมาชิกสภาเทศบาล  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  การบริหารงานเทศบาล สํานักปลัดฯ

สําหรับสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะ คณะผูบริหารและผูเก่ียวของ สามารถเทียบเคียงกับ

และคณะผูบริหาร ผูบริหารใหพรอมรับกับการ จํานวนไมนอยกวา ๒๐๐ คน เทศบาลอ่ืนได ในระดับ

เปลี่ยนแปลง เดียวกัน

๑๓ โครงการอบรมดานวินัยสําหรับ เพ่ือเสริมสรางความรูในระเบียบ บุคลากรเทศบาลจํานวนไมนอย ๓๐,๐๐๐  -  - บุคลกรมีวินัยใผคุณธรรม กองวิชาการฯ

บุคลากรเทศบาล ปฏิบัติของการปฏิบัติงาน กวา ๓๐๐ คน ไมประพฤติมิชอบ

๑๔ โครงการประเมินยุทธศาสตร เพ่ือใหผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดไดเรียนรูวิธี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ บุคลากรเทศบาลนํา กองวิชาการฯ

การพัฒนา ไดเรียนรูการประเมินตัวช้ีวัด การประเมินตัวช้ีวัดไมนอยกวา ความรูไปปรับใชในกระ-

ตามยุทธศาสตรการพัฒนา ๕๐ คน บวนการปฏิบัติงาน

๑๕ โครงการแขงขันกีฬาภายใน  พนักงานเทศบาลไดพบปะ  บุคลากรเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  พนักงานไดออกกําลังกาย สํานักการศึกษา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สังสรรคและไดออกกําลังกาย จํานวน ๕๐๐ คน และมีความสามัคคีกันใน สํานักปลัดฯ

ไดพัฒนาจิตใจและรางกาย หมูคณะ และเช่ือมความ

ใหแข็งแรงอยูเสมอ สัมพันธในหมูคณะ

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๒  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 

     เปาประสงคท่ี ๓  บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาท่ี

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการพัฒนาบุคลากรดาน  เพ่ือพัฒนาองคความรู ใหกับ บุคลากรเทศบาล  จํานวน ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  บุคลากรเทศบาล กองวิชาการฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรเทศบาลดานเทคโนโลยี ไมนอยกวา ๑๐๐ คน สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีทันสมัยได

๑๗ โครงการอบรมเจาหนาท่ี  เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความ เจาหนาท่ี จํานวน ๑ คน  และ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  เจาหนาท่ีและครูแกน สํานักการศึกษา

และครูวิทยากรแกนนํา รูดานยาเสพติดใหแก ครูแกนนําตานยาเสพติด นําตานยาเสพติดเกิด

ตานยาเสพติด เจาหนาท่ีและครูวิทยากร จํานวน ๔ คน ทักษะเช่ียวชาญสามารถ

แกนนําตานยาเสพติด ขยายผลในการฝกอบรม

ใหความรูถึงพิษภัยยาเสพ

ติดแกเยาวชนใหหางไกล

ยาเสพติด

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

-60-



  ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

     เปาประสงคท่ี ๔  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกอสรางและตอเติม  - เพ่ือใหตลาดโตรุงเทศบาล  ๑. กอสรางอาคารพาณิชย  - ๗,๕๐๐,๐๐๐  - ประชาชนมีพ้ืนท่ีทํา สํานักการชาง

พ้ืนท่ีใชสอยตลาดโตรุง เปนศูนยอาหารครบวงจร ๓ ช้ัน ๑๐ คูหา  กวาง ๑๖.๐ เมตร มาหากินเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับบริการ ยาว ๑.๒๐ เมตร พ้ืนท่ีใชสอย ผูบริโภคไดรับบริการ

อาหารท่ีสะอาดปลอดภัย รวม ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร อาหารท่ีสะอาดปลอดภัย

 - เพ่ือใหพ้ืนท่ีใชสอยเพ่ิมข้ึน ๒. กอสรางทางเทา คสล.

และมีพ้ืนท่ีเพ่ือการสันทนา- หนา ๐.๐๗ เมตร  พ้ืนท่ีรวม 

การ ๓๕๐ ตร.ม. พรอมคันหิน คสล.

ความยาวรวม ๒๐๐ เมตร

๓. กอสรางถนน และท่ีจอดรถ

คสล.หนา ๐.๑๕ เมตรและทาสี

เสนจราจรพ้ืนท่ีรวม ๕๗๐ ตร.ม.

๔. กอสรางไฟฟาสองสวาง

ไฟถนนภายในบริเวณ

๕. กอสรางระบบระบายนํ้า

ภายในโครงการ

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

     เปาประสงคท่ี ๔  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒ โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ  เพ่ือเปนการปรับปรุง จัดเก็บฐานขอมูลทางแผนท่ี ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ จัดเก็บภาษีไดเพ่ิมข้ึน สํานักการคลัง

ทะเบียนทรัพยสิน ขอมูลของผูท่ีอยูในขายจะ ภาษีใหเปนปจจุบัน ครอบคลุม

ตองชําระภาษีในเขตเทศบาล ทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล  เพ่ือ

ใหทันสมัยและเพ่ิมประสิทธิ- ใหไดจํานวนผูชําระภาษีตาม

ภาพในการจัดเก็บรายได ทะเบียนคุมผูชําระเพ่ิมข้ึน

จากปท่ีผานมา

๓ โครงการประชาสัมพันธและ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหประชาชน รอยละของการจัดหารายไดเอง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของการจัดเก็บ สํานักการคลัง

ขอบคุณผูชําระภาษีในเขต มาชําระภาษีตามระยะเวลา ตอรายไดท้ังหมดเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓ รายไดเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ท่ีกฎหมายกําหนดและเปนการ กับปท่ีผานมา

เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

รายได

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

     เปาประสงคท่ี ๕ การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดซื้อเครื่องเปาลม  เพ่ือใหมีเครื่องมือซอมบํารุง  เครื่องเปาลมแบบหาบหาม  - ๖๐,๐๐๐  -  ทอรวบรวมและบําบัด สํานักการชาง

แบบหาบหาม เสนผาศูนย ระบบทอรวบรวมและบําบัด เสนผานศูนยกลางขนาด ๑๒" นํ้าเสียสามารถใชงาน

กลางขนาด ๑๒" ๒๒๐ โวลท นํ้าเสีย ๒๒๐ โวลท ความสามารถอัด ไดเปนปกติ

ความสามารถอัดอากาศ อากาศ ๖๕ ลบ.ม./นาที

ลบ.ม./นาที จํานวน ๒ ชุด

๒ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า  เพ่ือใหมีเครื่องมือซอมบํารุง  เครื่องสูบนํ้าแบบหาบหาม  - ๗๐,๐๐๐  -  ทอรวบรวมและบําบัด สํานักการชาง

แบบหาบหามพรอมทอออน ระบบทอรวบรวมและบําบัด พรอมทอออนเครื่องยนตสูบ นํ้าเสียสามารถใชงาน

นํ้าเสีย เดี่ยวชนิดเบนซิน กําลังไมนอย ไดเปนปกติ

กวา ๕ แรงมา จํานวน ๒ ชุด

๓ จัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล)  เพ่ือใชบรรทุกวัสดุ - อุปกรณ  รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  -  - ๑,๔๖๐,๐๐๐  การทํางานมีความ สํานักการชาง

๖ ลอ ในการปฏิบัติหนาท่ี ๖ ตัน ๖ ลอ   แบบกระบะเหล็ก รวดเร็วทันตอความ

จํานวน ๑ คัน ตองการของประชาชน

ในเขตเทศบาล

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

     เปาประสงคท่ี ๕ การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ จัดซื้อเครื่องพลอตเตอร  เพ่ือใชในการพริ๊นแบบแปลน  จัดซื้อเครื่องพลอตเตอร  -  - ๔๐๐,๐๐๐  การปฏิบัติงานมีความ สํานักการชาง

โครงการตางๆ ขนาด เอ 0  จํานวน ๑ เครื่อง ละเอียดรวดเร็ว

๕ โครงการปรับปรุงกอสรางสนาม  เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา-  เน้ือท่ี  ๑๐๐ ไร  - ๒๐๔,๙๔๐,๐๐๐ ๒๐๔,๙๔๐,๐๐๐  มีสนามกีฬากลางของ สํานักการชาง

กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ กลางจังหวัดกาฬสินธุใหเปน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) จังหวัดกาฬสินธุท่ีได

สถานท่ีจัดการแขงขันกีฬา มาตรฐานสามารถจัด

ท่ีไดมาตรฐาน การแขงขันระดับชาติได

๖ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  เพ่ือใหมีครุภัณฑในการจัด  จัดซื้อครุภัณฑท่ีจําเปนในการ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐  มีครุภัณฑท่ีไดมาตรฐาน สํานักการศึกษา

สนามกีฬา กิจกรรมตางๆ ไวบริการ จัดกิจกรรม ไวบริการประชาชน

ประชาชนท่ีไดมาตรฐาน

๗ จัดซื้อครุภัณฑท่ีจําเปนตอการ  เพ่ือใหแตละสวนการงาน ครุภัณฑท่ีใชในการปฏิบัติงาน ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐  สวนการงานมีครุภัณฑ ทุกสวนการงาน

ปฏิบัติงาน มีครุภัณฑท่ีจําเปนใชสําหรับ ของแตละสวนการงาน เพียงพอตอการปฏิบัต-ิ

การปฏิบัติงาน งาน

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

     เปาประสงคท่ี ๕ การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการจัดซื้อเตียงพรอมท่ีนอน  เพ่ือจัดซื้อเตียงพรอมท่ีนอน  เตียงนอน ๒ ช้ัน จํานวน  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  สนามกีฬากลางจังหวัด สํานักการศึกษา

สําหรับท่ีพักนักกีฬา สําหรับท่ีพักและท่ีเก็บตัว ๕๐ ชุดๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท กาฬสินธุ มีเตียงพรอมท่ี

นักกีฬา ใหนักเรียนท่ีเปน นอนสําหรับเปนท่ีพัก

นักกีฬาในสังกัดโรงเรียน และเปนท่ีเก็บตัวนักกีฬา

เทศบาลไวใชในการเขาคาย โรงเรียนในสังกัดฯ ซึ่ง

เก็บตัวฝกซอมนักกีฬา จะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิ

ของการแขงขันกีฬา

นักเรียน

๙ โครงการจัดสรางสนาม  เพ่ือใชในการแขงขันกีฬา  สนามวอลเลยบอลชายหาด - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  สนามกีฬากลางจังหวัด สํานักการศึกษา

วอลเลยบอลชายหาด และฝกซอมของนักกีฬา ๔ สนาม กาฬสินธุ มีสนาม

วอลเลยบอลชายหาด

ไวฝกซอมและจัดการ

แขงขัน

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

     เปาประสงคท่ี ๕ การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการจัดทําอัฒจันทร  เพ่ือใชน่ังชมกีฬาชนิดตางๆ  อัฒจันทรน่ังชมกีฬา ๔๐ ท่ีน่ัง - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนผูท่ีน่ังชมกีฬา สํานักการศึกษา

แบบเคลื่อนท่ีได ในสนามกีฬา ๒ ตัว ชนิดตางๆ ในสนามกีฬา

ไดรับการอํานวยความ

สะดวกและบริการท่ีดี

๑๑ โครงการจัดสรางสนามตะกรอ  เพ่ือใชในการแขงขันกีฬา  สนามตะกรอกลางแจง ๔ - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  ผูท่ีมาใชบริการใน สํานักการศึกษา

และฝกซอม สนาม สนามกีฬาไดฝกซอม

และออกกําลังกาย

๑๒ โครงการจัดซื้อครุภัณฑออกกํา-  เพ่ือจัดซื้ออุปกรณออกกําลัง  จัดซื้ออุปกรณออกกําลังกาย - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  ศูนยกีฬาและสุขภาพมี สํานักการศึกษา

ลังกาย (กุดนํ้ากิน) กายทดแทนเครื่องออกกําลัง ทดแทนภายในสวนสาธารณะ- เครื่องออกกําลังกายท่ี

กายในศูนยกีฬาและสุขภาพ กุดนํ้ากิน พรอมสําหรับบริการ

สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

     เปาประสงคท่ี ๕ การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการจัดซื้อชุดเช่ือมแกส  -เพ่ือใหมีเครื่องมือซอม  -ชุดเช่ือมแกสอะเซทิลีน ๕,๐๐๐  -  - วัสดุ ครุภัณฑของ สํานักการ

อะเซทิลีน บํารุงวัสดุครุภัณฑของ จํานวน ๑ เครื่อง สํานักการสาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

สํานักการสาธารณสุขฯ ไดรับการดูแล ซอม

บํารุงรักษา และมี

ความพรอมในการใชงาน

๑๔ โครงการจัดซื้อปมสูบนํ้า  -เพ่ือใหมีเครื่องสูบนํ้า  -ปมสูบนํ้า (ชนิดเพลาลอย) ๗,๐๐๐  -  - ไมมีนํ้าทวมขังภายใน สํานักการ

สําหรับระบายนํ้าออกจาก ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓ น้ิว ทอระบายนํ้า สาธารณสุขฯ

ทอระบายนํ้า เมื่อมีนํ้าทวมขัง จํานวน ๒ ตัว

๑๕ โครงการจัดซื้อครุภัณฑการจัด  -เพ่ือใหการจัดการขยะมูล  -รถบรรทุกเททาย ๖ ลอ ๒,๐๓๕,๐๐๐ -  -  -การบริหารจัดการขยะ สํานักการ

การขยะมูลฝอย ฝอยและการเก็บขนมูลฝอย ๑ คัน มูลฝอยของเทศบาลเปน สาธารณสุขฯ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ  -รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ - ไปอยางมีประสิทธิภาพ

เกิดประสิทธิผล อัดทาย ๒ คัน และประสิทธิผลไมมี

 -เพ่ือทดแทนครุภัณฑเดิมท่ีมี ขยะตกคาง

สภาพเกาและใชงานมานาน

โครงการ

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

     เปาประสงคท่ี ๕ การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอก  -เพ่ือใชในการควบคุมปอง-  -เครื่องพนหมอกควัน ๑๖๐,๐๐๐  -  - มีเครื่องมือท่ีใชในการ สํานักการ

ควัน กันโรคไขเลือดออก จํานวน ๒ เครื่อง ควบคุมและปองกันโรค สาธารณสุขฯ

ไขเลือดออกเปนไปอยาง

รวดเร็วและท่ัวถึง

๑๗ โครงการจัดซื้อปมลมพรอม  - เพ่ือควบคุมแรงดันใน  - ปมลมพรอมมอเตอร ๑ ชุด  - ๕๐,๐๐๐  -  - ประสิทธิภาพการ สํานักการ

มอเตอร เครื่องขูดปนขนสุกร และเครื่อง ทํางานของเครื่องจักรใน สาธารณสุขฯ

กําเนิดไอนํ้าในโรงฆาชําแหละสุกร โรงฆาสัตวเพ่ิมข้ึน

๑๘ โครงการจัดซื้อโมผสมปูน  -เพ่ือใหมีเครื่องมือผสมปูน  -โมผสมปูน จํานวน ๑  เครื่อง  - ๒๓,๕๐๐  - การจัดทําฝาบอพักมี สํานักการ

สําหรับทําฝาบอพัก ประสิทธิภาพ และ สาธารณสุขฯ

ประสิทธิผล

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

     เปาประสงคท่ี ๕ การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก  เพ่ือใชเปนยานพาหนะ  รถยนตบรรทุกกะบะดีเซล  - ๖๑๘,๐๐๐  -  มีรถยนตสวนกลางใน สํานักปลัดฯ

ดีเซล ในสํานักปลัดเทศบาล แบบดับเบิ้ลแคป ขนาด ๑ ตัน การบริการ และอํานวย

จํานวน ๑ คัน ความสะดวกในการติด

ตอราชการ

๒๐ จัดซื้อรถยนตสวนกลาง เพ่ือใชเปนยานพาหนะสวนกลางในการจัดซื้อรถยนตสวนกลางขนาด ๑,๘๐๐,๐๐๐  -  - เทศบาลมีรถยนตสวน สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติราชการของเทศบาล เครื่องยนตไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี กลางอํานวยความ

จํานวน ๑  คัน สะดวกในการปฏิบัติงาน

๒๑ โครงการปรับปรุงซอมแซม  เพ่ือปรับปรุงหอประชุม หอประชุมธรรมาภิบาล ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐  -  หองประชุมใหบริการได สํานักปลัดฯ

หองประชุมธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล อยางมีประสิทธิภาพ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

     เปาประสงคท่ี ๕ การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๒ จัดซื้อครุภัณฑการฝงกลบ  -เพ่ือใหการฝงกลบขยะมูลฝอย  -รถแทรกเตอรตีนตะขาบ ๑ คัน  - ๕,๕๐๐,๐๐๐  - การบริหารจัดการในการ สํานักการ

ขยะมูลฝอย ในระบบฝงกลบขยะมูลฝอย  -รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ๑ คัน - ๕,๕๐๐,๐๐๐ - ฝงกลบขยะของเทศบาล สาธารณสุข

ปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปอยางมี และสิ่งแวดลอม

สภาพเกาและมีอายุการใช ประสิทธิภาพ

งานมานาน

๒๓ โครงการซอมใหญเครื่องจักรกล เพ่ือซอมแซมเครื่องยนต รถยนต รถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิง ๓๔๐,๐๐๐  -  - รถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิง สํานักปลัดฯ

บรรทุกนํ้าดับเพลิง หมายเลข ทะเบียน กส ๘๑ - ๖๑๘๔ ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  เพ่ือใหการจัดการศึกษาของ  สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ การจัดการศึกษาของ สํานักการศีกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ เทศบาลสามารถตอบสนอง ทุกแหง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เทศบาลสามารถสนอง

พัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) ความตองการของประชาชน ตอบความตองการของ

ไดอยางเต็มท่ี ประชาชน

๒ โครงการประกันคุณภาพ เพ่ือใหโรงเรียนระบบการ มีระบบการประกันคุณภาพ - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สถานศึกษามีการจัด สํานักการศึกษา

การศึกษา ประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับของผูปกครองและ ระบบการประกันคุณภาพ 

ผานเกณฑการประเมินคุณภาพ ชุมชน การศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ท้ังภายในและภายนอกสถาน คุณภาพใหไดมาตรฐาน

ศึกษาอยูในระดับดีทุกมาตรฐาน

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการจัดซื้อสื่อ  วัสดุ  และ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑและ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐ นักเรียนมีความรูความ สํานักการศึกษา

อุปกรณทางการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรูให อุปกรณการศึกษาท่ี เขาใจ สนุกสนาน

ผูเรียนเกิดความรู  ความเขาใจ ทันสมัยและเอ้ือตอการ ในกิจกรรมการเรียนการ

เกิดทักษะ ประสบการณ  และ เรียนการสอนสูงสุด สอนและมีผลสัมฤทธ์ิ

มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรูและ ทางการเรียนสูงข้ึน

สงผลใหผูเรียน เรียนรูได

อยางมีคุณภาพ

๔ โครงการพัฒนาระบบ เพ่ือใหระบบงานมีความถูกตอง มีระบบงานท่ีทันสมัย - ๓๕,๑๐๐ ๓๕,๑๐๐ มีระบบสารสนเทศท่ี  สํานักการศึกษา

สารสนเทศ เปนระบบ เปนปจจุบัน รวดเร็ว เปนปจจุบัน ทันตองาน สะดวกทันสมัยเปน

ทันเวลา และสะดวกตอการใชงาน ปจจุบันงายตอการให

บริการแกทุกฝายและ

จัดเก็บเปนระบบ 

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี เพ่ือใหสถานศึกษามีครุภัณฑ สถานศึกษามีเครื่องดนตรีสากล ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  สถานศึกษามีเครื่อง สํานักการศึกษา

สากล เครื่องดนตรีท่ีทันสมัยและ จํานวน ๑ ชุด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ดนตรีท่ีทันสมัย ผูเรียน

ตอบสนองตอความตองการของ ไดแสดงออกในทางท่ี

ผูเรียนซึ่งเปนการสงเสริมใหผูเรียน สรางสรรคดานดนตรี

ไดแสดงออกในทางท่ีสรางสรรค

ดานดนตรี

๖ โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ เพ่ือมีครุภัณฑในการจัดกิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑท่ีจําเปนใน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มีครุภัณฑท่ีไดมาตรฐาน สํานักการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตางๆไวบริการประชาชน กิจกรรม ไวบริการเด็กเล็กในศพด.

๗ โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา เพ่ือใหมีวัสดุในการจัดกิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑท่ีจําเปนใน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  มีวัสดุอุปกรณืใชใน สํานักการศึกษา

เด็กเล็ก การเรียนการสอนภายใน  ศพด. กิจกรรม ศูนยฯ  เพียงพอ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการจัดการศึกษาสําหรับ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ  เด็กเรรอนในเขตเทศบาล ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐  เด็กเรรอนไดรับการ สํานักการศึกษา

เด็กเรรอนในเขตเทศบาล เด็กเรรอนในเขตเทศบาลไดรับ จํานวน  ๑๘  คนเขารับการ พัฒนาคุณภาพชีวิตดีข้ึน

โอกาสทางการศึกษาอยาง อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพียงพอและเหมาะสม

๙ โครงการแขงขันคนเกงใน  เพ่ือคัดเลือกและสงตัวแทน ตัวแทนนักเรียนระดับช้ันประถม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  ครูและนักเรียนไดแลกเปล่ียน สํานักการศึกษา

โรงเรียนทองถ่ิน นักเรียนสอบแขงขันระดับ ศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เรียนรูและมีประสบการณ

ประเทศ กลุมภาษาไทย คณิตศาสตร ที่จะนําไปประยุกตใชในการ

สังคม และวิทยาศาสตร ภาษา พัฒนาตนเอง

อังกฤษ กลุมละ  ๑ คน และครู

จํานวน ๑๐ คน

๑๐ โครงการขยายโอกาสทางการ  เพ่ือจัดจางครูในวิชาเอกท่ี  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐  นักเรียนในทองถ่ินไดรับ สํานักการศึกษา

ศึกษา ชวงช้ันท่ี ๔ (ม.๔ - ม.๖) ขาดแคลนและมีความจําเปน ปลาย (ม.๔ -ม.๖ ) จํานวน โอกาสศึกษาตอในระดับ

ตอการสอบในระดับช้ัน ๘๐ คน ท่ีสูงข้ึนโดยไมเสียคาใชจาย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

(ม.๔ - ม.๖) จํานวน ๓ อัตรา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาขา  เพ่ือสรางโอกาสในการเขาถึง  - นักเรียนในชุมชนสงเปลือย ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐  นักเรียนไดเรียนรูใน สํานักการศึกษา

การเรียนของนักเรียนใน   -นักเรียนในชุมชนทุงศรีเมือง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) โรงเรียนท่ีมีคุณภาพใน

ชุมชน  -นักเรียนในชุมชนหนาโรง- การจัดการศึกษาของ

 ซอม รพช. เทศบาล

๑๒ โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา   เพ่ือจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็ก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย ๓,๐๐๐,๐๐๐  - ๓,๐๐๐,๐๐๐  เด็กมีพัฒนาการท่ีพรอม สํานักการศึกษา

เด็กเล็ก ไวบริการเด็กนักเรียนใน สําหรับการเขาสูการ

เขตเทศบาล เรียนในระดับอนุบาล

๑๓ โครงการกอสรางรั้ว  คสล. เพ่ือกอสรางรั้ว คสล. เปนการ กอสราง  คสล. ขนาด ๓๕๐,๐๐๐  -  - ภูมิทัศนบริเวณศูนย- สํานักการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ปองกันทรัพยสินของทาง ๑ X ๑๐๐ X ๒.๒  ม. พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ  ๑ ราชการ  และจัดภูมิทัศนให มีความสวยงามเอ้ือตอ

สวยงาม เอ้ือตอการจัดการ การเรียนการสอนของ

เรียนรูและปลอดภัยตอเด็ก เด็กเล็ก

ใน ศพด.ทม. ๑

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการสงเสริมการเรียน  - เพ่ือชวยเหลือนักเรียนใน  นักเรียนในสังกัดเทศบาล ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐  นักเรียนทุกคนมีโอกาส สํานักการศึกษา

โดยไมเสียคาใชจาย ดานคาใชจายในการเรียน จํานวน  ๒,๒๕๐  คน ไดรับการบริการทาง

 - เพ่ือใหทุกคนไดมีโอกาส การศึกษาเทาเทียมกัน

ทางการศึกษาเทาเทียมกัน

๑๕ โครงการรื้อถอนอาคารเรียน  - เพ่ือรื้อถอนอาคารเรียนท่ีชํารุด  - รื้อถอนอาคารเรียน ๕๐๐,๐๐๐  -  - ไดรื้อถอนอาคารเรียน สํานักการศึกษา

(อาคาร ๒) โรงเรียนเทศบาล ๓ ทรุดโทรม เน่ืองจากใชงานเปน (อาคาร ๒) โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่ีชํารุดทรุดโทรม ซึ่งอาจ

วัดเหนือ เวลานาน วัดเหนือ จํานวน ๑ หลัง จะเปนอันตรายเสียหาย

ตอนักเรียน ครูและผูปกครอง

๑๖ โครงการปรับปรุงหองเรียน  - เพื่อปรับปรุงหองเรียน จํานวน ๓ หอง  - เพ่ือปรับปรุงหองเรียน ๓ หอง  - ๕๐๐,๐๐๐  - ไดปรับปรุงหองเรียน ใหเปน สํานักการศึกษา

เปนหองประชุม (อาคาร ๑) ใหเปนหองประชุม สําหรับ ใหเปนหองประชุม (อาคาร ๑) หองประชุม สําหรับประชุมผูบริหาร

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ ประชุมนักเรียน ครู และผูปกครอง จํานวน ๑ หองประชุม ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ใหไดรับความสะดวก

เปนประโยชนตอการ

จัดการเรียนการสอน

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงคโครงการ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการกอสรางทางเดิน  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา  กอสรางทางเดินตามแบบ  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐   ครูนักเรียนไดรับความ

สะดวก
สํานักการศึกษา

เช่ือมตออาคารโรงเรียน สถานท่ีภายในโรงเรียน เช่ือมตออาคารเฟองฟา ในการติดตอประสานงาน

เทศบาล ๑ และอาคารมหากาฬ ช้ัน ๒,๓,๔ ระหวางช้ันเรียน

๑๘ โครงการกอสรางอาคารเรียน   เพ่ือใหมีอาคารเรียนในการ  กอสรางอาคารเรียนตาม - ๒๐,๕๐๐,๐๐๑  -   สามารถขยาย

หองเรียนได
สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๑ จัดการเรียนการสอนโดย

กอสรางแทน

แบบแปลน สน.ศท.  ๔/๑๒ (เงินอุดหนุน) เพียงพอตอความ

ตองการของอาคารเรียนหลังเดิม(อาคาร

บานบุร)ี

จํานวน  ๒  หลัง ผูปกครองและชุมชน

ท่ีทรุดโทรม

๑๙ กอสรางโครงหลังคาเหล็กรีด   เพ่ือปองกันแดดและฝนแก  โครงหลังคาเหล็กรีดลอน  - ๑๗๓,๘๐๐  -  นักเรียนและบุคคล

ท่ัวไปได
สํานักการศึกษา

ลอนเช่ือมระหวางอาคารเรียน นักเรียนและบุคคลท่ัวไป ขนาด ๒.๕๐ ม.X ๖๓ ม. X ๓ ม. รับความสะดวกในการ

โรงเรียนเทศบาล ๑ ตามแบบแปลนท่ีกําหนด เดินทางระหวางอาคาร

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค  เพ่ือไดระบบเสียงภายในอาคาร เปลี่ยนพ้ืนและปรับปรุงเวที  - ๑,๐๐๐,๐๐๐  -

โรงเรียนเทศบาล ๑ ใหมีความสมบรูณแบบ

 เพ่ือใหระบบแสงสองสวาง

ท่ีเพียงพอ

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๐ โครงการกอสรางอาคารเรียน  เพ่ือกอสรางอาคารเรียนทด  กอสรางอาคารเรียนตามแบบ  - ๗,๕๐๐,๐๐๐  - นักเรียนมีความ สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๓ แทนหลังเดิมท่ีชํารุดทรุด แปลน สน.ศท. ๔/๑๒ ปลอดภัยในการเรียน

โทรม (อาคาร ๒) ศพด. ๑๐

๒๑ โครงการกอสรางอาคารเรียน  เพ่ือใหมีอาคารเรียนท่ีมี  อาคารเรียนแบบ สน.ศท.๔/๑๒  - ๑๐,๒๖๐,๐๐๐  -  มีอาคารเรียนท่ีมี สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๔ จํานวนหองเรียนเพียงพอ จํานวน ๑ หลัง (เงินอุดหนุน) จํานวนหองเรียน

สําหรับรองรับนักเรียนท่ีมี หองเรียนเพียงพอสําหรับ

จํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป รองรับนักเรียนท่ีมี

จํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป

๒๒ โครงการกอสรางอาคารเรียน  เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  กอสรางอาคารเรียนตามแบบ - ๑๐,๒๖๐,๐๐๑  - นักเรียนไดรับโอกาสทางการสํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๒ ในชวงช้ันท่ี ๔ แปลน สน.ศท.  ๔/๑๒ (เงินอุดหนุน) ศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน

๒๓ โครงการกอสรางหองนํ้า  เพ่ือกอสรางหองนํ้าสําหรับ  หองนํ้าบริเวณอาคาร ๑ ขนาด  - ๔๐๐,๐๐๐  - นักเรียนไดรับบริการดาน สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๔ นักเรียนใหเปนสัดสวน ๑๐ หอง ตามแบบแปลน (เงินอุดหนุน) สุขภาพท่ีถูกสุขลักษณะ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๔ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียนของโรงเรียน - ๒๐๐,๐๐๐  -  อาคารเรียนสวยงาม สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๔ อาคารประกอบใหสวยงาม เทศบาล ๔ นักเรียนตั้งใจเรียน

มีบรรยากาศท่ีนาเรียน

๒๕ โครงการประเมินคุณภาพ  เพ่ือประกันคุณภาพการจัด ประเมินคุณภาพภายในของ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  มีขอมูลท่ีถูกตองในการ สํานักการศึกษา

การศึกษา การศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลปละ ๑ ครั้ง รายงานแผนพัมนา

เทศบาล และจัดทํารายงานประจําป โรงเรียน

๒๖ ปรับปรุงและพัฒนางานธุรการ  เพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน  จัดจางพนักงานจางเพ่ือปฏิบัติ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  - โรงเรียนเทศบาลมี สํานักการศึกษา

โรงเรียน ธุรการโรงเรียนในสังกัด หนาท่ีผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ เจาหนาท่ีประจําโรงเรียน

เทศบาลใหเปนปจจุบันและ ประจําโรงเรียนเทศบาล ๔ โรง จัดการละ ๑ คน

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เรียนจํานวน ๔ รายๆ ละ ๕,๐๘๐  - โรงเรียนเทศบาลไดรับ

บาท/เดือน พรอมคาครองชีพ การพัฒนาและปรับปรุง

๑,๕๐๐ บาท/เดือน รวม ๑๒ คน งานธุรการ

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๗ โครงการปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสถาน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  ผูบริหารโรงเรียน ครู สํานักการศึกษา

สถานศึกษา ศึกษาใหไดมาตรฐานและมี  จํานวน ๒,๒๕๐ คน มีหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน

คุณภาพการจัดการศึกษา และมีคุณภาพการจัด

ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษา การศึกษา และทําใหการ

กําหนดและตามหลักสูตร จัดการศึกษามีประสิทธิ-

ของกรมสงเสริม โดยมี ภาพและประสิทธิผล

คุณภาพระดับดีมากทุก

มาตรฐาน

๒๘ โครงการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  โรงเรียนในสังกัด อปท. (ภาค ๑๙  จังหวัด  ภาคตะวันออก ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  - นักเรียนไดรับการพัฒนา สํานักการศึกษา

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตะวันออกเฉียงเหนือ)การ เฉียงเหนือ (เงินอุดหนุน) ตามความตองการ

ประเมินภายนอกท่ีมีมาตรฐาน

การศึกษาระดับคุณภาพดีมาก

รอยละ ๕๐ ของมาตรฐานท้ังหมด 

โรงเรียนใน อปท.(ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ) มีหลักสูตร

ทองถ่ิน

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

วัตถุประสงคโครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๙ โครงการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ กาฬสินธุ การประเมินภายนอกท่ี กาฬสินธุ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

มีมาตรฐานการศึกษาระดับ มีหลักสูตรทองถ่ินท่ีมีคุ

คุณภาพดีมากรอยละ ๕๐ ของ ณภาพตรงตามมาตรฐาน

มาตรฐานท้ังหมดโรงเรียนใน การศึกษาและสอดคลอง

สังกัดเทศบาล เมืองกาฬสินธุ กับบริบทของทองถ่ิน

มีหลักสูตรทองถ่ิน

๓๐ จัดซื้อรถยนตโดยสาร (รถตู)  เพ่ือใชเปนยานพาหนะใน จัดซื้อรถยนตโดยสารขนาด  - ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  สํานักการศึกษาและ สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษาและโรงเรียน เครื่องยนตไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี โรงเรียนเทศบาล 

เทศบาล มีท่ีน่ังไมต่ํากวา ๑๒ ท่ีน่ัง มีรถยนตสวนกลาง

จํานวน ๑  คัน อํานวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงาน

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๑ จัดซื้อรถยนตบรรทุก ๖ ลอ  เพ่ือบริการขนสงนักเรียนและ รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ๖ ลอ  -  - ๑,๕๐๐,๐๐๐  สํานักการศึกษาและ สํานักการศึกษา

อุปกรณตาง ๆ ในการจัด เครื่องยนตไมต่ํากวา ๒,๐๐๐ ซีซี โรงเรียนเทศบาลมี

กิจกรรมหรืองานอ่ืน ๆ ใน จํานวน ๑ คัน รถยนตบริการขนสงใน

สํานักการศึกษาและโรงเรียน การจัดการศึกษา

เทศบาล

๓๒ โครงการพัฒนาการเรียน  เพ่ือใหนักเรียนมีพัฒนาการ  นักเรียนช้ันประถมศึกษา ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐  นักเรียนไดรับการพัฒนาการสํานักการศึกษา

การสอนวิชาภาษาอังกฤษ ทางดานการเรียนวิชาภาษา ป.๔ - ป.๖  ร.ร.เทศบาล ๑ เรียนวิชาภาษาอังกฤษ

โดยครูชาวตางชาติ อังกฤษ และจัดจางครูชาวตางชาติ ไดในระดับดี

สอนภาษาอังกฤษ ๑ คน

๓๓ โครงการจัดงานวันครู  เพ่ือใหครูและบุคลากร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ครูและบุคลากรทาง สํานักการศึกษา

ทางการศึกษาไดรวมรําลึก โรงเรียนเทศบาล จํานวน ๑๕๐ คน การศึกษาไดรวมพิธีรําลึก

ถึงบูรพาจารยและเห็นความ ถึงบูรพาจารยและได

สําคัญของครู รวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติครู

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
-82-



  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๔ โครงการบริหารจัดการตรวจ  เพ่ือเปนคาจางในการตรวจ  ผูบริหารและครู จํานวน ๕๐ คน ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐  ผูท่ีผานการประเมินได สํานักการศึกษา

ประเมินผลงาน ประเมินผลงานการเลื่อนร รับวิทยะฐานะท่ีจะเปน

ระดับของผูบริหารและครู ขวัญและกําลังใจใน

โรงเรียนเทศบาล การปฏิบัติงาน

๓๕ โครงการประสานความรวมมือ  นักเรียนและบุคลากรทาง   ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  โรงเรียนไดรับการ สํานักการศึกษา

พัฒนาการศึกษากับสถาบัน การศึกษา ไดรับการพัฒนา จํานวน  ๑๒๐   คน  ไดรับการ รับรองการประเมิน

อุดมศึกษาของรัฐ อยางเต็มศักยภาพ พัฒนาดานกระบวนการเรียน คุณภาพภายนอก(สมศ) 

การสอน ท้ัง ๘  สาระการเรียนรู รอบท่ี ๒

๓๖ โครงการประชุมคณะกรรมการ  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา  ผูบริหาร ครู และบุคลากร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  คณะกรรมการไดแลก สํานักการศึกษา

ประสานงานวิชาการทางการ ของเทศบาลท่ีมีโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลท่ีเปนคณะ เปลี่ยนดานงานวิชาการ 

ศึกษาทองถ่ิน ระดับกลุมการ ในสังกัดใหมีมาตรฐาน กรรมการประสานงาน และนํามาประยุกตใช

ศึกษาทองถ่ินท่ี ๑๐ ระดับชาติและระดับสากล วิชาการกลุมการศึกษาทองถ่ิน ใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน

ท่ี ๑๐ จํานวน ๑๐๐ คน

การสอน ท้ัง ๘  สาระการเรียนรู

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ  เพ่ือประชาสัมพันธและจัด  โรงเรียนในสังกัดองคกรปก-  - ๒๐๐,๐๐๐  -  การจัดการศึกษาของ สํานักการศึกษา

การจัดการศึกษาขององคกร กิจกรรมทางวิชาการของ ครองสวนทองถ่ินกลุมการ โรงเรียนในสังกัด อปท.

ปกครองสวนทองถ่ินกลุมการ กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี ๑๐ ศึกษา ท่ี ๑๐ กลุมการศึกษาทองถ่ินท่ี

ศึกษาทองถ่ินท่ี ๑๐ ๑๐ มีพัฒนาการท่ีดีข้ึน

๓๘ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ  เพ่ือใหเครือขายคอมพิวเตอร  จัดซื้อซอฟตแวร ๑ ชุด เครื่อง - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐  สามารถปองกันไวรัส สํานักการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเฝา ของสํานักการศึกษาและ แมขาย ๑ เครื่อง และเครื่องลูก และเว็บไซตอันตรายได

ระวังภัยสังคมและจัดเก็บขอมูล โรงเรียนเทศบาล มีระบบ ขายไมเกิน ๓๐๐ เครื่อง

ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ปองกันและระบบแจงเตือน

พ.ศ.๒๕๕๐ เก่ียวกับการใชระบบ

๓๙ โครงการสงเสริมพัฒนา  เพ่ือใหเยาวชนไดรับการ  เยาวชนเขารวมกิจกรรม ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เยาวชนมีพ้ืนท่ีแสดงออก สํานักการศึกษา

เยาวชน พัฒนาทางดานรางกายดาน ไมนอยกวา ๒๐๐ คน และมีพัฒนาการท่ีดีและ

กีฬา และรูรักสามัคคี เปนคนดีของสังคม

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๐ โครงการจัดตั้งศูนยเยาวชน  เพ่ือจัดตั้งศูนยเยาวชนเขต  ศูนยเยาวชน ณ สนามกีฬา- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐   เยาวชนไดแสดงออก สํานักการศึกษา

ตนแบบ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ กลางจังหวัดกาฬสินธุ ในสิ่งท่ีถูกตองและเปน

ประโยชนตอตนเอง

และทองถ่ิน

๔๑ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนได  เด็ก เยาวชนและผูปกครอง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  เด็กและเยาวชนได สํานักการศึกษา

เขารวมกิจกรรม มีโอกาส เขารวมงาน จํานวน ๑๐,๐๐๐ แสดงออกถึงความ

แสดงความสามารถในดาน คน สามารถดานตางๆ และ

ตางๆ ทุกสวนของสังคม

ตระหนักถึงความสําคัญ

ของเด็ก

๔๒ โครงการฝกอบรมกีฬาเด็ก  จัดฝกอบรมทักษะกีฬา  เยาวชนในเขตเทศบาลเมือง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนเทศบาล สํานักการศึกษา

และเยาวชน ใหกับเด็ก เยาวชนในเขต กาฬสินธุ จํานวน ๑๐๐ คน เมืองกาฬสินธุ มีทักษะ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ข้ึนดานกีฬา กรีฑา

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๓ โครงการจัดตั้งชมรมกีฬา  เพ่ือใหประชาชนท่ัวไป  ประชาชน เยาวชน ขาราชการ - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ประชาชนไดเขารวมกิจกรรม สํานักการศึกษา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดเขารวมกิจกรรมชมรม พอคา สมัครเปนสมาชิกชมรม ชมรมกีฬา รูจักการออกกําลังกาย

กีฬา ในการออกกําลังกาย จํานวน ๕๐๐ คนและมีชนิดกีฬา รวมทั้งระเบียบกฎกติกาของกีฬา

มีทักษะการเลนกีฬาท่ีดี หลักคือฟุตบอล,ฟุตซอล, และผูตัดสินกีฬาในแต

วอลเลยบอล ตระกรอเทนนิส ละชนิดกีฬาและสงเสริม

บาสเกตบอล พัฒนาการกีฬาทองถ่ิน

ใหกาวหนา

๔๔ โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน- เพ่ือใหเยาวชนและประชาชน จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  นักกีฬามีนํ้าใจเปน สํานักการศึกษา

ประชาชน ไดออกกําลังกายและมีพ้ืนท่ี เซปกตะกรอ โดยมีนักกีฬา นักกีฬารูแพ รูชนะ 

สําหรับการสรางความ เขารวมไมนอยกวา ๒๐๐ คน รูอภัย

สัมพันธอันดีตอกันโดยใช

กีฬาเปนตัวเช่ือม

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงคโครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔  พัฒนาจัดการศึกษา

     เปาประสงคท่ี ๖  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๕ โครงการฝกกีฬาข้ันพ้ืนฐาน  สงเสริมใหเยาวชน ไดมีการ  จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เยาวชน ประชาชน สํานักการศึกษา

พัฒนาการเลนกีฬาข้ันพ้ืนฐาน ประเภทตางๆ ใหเยาวชน สามารถพัฒนาการเลน

และสงเสริมใหเยาวชน มีความ ประชาชน ในเขตเทสบาลเมือง กีฬาและมีเทคนิคใน

ตื่นตัวในการเลนกีฬาและการ กาฬสินธุ จํานวน ๑๕๐  คน การเลนกีฬาดานตางๆ

ออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน เพ่ิมมากข้ึน

๔๖ โครงการขอรับเงินงบประมาณ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน อุดหนุนงบประมาณใหกับ ๑๐๐,๐๐๐ - - นักเรียนในสังกัดโรงเรียน สํานักการศึกษา

อุดหนุนของสมาคมผูปกครอง ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล สมาคมผูปกครองและศิษยเกา เทศบาลไดรับการพัฒนา

และศิษยเกาโรงเรียนสังกัด เมืองกาฬสินธุ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง- อยางเต็มศักยภาพ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๕  พัฒนาศักยภาพผูเรียน

      เปาประสงคท่ี ๗  นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเยาวชนสํานึกรัก  เพ่ือใหเยาวชนมีความสํานึก เด็กและเยาชน - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  เด็กและเยาวชนมีความ  สํานักการศึกษา

บานเกิด รักบานเกิด จํานวน  ๗๐  คน ผูกพันกันถ่ินกําเนิด

๒ โครงการพอแมคนท่ีสอง  เพ่ือใหนักเรียนมีพอ - แมคน   นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐   นักเรียนท่ีดอยโอกาส สํานักการศึกษา

ท่ีสองคือ ครู - อาจารยดูแลอยาง จํานวน ๖๐๐ คน ไดรับทุนการศึกษาและ

ใกลชิดและมอบทุนการศึกษาให ครู - อาจารยไดดูแล

แกนักเรียนดอยโอกาส ๖๐๐ ทุน นักเรียนอยางใกลชิด

ทุนละ ๕๐๐ บาท

๓ โครงการสงเสริมสนับสนุน  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนงาน   นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐  นักเรียนมีทักษะการ สํานักการศึกษา

กิจกรรมโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนใหนักเรียน ๑ - ๔  จํานวน  ๒,๒๕๐ คน เรียนรูและกลาแสดง

ไดแสดงในกิจกรรมตางๆ ออกตลอดท้ังสามารถ

และไดพัฒนาตนเอง พัฒนาตนเองมีคุณธรรม

และจริยธรรม

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๕  พัฒนาศักยภาพผูเรียน

      เปาประสงคท่ี ๗  นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการกิจกรรมวันอําลา  เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณ   จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  นักเรียนและผูปกครอง สํานักการศึกษา

ธรรมในการแสดงความกตัญู แกนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจ 

กตเวทีตอครู - อาจารยและ ช้ันอนุบาล  ช้ัน ป.๖ ซาบซึ้ง ศรัทธาและมี

สถาบันการศึกษา และช้ัน ม.๓ ความผูกพันสถาบัน

การศึกษาของตนเอง

๕ โครงการจัดนิทรรศการแสดง  เพ่ือเผยแพรผลงานทางการ  - จัดรานแสดงนิทรรศการผล ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  ครูและนักเรียนได สํานักการศึกษา

ผลงานทางการศึกษาระดับภาค ศึกษาของโรงเรียนเทศบาล งานทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพทาง

และระดับประเทศ  - ผูบริหาร ครู นักเรียนและ ดานวิชาการและเกิด

บุคลากรทางการศึกษา ๒๐๐ ประสบการณในการ

คน เขารวมและศึกษาดูงาน สรางสรรคตอการพัฒนา

การศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๕  พัฒนาศักยภาพผูเรียน

      เปาประสงคท่ี ๗  นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการอาหารกลางวัน  เพ่ือใหนักเรียนไดรับอาหาร  นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๔,๔๙๐,๐๐๐ ๔,๔๙๐,๐๐๐ ๔,๔๙๐,๐๐๐  นักเรียนไดรับอาหาร สํานักการศึกษา

กลางวันและอาหารเสริม จํานวน ๒,๒๕๐ คน  และ ครบ๕ หมู  และมีการ

ตามวัยท่ีควรไดรับแตละช้ัน นักเรียนโรงเรียนในเขตอําเภอ พัฒนาการทางสมองท่ีดี

และมีการพัฒนาทางสมอง เมืองท่ีเขารวมโครงการ

ท่ีดี

๗ โครงการโรงเรียนสงเสริม   เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัด เดือน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  โรงเรียนผานเกณฑการ สํานักการศึกษา

สุขภาพ เทศบาลผานเกณฑการประ จํานวน ๒,๒๕๐ คน ประเมินทุกองคประกอบ

เมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

๘ โครงการเขาคายวิชาการ  เพ่ือใหนักเรียนมีความรู  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  นักเรียนมีทักษะความรูดาน สํานักการศึกษา

และพัฒนาดานวิชาการ จํานวน ๒,๒๕๐ คน วิชาการในระดับดี

กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร

ภาษาไทย  สังคมศึกษา

ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

โครงการ

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๕  พัฒนาศักยภาพผูเรียน

      เปาประสงคท่ี ๗  นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการทดสอบทางการศึกษา  เพ่ือจัดทดสอบระดับชาติ  นักเรียนช้ัน ป.๖ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐  ผลการวัดระดับคุณภาพ สํานักการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ินฐาน (O-NET) ระดับช้ัน ป. ๖ และ ม.๓ - ๖ นักเรียน ม.๓  และ ม.๖ การศึกษาของนักเรียน

โดยวัดระดับคุณภาพผูเรียน ทุกคน จะเปนขอมูลสําหรับ

การพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพการจัดการ

ศึกษาใหมีคุณภาพ

เพ่ิมข้ึน

๑๐ โครงการฝกอบรมพัฒนาศักย-  เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนเทศ-  นักเรียนในสังกัดทุกคน ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ นักเรียนนําเอาประสบ- สํานักการศึกษา

ภาพนักเรียน บาล ๒ และโรงเรียนเทศบาล การณ จากการเรียนรู

๓ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ มาพัฒนาการเรียนของ

โดยการศึกษาดูงานศูนย ตนเองใหดีข้ึน

การเรียน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๕  พัฒนาศักยภาพผูเรียน

      เปาประสงคท่ี ๗  นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการจัดนิทรรศการแสดง เพ่ือใหครูและนักเรีนไดเผย ครูและนักเรียนในสังกัด ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  ผลงานของครูและ สํานักการศึกษา

ผลงานครู - นักเรียน แพรผลงานทางการศึกษาให เทสบาลทุกคน นักเรียนเปนท่ียอมรับ

กับผูปกครองและสาธารณ และเปนการเชิดชูตอ

ชน สาธารณะ

๑๒ โครงการพัฒนาเครือขายโรงเรียน  เพ่ือพัฒนาหองสมุดใหเปน  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐   นักเรียนสามารถเรียนรู สํานักการศึกษา

เทศบาลตนแบบดานเสริมสราง แหลงเรียนรูดานเทคโนโลยี วัดสวางคงคา  จํานวน  ๓๒๖ ดวยตนเองผานการสืบ

การเรียนรูผานระบบสืบคนดวย คน คนดวยเทคโนโลยี

เทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล ๒

๑๓ โครงการปรับปรุงหองอินเตอร  เพ่ือพัฒนาหองเรียนอินเตอร- ๑. จัดซื้อคอมพิวเตอรจํานวน  - ๕๐๐,๐๐๐  -  นักเรียนมีแหลงเรียนรู สํานักการศึกษา

เน็ต  โรงเรียนเทศบาล ๒ เน็ตใหผูเรียนสามารถแสวง      ๓๐ เครื่อง เพ่ือแสวงหาความรูและ

หาความรูดวยตนเองโดยใช ๒. ติดตั้งระบบ Lan อินเตอรเน็ต พัฒนาตนเอง

อินเตอรเน็ต ๓. ติดตั้งแอรจํานวน ๒ เครื่อง

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๕  พัฒนาศักยภาพผูเรียน

      เปาประสงคท่ี ๗  นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการปรับปรุงหองคลินิก  เพ่ือใหนักเรียนใชเปนสถานท่ี  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ - ๒๓๗,๐๐๐  -  นักเรียนไดรับการพัฒนา สํานักการศึกษา

ภาษา  โรงเรียนเทศบาล ๒ แกไขปญหาอานไมคลอง วัดสวางคงคา  จํานวน  การเขียนคลอง อาน

เขียนไมคลอง ๓๒๖ คน คลองอยูในระดับดีข้ึน

๑๕ โครงการพัฒนาระบบ ICT  เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี จัดตั้งศูนยสารสนเทศของ - ๔๐๐,๐๐๐  -  โรงเรียนเปนแหลงเรียน สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๔ เปนสื่อในการเรียน การสอน โรงเรียนโดยมีชุดถายทอด รูของนักเรียนและชุมชน

และเปนแหลงเรียนรู สัญญาณภาพและเสียงผาน

ระบบเครือขายท่ีเช่ือมตอกับ

อินเทอรเน็ต

๑๖ โครงการแขงขันกีฬานักเรียน  เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพแข็ง  สงผูฝกสอนเจาหนาท่ี นักกีฬา ๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐  นักกีฬา กรีฑามี สํานักการศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แรงและมีประสบการณในการ เขารวมแขงขันกีฬาเทศบาล มาตรฐานการเลนกีฬา

แขงขันกีฬา จํานวน   ๑๕๐   คน ดีข้ึน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๕  พัฒนาศักยภาพผูเรียน

      เปาประสงคท่ี ๗  นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการแขงขันกีฬาภายใน  เพ่ือสนับสนุนการจัดแขงขัน  ครูเทศบาล จํานวน ๑๒๐ คน ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐  นักเรียนไดออกกําลัง สํานักการศึกษา

กีฬาสีหรือกีฬาภายใน นักเรียน จํานวน ๒,๒๕๐  คน กาย และมีความรูรัก

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล สามัคคีในหมูคณะ

๑๘ โครงการเขาคายเยาวชน  เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน  จัดกิจกรรมเขาคายพักแรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  เยาวชนไดปฏิบัติ สํานักการศึกษา

นําเอาความรูท่ีไดรับไปใช สําหรับเยาวชนในโรงเรียน กิจกรรมและไดรับ

ในชีวิตจริง ประสบการณในการ

ผจญภัย

๑๙ โครงการกอสรางสนามเด็กเลน เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีพ้ืนท่ี กอสรางลานคอนกรีตหนา ๐.๑๐ ม. - ๑๕๐,๐๐๐  - เด็กและเยาวชนมีพัฒนา กองสวัสดิการฯ

(เสนอโดยชุมชนริมแกง) ออกกําลังกาย ขนาด ๑๕.๐๐ x ๓๐.๐๐ ม. การท่ีดี

หรือมีพ้ืนท่ี ๔๕๐.๐๐ ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๕  พัฒนาศักยภาพผูเรียน

      เปาประสงคท่ี ๗  นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๐ โครงการแขงขันกีฬากลุมโรง เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนเทศ- จัดการแขงขันกีฬากรีฑา ปละ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ นักเรียนมีนํ้าใจนักกีฬา 

เรียนเทศบาล บาลไดแสดงออกถึงความ ๑ ครั้ง รูแพ รูชนะ รูอภัย

สามารถในดานกีฬา มีการทํางานเปนทีม

๒๑ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  เพ่ือใหโรงเรียนเทศบาล  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  นักเรียนไดนําหลักธรรม สํานักการศึกษา

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม จํานวน ๒,๒๕๐ คน คําสอนไปปฏิบัติท่ี

อันดีงามใหกับนักเรียน เหมาะสม

๒๒ โครงการวิทยากรภูมิปญญา  เพ่ือใหนักเรียนเปนผูสืบสาน  จัดจางวิทยากรภูมิปญญา ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  นักเรียนตระหนักถึง สํานักการศึกษา

ทองถ่ิน อนุรักษและรักษาภูมิปญญา ทองถ่ินมาสอนนักเรียน ความสําคัญของภูมิ-

ทองถ่ิน เทศบาล ๑ - ๔  จํานวน ปญญาทองถ่ินและรวม

๒,๒๕๐  คน อนุรักษคูสังคม

๒๓ โครงการกอสรางลานกีฬา เพ่ือใหเด็กและเยาชนมีพ้ืนท่ีใน กอสรางลานกีฬา หนา ๐.๑๐ ม. - ๑๐๐,๐๐๐  - เด็กและเยาวชนมีพัฒนา กองสวัดสิการฯ

 (เสนอโดยชุมชนทุงมน) การออกกําลังกาย พ้ืนท่ี๒๘๖.๐๐ ตร.ม. การท่ีดี

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๕  พัฒนาศักยภาพผูเรียน

      เปาประสงคท่ี ๗  นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๔ โครงการอบรมรณรงคเพ่ือปอง  เพ่ือเผยแพรความรูความเขา  จัดอบรมศึกษาดูงานใหเด็ก ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  เด็กและเยาวชนมีความ สํานักการศึกษา

กันยาเสพติด ใจเก่ียวกับโทษของยาเสพติด และเยาวชนในสังกัดโรงเรียน รูความเขาใจเก่ียวกับโทษ

แกเด็ก เยาวชนและประชาชน เทศบาลจํานวน ๔๕ คน ของยาเสพติด

เขตเทศบาล

๒๕ โครงการเฝาระวังการติดยาและ  -เพ่ือใหนักเรียนไดรับความ  -ใหความรูในการปองกัน ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ นักเรียนมีความรูในการ สํานักการศึกษา

สารเสพติดในโรงเรียนเทศบาล๒ รูในการปองกันการติดสาร  การติดสารเสพติดและตรวจ (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก ปองกันการติดสารเสพติด

เสพติด หาสารแอมเฟตามีนจาก ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ)

 -เพ่ือใหนักเรียนไดรับการ ปสสาวะของนักเรียนใน

ตรวจหาสารแอมเฟตามีน โรงเรียนเทศบาล ๒ ไมนอย

กวารอยละ ๙๐

งบประมาณและท่ีมางบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๖  ฟนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

     เปาประสงคท่ี ๘  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานและเผยแพร

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสงเสริมฟนฟู ประเพณี  เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรม  - งานวันข้ึนปใหม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ประชาชนทําบุญ สํานักการศึกษา

วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ใหคงอยูใน ตักบาตรในวันข้ึนปใหม 

สังคมและเปนการสงเสริมให เปนการสรางสรรคความ

ประชาชนไดมีสวนรวมใน สามัคคี

การรักษาวัฒนธรรมไทย

 - งานประเพณีสงกรานต ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  ประชาชนในเขต สํานักการศึกษา

เทศบาลไดรวมงาน

ประเพณีสงกรานต

 - งานบวงสรวงหอเจาบาน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  ประชาชนไดปฏิบัติ สํานักการศึกษา

ปูแฮ ปูหาร และศาลหลักเมือง กิจกรรมทางศาสนา

ทําบุญตักบาตร

 - งานประเพณีแหเทียนเขา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  ประชาชนรูจักรักษา สํานักการศึกษา

พรรษา ขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมไทย

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๖  ฟนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

     เปาประสงคท่ี ๘  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานและเผยแพร

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - งานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  ประชาชนเขตเทศบาล สํานักการศึกษา

พระยาชัยสุนทร ไดมีสวนรวมปฏิบัติ

กิจกรรมทางศาสนา

 - งานประเพณีลอยกระทง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  ประชาชนและเยาวชน สํานักการศึกษา

ไดแสดงความสามารถ

ทางศิลปะวัฒนธรรม

ความคิดริเริ่มสรางสรรค

 - งานประเพณีกฐินสามัคคี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนไดทําบุญกฐิน สํานักการศึกษา

สามัคคีพัฒนาจิตใจรวม

ทํานุบํารุงพุทธศาสนา

๒ โครงการมหกรรมโปงลาง  เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปะ  จัดงานประกวดโปงลาง  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  ประชาชนไดรวมสืบสาน สํานักการศึกษา

กาฬสินธุ ทางดนตรีและวัฒนธรรม ในระดับประเทศ ศิลปะวัฒนธรรมทองถ่ิน

ทองถ่ินของชาวกาฬสินธุ และเปนการเผยแพรตน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๖  ฟนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

     เปาประสงคท่ี ๘  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานและเผยแพร

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการประเพณีบุญคุม  เพ่ือสนับสนุนการจัดงาน  จัดงานประเพณีบุญคุมใน ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐  ประชาชนในชุมชนรวม สํานักการศึกษา

(งานบุญคุม) ประเพณีชุมชนใหมีการ  ๓๖ ชุมชน สืบสานวัฒนธรรมและ

สืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน รักษาไวซึ่งวัฒนธรรม

อันดี

๔ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเชิง เพ่ือเผยแพรและ สิ่งศักดิ์สิทธ์ิคูบานคูเมืองกาฬสินธุ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็ก เยาวชน ประชาชน สํานักการศึกษา

วัฒนธรรมภายในเขตเทศบาล จัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรู พระยาชัยสุนทร  หลวงปูองคดํา ในเขตเทศบาลเขาถึง

เมืองกาฬสินธุ เชิงประวัติศาสตรในเขตเทศบาล ขอมูลความรูดาน

เมืองกาฬสินธุ ประวัติศาสตรเมืองกาฬสินธุ

๕ โครงการสงเสริมคุณธรรม เพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริย- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ นักเรียนมีคุณธรรม  สํานักการศึกษา

จริยธรรม ธรรมใหกับนักเรียนโรงเรียน จํานวน ๑,๓๗๓ คน จริยธรรมและสามารถ

เทศบาล โดยการเขาคายพัก นําไปใชในชีวิตประจํา

แรมลูกเสือ เนตรนารี และ วันได

ศึกษาแหลงเรียนรูดาน

คุณธรรม จริยธรรมในทองถ่ิน

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๖  ฟนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

     เปาประสงคท่ี ๘  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานและเผยแพร

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการประกวดแขงขัน เพ่ือสนับนุนงบประมาณใน อุดหนุนงบประมาณใหกับ ๓๐๐,๐๐๐  -  - ประชาชนไดรวมสืบสาน สํานักปลัดฯ

กิจกรรมเยาวชนแพรวา  และ การจัดงานกาชาดจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ วัฒนธรรมและสงผลท่ีดี

งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ กาฬสินธุ ตอเศรษฐกิจและการ

ประจําป  ๒๕๕๕ ทองเท่ียว

๗ โครงการพัฒนาเยาวชนเฉลิม เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม อุดหนุนงบประมาณใหกับ ๕๐,๐๐๐ - - เยาวชนมีคุณธรรม สํานักการศึกษา

พระเกียรติ  ๘๔  พรรษา และวิถีพุทธแกเยาวชน ยุวพุทธิสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ จริยธรรม

มหาราชา

๘ โครงการครอบครัวคุณธรรม เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกใน สมาชิกในครอบครัวชุมชน - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สมาชิกในครอบครัวมีความ กองสวัสดิการฯ

แตละครอบครัวมีหลักธรรม ไมนอยกวา ๓๖ ครอบครัว เขาใจและใชหลักธรรมใน

ในการดําเนินชีวิต การแกไขปญหารวมกัน

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๖  ฟนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

     เปาประสงคท่ี ๘  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานและเผยแพร

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาทักษะในการดูแล อุดหนุนงบประมาณใหกับ ๕๐,๐๐๐  -  - วัฒนธรรมผูไทยไดรับ สํานักการศึกษา

ผูไทย  รวมพิธีบวงสรวงถลา กายและจิตของผูสูงวัย สมาคมวัฒนธรรมผูไทย การสิบสานเปนท่ีรูจัก

จังหวัดกาฬสินธุ

๑๐ โครงการอบรมสัมมนาผูนํา เพ่ือสรางความเขาใจในการ อุดหนุนงบประมาณใหกับ ๕๐,๐๐๐ - - หลักธรรมไดรับการ สํานักการศึกษา

ดานศาสนพิธี เผยแพรหลักธรรมและศาสนพิธี พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ เผยแพรและทําพิธีทาง

ตาง ๆ ศาสนาไดอยางถูกตอง

๑๑ โครงการสืบสานตํานาน เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปะ เผยแพรวัฒนธรรมและตํานาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรวมสืบสาน สํานักการศึษา

เมืองฟาแดดสงยาง วัฒนธรรมทองถ่ินอันดีงาม เมืองฟาแดดสงยาง ศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน

ของชาวกาฬาสินธุ และเปนการเผยแพรตน

กําเนิดของเมืองฟาแดง

โครงการ วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคท่ี ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาระบบบริการ  -เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน  -อุดหนุนงบประมาณในการ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ประชาชนในชุมชนไดรับ สํานักการ

สาธารณสุขมูลฐาน งานสาธารณสุขมูลฐานใน พัฒนางานสาธารณสุขมูล (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) (งบเทศบาลฯ) บริการดานสาธารณสุข สาธารณสุขฯ

ชุมชน โดย อสม.ท้ัง ๓๖ ฐานใหกับกลุม อสม.ท่ีปฏิบัติ มูลฐานอยางตอเน่ือง

ชุมชน งานในชุมชน และมีประสิทธิภาพ

๒ โครงการใหบริการแพทยแผน  -เพ่ือใหประชาชนไดรับ  -ใหบริการดานแพทยแผน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  -ประชาชนไดรับบริการ สํานักการ

ไทยในศูนยบริการสาธารณสุข บริการแพทยทางเลือก เชน ไทยท่ีศูนยบริการสาธารณสุข (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก ดานแพทยแผนไทยท่ีมี สาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ แหงท่ี นวด อบ ประคบสมุนไพร เทศบาลเมืองกาฬิสนธุ แหง ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) คุณภาพ

๑ (ซอยนํ้าทิพย)  -เพ่ือสงเสริมการนําภูมิ ท่ี ๑ (ซอยนํ้าทิพย)

ปญญาไทยมาใชในการ สัปดาหละ ๓ วัน

รักษาผูปวย

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคท่ี ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการเยี่ยมบานมารดาและ  เพ่ือใหหญิงหลังคลอดมี   มารดาและบุตรหลังคลอด ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐  มารดาหลังคลอดมี สํานักการ

บุตรหลังคลอด ความรูและสามารถปฏิบัติ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก ความรูและเขาใจเก่ียวกับ สาธารณสุขฯ

ตัวหลังคลอดและดูแลบุตร ไดรับการเยี่ยมบาน ๑๐๐ % ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) การปฏิบัติตัวการเลี้ยง

ไดอยางเหมาะสม ดูบุตรและไมเกิดภาวะ

แทรกซอนหลังคลอด

๔ โครงการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน  เพ่ือใหศูนยบริการ  -มีเงินทุนหมุนเวียนในศูนย ๑๐๐,๐๐๐  -  -  ศูนยบริการสาธารณสุขฯ สํานักการ

ดานการรักษาพยาบาลในศูนย สาธารณสุขเทศบาลฯ แหง บริการสาธารณสุข แหงท่ี ๒ เกิดความคลองตัวในการ สาธารณสุขฯ

บริการสาธารณสุข แหงท่ี ๒ ท่ี ๒ (ดงปอ) มีเงินทุน (ดงปอ) บริหารจัดการดานการ

(ดงปอ) หมุนเวียนดานการรักษา รักษาพยาบาลจากเงิน

พยาบาล ทุนหมุนเวียนฯ

๕ โครงการกอสรางศูนยบริการ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ  กอสรางศูนยบริการ  - ๓,๙๐๐,๐๐๐  - ประชาชนในเขตเทศบาล สํานักการ

สาธารณสุข แหงท่ี ๓ ใหบริการดานสุขภาพ สาธารณสุข แหงท่ี ๓ จํานวน และประชาชนท่ัวไปได สาธารณสุขฯ

 -เพ่ือใหประชาชนในเขต ๑ ศูนย รับบริการดานสาธารณสุข

เทศบาลใหไดรับบริการท่ี อยางสะดวกรวดเร็วและ

สะดวกและท่ัวถึง ท่ัวถึง

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคท่ี ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการแกไขปญหาภาวะ เพ่ือใหเด็กแรกเกิด - ๕ ขวบ  -เด็กแรกเกิด - ๕ ขวบ ใน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กอายุแรกเกิด-๕ สํานักการ

โภชนาการในเด็กแรกเกิด - ๕ ในเขตเทศบาลไดรับการ เขตเทศบาลไดรับการดูแล (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก ขวบไดรับการดูแลสุขภาพ สาธารณสุขฯ

ขวบ ดูแลดานสุขภาพอนามัย และเฝาระวังภาวะโภชนาการ ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) อยางถูกวิธีและมีสุขภาพ

อยางถูกวิธี ท่ีเหมาะสม แข็งแรงสมบรูณ

 -จํานวนเด็กแรกเกิด - ๕ ขวบ

ในเขตเทศบาลขาดสารอาหาร

ระดับ ๑ ไมเกินรอยละ ๑๐

ระดับ ๒ และ ๓ ไมเกิน 

รอยละ ๑

๗ โครงการพัฒนาศูนยบริการ  -เพ่ือใหศูนยบริการ ศูนยบริการสาธารณสุข แหง งบ Fixed Cost งบ Fixed Cost งบ Fixed Cost   -ประชาชนไดรับบริการ สํานักการ

สาธารณสุข แหงท่ี ๑ (ซอยนํ้า สาธารณสุข แหงท่ี ๑ ท่ี ๑ (ซอยนํ้าทิพย) ผานเกณฑ ดานสุขภาพตามมาตรฐาน สาธารณสุขฯ

ทิพย) ผานเกณฑมาตรฐาน (ซอยนํ้าทิพย) มีการพัฒนา มาตรฐานหนวยบริการปฐมภูมิ หนวยบริการปฐมภูมิ

หนวยบริการปฐมภูมิ ดานการบริการตามเกณฑ

มาตรฐานหนวยบริการ

ปฐมภูมิ

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคท่ี ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการจัดตั้งคลินิกทันตกรรม  เพ่ือใหบริการดานทันต-  จัดหาครุภัณฑดาน - ๔๕๐,๐๐๐  - ประชาชนในเขต สํานักการ

กรรมในศูนยบริการ ทันตกรรมครบชุด เทศบาลไดรับบริการ สาธารณสุขฯ

สาธารณสุข แหงท่ี  ๒ ดานทันตกรรมอยาง

(ดงปอ) สะดวกรวดเร็วและท่ัวถึง

๙ โครงการเยี่ยมผูสูงอายุ ผูติดเช้ือ เพ่ือใหผูสูงอายุ ผูติดเช้ือ  -เยี่ยมบานผูสูงอายุ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ผูสูงอายุ ผูติดเช้ือเอดส สํานักการ

เอดสและผูพิการ เอดส และผูพิการสามารถ (ประเภท ก) ไมนอยกวา (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก และผูพิการดํารงตนอยู สาธารณสุขฯ

ดูแลสุขภาพข้ันพ้ืนฐานดวย รอยละ ๒๐ ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) ในสังคมไดอยางมี

ตนเองอยางถูกวิธี  -เยี่ยมบานผูติดเช้ือเอดสไม ความสุข

นอยกวารอยละ ๑๐๐

 -เยี่ยมบานผูพิการ ไมนอย

กวารอยละ ๒๐

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคท่ี ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการจัดทําบัตรหลักประกัน   เพ่ือใหประชาชนในเขต รอยละ ๙๘ ของประชาชนใน งบปกติ งบปกติ งบปกติ ประชาชนมีหลักประกัน สํานักการ

สุขภาพดานการรักษาพยาบาล เทศบาลมีหลักประกัน- เขตเทศบาลมีหลักประกัน สุขภาพอยางครอบคลุม สาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาล สุขภาพดารการรักษา สุขภาพดานการรักษา และไดรับความสะดวกใน

พยาบาลอยางท่ัวถึง พยาบาล การเขาถึงการดูแลรักษา

สุขภาพรางกายมีผลให

สุขภาพแข็งแรง

๑๑ โครงการเพ่ิมศักยภาพในการ   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการ  -จัดใหมีแพทยและทันต- ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชนในเขตรับผิด สํานักการ

บริการดานสาธารณสุข บริการสาธารณสุขใหครอบ- แพทยประจําท่ีศูนยบริการ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ชอบและประชาชนท่ัวไป สาธารณสุขฯ

คลุมและท่ัวถึง สาธารณสุข แหงท่ี ๑ ไดรับบริการดานสุขภาพ

(ซอยนํ้าทพย) สัปดาหละ ๒ อยางสะดวกและท่ัวถึง

วัน

โครงการ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคท่ี ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ โครงการสงเสริมและพัฒนา  -เพ่ือให อสม.ไดรับความรู  -จัดอบรมใหความรูแก อสม. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -อสม.มีความรูและ สํานักการ

ศักยภาพ อสม.ในเขตเมือง ท่ีทันสมัยและบูรณาการ ท้ัง ๓๖ ชุมชน จํานวน ๑ (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก สามารถดําเนินกิจกรรม สาธารณสุขฯ

งานสาธารณสุขมูลฐานกับ ครั้ง ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) งานสาธารณสุขมูลฐาน

งานอ่ืนไดอยางมีประสิทธิ-  -จัดกิจกรรม วันอสม. ๑ ครั้ง ไดอยางตอเน่ือง และมี

ภาพ  -คัดเลือก อสม. ดีเดนปละ ประสิทธิภาพ

๑ ครั้ง

๑๓ โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง เพ่ือใหสตรีท่ีมีอายุ ๓๐-๖๐  -จัดอบรมแกนนําสตรี/อสม. ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  -สตรีแกนนํา/อสม. มี สํานักการ

เตานมและมะเร็งปากมดลูก ป ไดรับการตรวจคัดกรอง จํานวน ๒๐๐ คน เพ่ือให (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก ความรูเก่ียวกับมะเร็ง สาธารณสุขฯ

มะเร็งเตานมและมะเร็ง ความรูและประชาสัมพันธใน ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) เตานมและมะเร็งปาก

ปากมดลูก สตรีแกนนํามารับการตรวจ มดลูก

 -จัดรณรงคตรวจคัดกรอง  -สตรีกลุมเปาหมาย

มะเร็งเตานมและมะเร็งปาก ไดรับการตรวจคัดกรอง

มดลูกในเขตเทศบาลฯ ๒ ครั้ง ไมนอยกวารอยละ ๔๐

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคท่ี ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการคัดกรองกลุมโรค  -เพ่ือใหประชาชนท่ีมีอายุ  -คัดกรองโรคเบตาอลิกใน ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐  -ประชาชนอายุ ๑๕ ป สํานักการ

เมตาบอลิก (โรคท่ีเกิดจากการ ๑๕ ปข้ึนไป ไดรับคัดกรอง ประชาชน อายุ ๓๕ ปข้ึนไป (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก ข้ึนไปไดรับการตรวจคัด สาธารณสุขฯ

เผาผลาญพลังงานในรางกาย) โรคเมตาบอลิก (ตามแบบ รอยละ ๕๐ % ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) กรองโรคเบตาบอลิก

ประเมินการคัดกรอง)  -วัดรอบเอวประชาชนอายุ  -ทราบขอมูลผูมีความ

๑๕ ปข้ึนไป รอยละ ๕๐ % เสี่ยงโรคเบตาอลิกและ

นําขอมูลไปดําเนินการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ

๑๕ โครงการอบรมแกนนํานักเรียน  -เพ่ือใหแกนนํานักเรียนได  -จัดอบรมใหความรูแกแกน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  -แกนนํานักเรียนท่ีผาน สํานักการ

ดานสงเสริมสุขภาพ รับความรูเก่ียวกับการสง นํานักเรียนในโรงเรียนสังกัด (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก การอบรมมีความรูเก่ียว สาธารณสุขฯ

เสริมสุขภาพในโรงเรียน เทศบาลฯจํานวน ๘๐ คน ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) กับการสงเสริมสุขภาพ

สามารถชวยครูอนามัย

ปฏิบัติงานดานสงเสริม

สุขภาพในโรงเรียนได

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
-108-



  ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคท่ี ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการลางทําความสะอาด เพ่ือใหตลาดท่ีอยูในความ  -ลางตลาดโตรุง สัปดาหละ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ตลาดในความรับผิด สํานักการ

ตลาด รับผิดชอบของเทศบาลฯ  ๒ ครั้ง ชอบของเทศบาลมีความ สาธารณสุขฯ

มีความสะอาดเปน  -ตลาดรวมใจการเกษตร สะอาดเปนระเบียบผาน

ระเบียบเรียบรอยตาม สัปดาหละ ๑ ครั้ง เกณฑมาตรฐานตลาด

เกณฑมาตรฐานตลาดสด  -ตลาดลาน ๑ ,๒ ,๓ เดือน สดนาซื้อ

นาซื้อของกรมอนามัย ละ ๒ ครั้ง

กระทรวงสาธารณสุข

๑๗ โครงการอนามัยโรงเรียน เพ่ือใหเด็กนักเรียนในความ นักเรียนในโรงเรียนในความ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนมีสุขภาพ สํานักการ

รับผิดชอบไดรับการดูแล รับผิดชอบไดรับการดูแล อนามัยท่ีสมบรูณ สาธารณสุขฯ

สุขภาพ จากเจาหนาท่ี สุขภาพตามเกณฑท่ีกําหนด แข็งแรง

สาธารณสุข อยางนอยรอยละ ๙๐

๑๘ โครงการพัฒนากายและจิตพิชิต เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม อุดหนุนงบประมาณใหกับ ๕๐,๐๐๐ - - ผูสูงอายุมีสุขภาพ สํานักการศึกษา

โรคผูสูงวัย และวิถีพุทธแกเยาวชน สมาคมขาราชการครูบํานาญ แข็งแรง

จังหวัดกาฬสินธุ

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคท่ี ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการสุขภาพจิตพิชิต เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีสุขภาพจิต อุดหนุนงบประมาณใหกับ ๑๐๐,๐๐๐ - - ผูสูงอายุมีกลังใจและ กองสวัสดิการฯ

โรคราย ท่ีดีมีสมาธิภาวนาและกําลังใจ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สุขภาพท่ีดี

ท่ีจะดํารงตนอยูในสังคมได ผูสูงอายุ

๒๐ ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล เพ่ือใหตลาดท่ีอยูในความรับผิด ทําการปรับปรุงซอมแซมตลาดสด ๕๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนผูบริโภคและ สํานักการ

ลาน ๑,๒,๓ ชอบของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เทศบาลลาน ๑,๒,๓ พอคา  แมคามีแหลง สาธารณสุขและ

ผานเกณฑมาตรฐานตลาดสด ซื้อ-ขายสินคาท่ีสะอาด สิ่งแวดลอม

นาซื้อ ปลอดภัยถูกหลัก

สุขาภิบาล

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคท่ี ๑๐ มีการปองกันและควบคุมโรค

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพในการ  -เพ่ือใหผูปวยโรคเรื้อรัง จัดใหมีแพทยประจําศูนย ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐  -ผูปวยโรคเรื้อรังในเขต สํานักการ

ดูแลผูปวยโรคเรื้อรังในเขต (เชน เบาหวาน ความดัน บริการฯเทศบาลท้ัง ๒ แหง (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก (งบกองทุนหลัก เทศบาลไดรับการดูแล สาธารณสุขฯ

เทศบาล โลหิตสูง) ไดรับบริการดาน สัปดาหละ ๑ วัน ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) ประกันสุขภาพ) รักษาจากแพทยอยางตอ

การรักษาพยาบาลท่ีเหมาะ เน่ืองและสามารถปฏิบัติ

สมและมีประสิทธิภาพ ตนไดอยางถูกวิธี

อยางตอเน่ือง

๒ โครงการปองกันและควบคุมโรค  -เพ่ือใหประชาชนในเขต  -ประชาสัมพันธใหประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  -ประชาชนไดรับความรู สํานักการ

ติดตอในทองถ่ิน เทศบาลฯไดรับความรูใน ในเขตเทศบาลฯรูวิธีปองกัน ในการปองกันโรคตาม สาธารณสุขฯ

การปองกันและควบคุมโรค และควบคุมโรคติดตอในทอง ฤดูกาล

ติดตอในทองถ่ิน ถ่ิน เชน โรคไขฉี่หนู  -อัตราการเกิดโรคติดตอ

 -เพ่ือควบคุมการแพร โรคอุจจาระรวง ตามฤดูกาลลดลง

ระบาดของโรค  -ดําเนินการสอบสวนและ

ควบคุมโรคในกรณีท่ีเกิดโรค

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคท่ี ๑๐ มีการปองกันและควบคุมโรค

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการปองกันและควบคุมโรค  -เพ่ือใหประชาชนใหความ  -คาดัชนีความซุกของลูก ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ อัตราการปวย ตายของ สํานักการ

ไขเลือดออก รวมมือในการควบคุมและ นํ้ายุงลาย (HI) ไมเกินคา ประชาชนจากโรคไข สาธารณสุขฯ

ปองกันโรคไขเลือดออกใน มาตรฐานท่ีกระทรวง เลือดออกลดลง

ครัวเรือนและชุมชนอยาง สาธารณสุขกําหนด

ท่ัวถึง  -อัตราการปวยของโรคไข

เลือดออกลดลงไมนอยกวา

รอยละ ๒๐ ของคา

มัธยฐานยอนหลัง ๕ ป

๔  โครงการดูแลรักษาและปองกัน  -เพ่ือจัดบริการดูแลสุขภาพ  -จัดใหมีคลีนิกรักษาสัตว ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  -มีสถานท่ีรักษาพยาบาล สํานักการ

โรคสัตว สัตวเลี้ยงท้ังในเชิงรับและ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑ แหง สัตวในราคาถูก สาธารณสุขฯ

เชิงรุก  -สุนัขและแมวไดรับการฉีด  -สัตวเลี้ยงไดรับการดูแล

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา รักษาในราคาถูก

ไมนอยกวารอยละ ๘๐  -สัตวเลี้ยงในเขตเทศาล

มีภูมคุมกันโรคและ

ปราศจากโรคระบาดสัตว

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคท่ี ๑๐ มีการปองกันและควบคุมโรค

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการเฝาระวังและควบคุม เพ่ือเฝาระวังและควบคุม สัตวเลี้ยงและประชาชนใน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ไมมีโรคไขวัดนกและ สํานักการ

โรคติดตอจากสัตวสูคน การแพรระบาดของโรคติด เขตเทศบาลฯ ปลอดจากโรค โรคติดตอจากสัตวสูคน สาธารณสุข

ตอจากสัตวสูคนในเขต ติดตอจากสัตวสูคน เกิดข้ึนเขตเทศบาล

เทศบาลฯ

๖ โครงการควบคุมสุนัข - แมว เพ่ือลดอัตราการเกิดของ สุนัข-แมวจรจัดไดรับการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สุนัขและแมวจรจัดลดลง สํานักการ

จรจัด สุนัข - แมว จรจัดในเขต ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข อยางตอเนือง สาธารณสุข

เทศบาล บาและคุมกําเนิด ไมนอยกวา

รอยละ ๖๐

๗ โครงการตรวจแนะนําสุขาภิบาล  -เพ่ือใหประชาชนได รานอาหารและแผงลอยใน ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐  -รานอาหารผานเกณฑ สํานักการ

อาหารและอาหารปลอดภัย บริโภคอาหารท่ีสะอาด เขตเทศบาลไดรับการตรวจ อาหารสะอาดรสชาติ สาธารณสุข

ปลอดภัยจากโรคท่ีเกิดจาก แนะนํา อยางนอย ๙๘ % อรอย

อาหารและนํ้าเปนสื่อ  -ประชาชนไดบริโภค

 -เพ่ือเปนการกระตุนเตือน อาหารท่ีสะอาดปลอดภัย

ใหพอคาแมคาปฏิบัติใหถูก และสามารถลดอัตรา

ตองตามหลักสุขาภิบาล การปวยดวยโรคระบบ

ทางเดินอาหาร

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

วัตถุประสงคโครงการ

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคท่ี ๑๐ มีการปองกันและควบคุมโรค

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการฝกอบรมและศึกษา  -เพ่ือพัฒนาความรูดานการ  -รานอาหารและแผงลอย ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  ผูประกอบการราน สํานักการ

ดูงานผูประกอบการราน บริหารจัดการใหผูประกอบ ผานมาตรฐานอาหารสะอาด อาหารแผงลอยและ สาธารณสุข

อาหาร แผงลอย ตลาดสด การรานอาหาร แผงลอยใน รสชาติอรอย รอยละ ๙๕ ตลาดมีความเขมแข็ง

และตลาด โตรุง ตลาด ไดรับประสบการณ  -ตลาดผานเกณฑมาตรฐาน อันจะสงผลใหเกิดการ

ท่ีจะนํามาประยุกตใชกับ ตลาดสดนาซื้อทุกแหง พัฒนารานอาหารแผงลอย 

กิจการของตนเองใหเกิด ตลาดทุกแหงใหผาน

การพัฒนาตามมาตรฐานแต เกณฑมาตรฐาน 

ละประเภท

๙ โครงการมหกรรมอาหารสะอาด เพ่ือสงเสริมใหประชาชน รานอาหารและแผงลอยท่ีรวม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -ประชาชนไดบริโภค สํานักการ

รสชาติอรอย เห็นความสําคัญของปาย โครงการผานเกณฑมาตรฐาน อาหารท่ีสะอาดและ สาธารณสุข

อาหารสะอาดรสชาติอรอย อาหารสะอาดรสชาติอรอย สามารถลดอัตราการ

 และเปนการสงเสริมการ ปวยดวยโรคระบบทาง

จําหนายสินคาปลอดภัย เดินอาหาร

 -ประชาชนมีรายไดเพ่ิม

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคท่ี ๑๐ มีการปองกันและควบคุมโรค

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการอบรมใหความรูเก่ียว  -เพ่ือใหเยาวชนในสถาน   เยาวชนจากสถานศึกษาใน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  เยาวชนมีความรู สํานักการ

กับเพศสัมพันธและโรคเอดส ศึกษามีความรูท่ีถูกตอง เขตเทศบาล จํานวน ๓๐๐ คน พฤติกรรมเก่ียวกับ สาธารณสุข

เก่ียวกับเพศสัมพันธและ เพศสัมพันธท่ีเหมาะสม

โรคเอดสและหลีกเลี่ยง หางไกลจากโรคติดตอ

ปจจัยเสี่ยงไดอยางแหมาะสม ทางเพศสัมพันธ

๑๑ โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือขยายหองลางเครื่องในคอก ปรับปรุงอาคารโรงฆาโค-กระบือ - ๗๐๐,๐๐๐ - มีพ้ืนท่ีใชสอยแยกสวน สํานัการ

โรงฆาสัตว (โค-กระบือ) พักสัตวและอ่ืน ๆ เพ่ือใหสะดวก ตามแบบแปลนเทศบาลฯ  การใชงานไดถูกตอง สาธารณสุขฯ

และเหมาะสมตอการใชงาน ใหถูกตองตามหลัง GMP ตามหลัก GMP

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคท่ี ๑๑  บานเมืองสะอาดสวยงาม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจางเหมาแรงงานรักษา  -เพ่ือใหถนน  ตรอก  ซอย  -การจางเหมาฃุมฃนดูและ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ถนน ตรอก ซอย ใน สํานักการ

ความสะอาดและความเปน ชุมชนไดรับการดูแลรักษา รักษาความสะอาดชุมชนท้ัง ชุมชนตางๆ มีความ สาธารณสุขฯ

ระเบียบเรียบรอยของชุมชน ความสะอาด ใน ๓๖ ชุมชน และสวนสาธารณะ สะอาดเปนระเบียบ

 -เพ่ือใหประชาชนในชุมชน กุดนํ้ากินเปนเวลา ๑๒ เดือน

มีสวนรวมในการรักษา

ความสะอาดและเกิดจิต

สํานึกในการดูแลสิ่งแวดลอมใน

ชุมชน

โครงการ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๗  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

     เปาประสงคท่ี ๑๑  บานเมืองสะอาดสวยงาม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒ โครงการลอกทอระบายนํ้า เพ่ือทําการลอกทอระบาย  -ระบายนํ้าตามถนนสาย ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  -การระบายนํ้าตาม สํานักการ

นํ้าในถนนสายตางๆเพ่ือไม ตางๆระบายนํ้าไดดี ไมมีนํ้า ถนนสายตางๆ สะดวก สาธารณสุขฯ

ใหมีการอุดตัน ทวมขังเวลาฝนตก รวดเร็วไมมีนํ้าทวมขัง

 -โดยการดําเนินการลอกทอ

ระบายนํ้านอกเวลาราชการ

ในถนนท่ีมีการจราจรหาแน 

เชน ถนนเทศบาล ๒๓ ถนน

อินทรศิริ ถนนภิรมย สวน

ถนนท่ีเหลือจะดําเนินการ

ในเวลาราชการ

โครงการ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๘  สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม

     เปาประสงคท่ี ๑๒ การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการกอสรางระบบกําจัด  เพ่ือใหเทศบาลมีสถานท่ี  -กอสรางบอฝงกลบขยะเพ่ิม  - ๓๕,๗๖๔,๖๓๖  - เทศบาลมีสถานท่ีกําจัด สํานักการ

ขยะ ระยะท่ี ๒ กําจัดขยะท่ีสามรถรองรับ อีก ๑ บอ ในสถานท่ีกําจัด (เงินอุดหนุน) อยางเพียงพอ สาธารณสุขฯ

ขยะไดเพ่ิมข้ึนและมีอายุ ขยะบานแกงนาขาม

การใชงานนานข้ึน

๒ โครงการกองทุนจิตอาสาพัฒนา  -เพ่ือลดปริมาณขยะตั้งแต  -ประชาชนใหความรวมมือ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -ปริมาณขยะท่ีนําไปฝง สํานักการ

สิ่งแวดลอมเทศบาลเมือง แหลงกําเนิดใหปริมาณขยะ ในการลดปริมาณขยะ กลบลดลง สาธารณสุขฯ

กาฬสินธุ ท่ีจะนําไปฝงกลบลดลง

 -ประชาชนมีรายไดจาก

การจําหนายขยะ

๓ โครงการตรวจสอบคุณภาพปุย  -เพ่ือใชเปนขอมูลในการ  -นําปุยอินทรียของเทศบาล ๑๗,๕๐๐ ๑๗,๕๐๐ ๑๗,๕๐๐ มีขอมูลเพ่ือใชปรับปรุง สํานักการ

หมักอินทรีย ปรับปรุงคุณภาพปุยอินทรีย ไปตรวจหาธาตุอาหารหลัก คุณภาพปุยอินทรียของ สาธารณสุขฯ

ของเทศบาลใหมีธาตุอาหาร ธาตุอาหารรองและสารอินทรีย เทศบาลใหไดเกณฑ

หลักอยูในเกณฑมาตรฐาน ๑ ครั้ง มาตรฐาน

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ

งบประมาณและท่ีมา

-118-



  ยุทธศาสตรท่ี ๘  สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม

     เปาประสงคท่ี ๑๒ การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลง  -เพ่ือเฝาระวังคุณภาพนํ้า  -แหลงนํ้าธรรมชาติในเขต ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ เทศบาลมีขอมูลคุณภาพ สํานักการ

นํ้าธรรมชาติและสถานท่ีกําจัด ในแหลงนํ้าธรรมชาติในเขต เทศบาลและนํ้าใตดินในสถาน นํ้าเพ่ือใชเตือนภัยและ สาธารณสุขฯ

ขยะ เทศบาลและนํ้าใตดินใน ท่ีฝงกลบขยะไดรับการตรวจ แกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึน

สถานท่ีฝงกลบขยะ วัดคุณภาพนํ้าไมนอยกวา 

๑

๕ โครงการติดตั้งถังดัก เพ่ือใหประชาชนติดตั้งถังดัก นํ้าเสียจากครัวเรือนไดรับการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ของเสียจากบานเรือนได สํานักการ

ไขมัน ไขมันสําหรับบําบัดนํ้าเสีย บําบัดกอนปลอยลงทอระบาย รับการบําบัดเบื้องตน สาธารณสุขฯ

จากครัวเรือน อยางนอยรอยละ ๔๐ ของ กอนปลอยลงสูทอนํ้า

จํานวนหลังคาเรือน สาธารณะ

๖ โครงการเฝาระวังมลพิษทาง  -เพ่ือเฝาระวังมลพิษทาง  -เตาเผาศพในเขตเทศบาลได ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ คุณภาพอากาศท่ีปลอย สํานักการ

อากาศ อากาศบริเวณจุดเสี่ยง คือ รับการตรวจวัดคุณภาพทาง จากเตาเผาศพผาน สาธารณสุขฯ

เตาเผาในเขตเทศบาลมีการ อากาศท้ัง ๔ แหง เกณฑมาตรฐานของ

ดูแลไมกอใหเกิดมลพิษเกิน กรมควบคุมมลพิษ

มาตรฐาน  ๔ แหง

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๘  สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม

     เปาประสงคท่ี ๑๒ การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗ ชุมชนปลอดขยะ เพ่ือใหชุมชนไดมีสวนรวมในการ ประชาชนในชุมชนมีการจัดการขยะ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปริมาณขยะท่ีนําไป สํานักการ

ลดปริมาณขยะตั้งแตแหลงกําเนืด โดยยึดหลัก ๓R คือ Reduce กําจัดในสถานท่ี สาธารณสุขฯ

โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ Reuse และ Recycle กําจัดขยะลดลง

สนับสนุนใหชุมชนมีการจัดการ

โดยยึดหลักลดการใชนํากลับมา

ใชใหมและรีไซเคิล ภายในเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๙  พัฒนาพื้นท่ีสาธารณะใหเช่ือมโยงภาคการทองเท่ียว

     เปาประสงคท่ี ๑๓  มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการพัฒนาลํานํ้าปาวและ เพ่ือปองกันนํ้าทวมพ้ืนท่ีการ  - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน  - ๕๐,๗๕๐,๐๐๐ ๗๑,๘๕๐,๐๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาล สํานักการชาง

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

นํ้าปาว ตลิ่ง ๒ ฝงลํานํ้าปาว พรอมอนุ-  ระบบไฟฟา งานกอสรางรูปปน นักทองเท่ียวใกลเคียง

รักษทรัพยากรธรรมชาติ ไดโนเสาร  ๓๒ ตัว มีแหลงพักผอนและ

 - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน เก็บกักนํ้าและนํ้าไม

F  โดยกอสรางงานโครงสราง ทวมขัง

พ้ืนฐานงานระบบไฟฟา และ

กอสรางรูปปนไดโนเสาร ๓๒ ตัว

 - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน

F โดยกอสรางงานกอสราง

พ้ืนฐานและงานระบบไฟฟา

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนอง-  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนหนอง บริเวณหนองไชยวาน  - ๔,๕๐๐,๐๐๐  - สภาพภูมิทัศนรอบหนอง- สํานักการชาง

ไชยวาน (เสนอโดยชุมชนหนอง- ไชยวานใหมีความสวยงาม ไชยวาน มีความสวยงาม

ไชยวาน และสะอาดเปนท่ีพักผอน

หยอนใจ

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๙  พัฒนาพื้นท่ีสาธารณะใหเช่ือมโยงภาคการทองเท่ียว

     เปาประสงคท่ี ๑๓  มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนอง-  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนหนอง บริเวณหนองไชยวาน ขาง  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  - สภาพภูมิทัศนรอบหนอง- สํานักการชาง

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

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) ใหมีความสวยงาม กลการ มีความสวยงาม

และสะอาดเปนท่ีพักผอน

หยอนใจ

๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนรอบ ๆ บริเวณศาลปูแฮ ตามแบบ  - ๙๐๐,๐๐๐  - สภาพภูมิทัศนรอบ สํานักการชาง

ศาลปูแฮ ศาลปูแฮ ใหมีความสวยงาม แปลน ศาลปูแฮ  มีความสวย

(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ) งามสะอาดเปนท่ีพักผอน

หยอนใจและสนาม

เด็กเลน

๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนและ  ถมดิน ๗๐๐ ลบ.ม. และปรับ  - ๑๐๐,๐๐๐  -  เปนแหลงทองเท่ียว สํานักการชาง

สระนํ้าหลังท่ีทําการชุมชนวัด รักษาสภาพแวดลอม แตงรอบบริเวณ และท่ีพักผอนหยอนใจ

ปาทุงศรีเมือง (เสนอโดยชุมชน ของประชาชน

วัดปาทุงศรีเมือง)

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๙  พัฒนาพื้นท่ีสาธารณะใหเช่ือมโยงภาคการทองเท่ียว

     เปาประสงคท่ี ๑๓  มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ   เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนและ   สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  - ๘๗,๒๐๐,๐๐๐ ๔๘,๙๕๐,๐๐๐  - ชุมชนมีสวนสาธารณะ สํานักการชาง

แกงดอนกลางเปนพุทธมณฑล พัฒนาสวนสาธารณะให ตามแบบแปลนท่ีกําหนด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และลานกีฬาเปนท่ี

จังหวัดกาฬสินธุ เปนท่ีพักผอนและแหลง พักผอนหยอนใจและ

เรียนรูทางธรรมชาติและเปน ออกกําลังกาย

พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ  - จังหวัดมีสถานท่ีจัด

กิจกรรมท่ีสําคัญ ๆ และ

เปนศูนยวัฒนธรรม

ทองถ่ิน

๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนกุดคลา   เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนและ  ชุมชนมีสถานท่ีพักผอน  -  - ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีสถานท่ีพักผอน สํานักการชาง

(เสนอโดยชุมชนทาสินคา) รักษาสภาพแวดลอมบริเวณ หยอนใจและทัศนียภาพลํานํ้า (เงินอุดหนุน) หยอนใจ

กุดคลา ปาวสวยงาม

๘ โครงการกอสรางอาคารเอนก   เพ่ือใหมีสถานท่ีประกอบ จํานวน 1 หลัง ตามแบบ  - ๑,๙๑๐,๐๐๐  - มีสถานท่ีในการจัด สํานักการชาง

ประสงค สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน กิจกรรมตางๆ แปลนเทศบาล กิจกรรมตางๆ หรือ

การประชุมเพ่ิมข้ึน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๙  พัฒนาพื้นท่ีสาธารณะใหเช่ือมโยงภาคการทองเท่ียว

     เปาประสงคท่ี ๑๓  มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  เพ่ือใหภูมิทัศนบริเวณศาล  ปรับปรุงบริเวณพ้ืนท่ีศาล-  - ๑,๙๕๐,๐๐๐  -  บริเวณศาลปูหารมี สํานักการชาง

บริเวณศาลปูหาร ปูหารมีความสวยงาม ศาลปูหาร สภาพภูมิทัศนสวยงาม

(เสนอโดยชุมชนซอยนํ้าทิพย) เปนท่ีพักผอนหยอนใจ

๑๐ โครงการขุดลอกและปรับปรุง  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนและ  มีสวนสาธารณในชุมชน ท่ี  - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  -  ชุมชนมีสวนสาธารณะ สํานักการชาง

ภูมิทัศน กุดโงง รักษาสภาพแวดลอม เปนท่ีพักผอนหยอนใจของ (เงินอุดหนุน) และลานกีฬา ท่ีเปน

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) บริเวณกุดโงง ประชาชน ปอดของชุมชน และ

เปนท่ีออกกําลังกาย

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๙  พัฒนาพื้นท่ีสาธารณะใหเช่ือมโยงภาคการทองเท่ียว

     เปาประสงคท่ี ๑๓  มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนใหดู  ๑. ขุดลอกหนองและถมดิน  - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐  -  หนองซําหมูไดปรับปรุง สํานักการชาง

หนองซําหมู ชุมชนหัวคูพัฒนา สะอาดสวยงามมากยิ่งข้ึน ปรับระดับจํานวน ๗๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน) เปนสวนสาธารณะท่ีมี

และเพ่ือใหประชาชนไดมี ลบ.ม. ความสะอาดสวยงาม

สถานท่ีพักผอนออกกําลัง-  ๒. กอสรางทอลอด คสล.Ø เปนท่ีพักผอนและออก

กาย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร กําลังกาย ของประชาชน

 ๓. กอสรางถนนและลาน

จอดรถ คสล.หนา ๐.๑๐ ม.

พ้ืนท่ีรวม ๓,๔๐๐ ตร.ม.

 ๔. กอสรางทางจักรยานผิว

แอสฟสติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕

เมตร พ้ืนท่ีรวม ๑,๑๔๐  ตร.ม.

๕. กอสรางศาลาพักผอน

กลางนํ้า จํานวน ๗ หลัง

 ๖. กอสรางหองนํ้าสาธารณะ

จํานวน ๒ หลัง

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๙  พัฒนาพื้นท่ีสาธารณะใหเช่ือมโยงภาคการทองเท่ียว

     เปาประสงคท่ี ๑๓  มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 ๗. กอสรางเวทีกลางแจง และ

อัฒจันทรพ้ืนท่ีรวม ๘๘๐ ตร.ม.

 ๘. กอสรางลานกีฬา คสล.

หนา ๐.๑๐ ม. พ้ืนท่ีรวม

๒,๑๐๐  ตร.ม.

 ๙. กอสรางปายช่ือโครงการ

จํานวน ๑ ปาย

 ๑๐. กอสรางจุดออกกําลังกาย

จํานวน ๑๐ จุด

 ๑๑. ปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ี

รวม ๓๐๐,๐๐๐ ตร.ม.

 ๑๒. ขยายเขตไฟฟา

 ๑๓. ขยายเขตประปา

โครงการ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๙  พัฒนาพื้นท่ีสาธารณะใหเช่ือมโยงภาคการทองเท่ียว

     เปาประสงคท่ี ๑๓  มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือเปนสถานท่ีสําหรับนัน- ปรับปรุงบริเวณทุงสระตามแบบ  - ๑,๒๐๐,๐๐๐  - ทุงสระเปนสถานท่ี สํานักการชาง

บริเวณทุงสระ ทนาการของประชาชน แปลนเทศบาล หยอนใจท่ีเปนพ้ืนท่ี

(เสนอโดยชุมชนทุงสระ) สีเขียวสําหรับประชาชน

๑๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือเปนการกระตุนเตือน ปรับปรุงบริเวณรอบ ๆ เมรุ  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนผูมาใชเมรุ สํานักการชาง

บริเวณเมรุวัดสวางคงคา จิตใจใหแจมใสและเปนการ ตามแบบแปลน มีจิตใจท่ีแจมใสข้ึน 

(เสนอโดยชุมชนวัดสวางคงคา) เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของชุมชน ลดความเศราโศกลงได

๑๕ โครงการปรับปรุงลํารางขางวัด เพ่ือเปนการปรับปรุงพ้ืนท่ี ลํารางขางวัดสวางคงคา  -  - ๕๐๐,๐๐๐ มีภูมิทัศนท่ีสวยงามข้ึน สํานักการชาง

สวางคงคา และเปนการระบายนํ้าปอง และนํ้าไมทวมขังชุมชน

(เสนอโดยชุมชนทุงสระ) กันนํ้าทวม

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๙  พัฒนาพื้นท่ีสาธารณะใหเช่ือมโยงภาคการทองเท่ียว

     เปาประสงคท่ี ๑๓  มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ  -เพ่ือปรับสภาพพ้ืนหนองนํ้า ขุดลอกพ้ืนหนองนํ้าและปรับ  - ๑๘,๐๐๐,๐๐๐  - สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน สํานักการชาง

กุดนํ้ากิน สวนสาธารณะกุดนํ้ากินให ภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดนํ้า- (เงินอุดหนุน) เปนสถานท่ีพักผอนท่ีมี

มีความเหมาะสมกับวงจรชีวิต กิน  ตามแบบแปลนเทศบาล แหลงเรียนรูทาง

ของสัตวนํ้าและใหสวน- วัฒนธรรมและระบบ

สาธารณะมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม นิเวศนท่ีสวยงาม

 -เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติฯ

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนม-

พรรษา ๘๔ พรรษา พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว

๑๗ โครงการปรับปรุงกอสรางสนาม  เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา-  เน้ือท่ี  ๑๐๐ ไร  - ๒๐,๔๙๔,๐๐๐  -  มีสนามกีฬากลาง สํานักการชาง

กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ กลางจังหวัดกาฬสินธุใหเปน (เงินอุดหนุน) ของจังหวัดกาฬสินธุท่ีได

สถานท่ีจัดการแขงขันกีฬา มาตรฐานสามารถจัดการ

ท่ีไดมาตรฐาน แขงขันระดับชาติได

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๙  พัฒนาพื้นท่ีสาธารณะใหเช่ือมโยงภาคการทองเท่ียว

     เปาประสงคท่ี ๑๓  มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ โครงการฝกอบรมเยาวชน  เพ่ืออบรมเยาวชนใหมีความรู  จัดอบรมนักเรียนในสังกัด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เยาวชนสามารถถายทอด สํานักปลัดฯ

มัคคุเทศกเพ่ือการเรียนรู ความสามารถในการถาย เทศบาล  จํานวน  ๖๐  คน เรื่องราวทางประวัติศาสตร

แหลงทองเท่ียวเมืองกาฬสินธุ ทอดประวัติขนบธรรมเนียม และขนบธรรมเนียมได

ประเพณี วิถีชีวิตของเมือง ถูกตอง

กาฬสินธุ  ใหบุคคลหรือ

นักทองเท่ียวได

๑๙ โครงการอบรมเจาบานท่ีดีแรลลี่  เพ่ือใหผูขับข่ีรถสามลอเครื่อง  ผูขับข่ีสามลอเครื่อง ๔๓,๖๐๐ ๔๓,๖๐๐ ๔๓,๖๐๐  ผูขับข่ีสามลอมีวินัยทาง สํานักปลัดฯ

สามลอเครื่อง มีระเบียบวินัยในการใชรถ จํานวน  ๑๐๐ คน การจราจรและเปนเจา-

ใชถนนและมีความเปน บานท่ีดี

เจาบานท่ีดี

๒๐ โครงการจัดทําแผนท่ีแนะนํา  เพ่ือใหประชาชนและนัก  จํานวน ๒,๐๐๐ ฉบับ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  มีปริมาณนักทองเท่ียว สํานักปลัดฯ

แหลงทองเท่ียว ทองเท่ียวมีขอมูลเสนทาง เพ่ิมข้ึน

สถานท่ีทองเท่ียวและท่ีพัก

แรมในการเดินทาง

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๙  พัฒนาพื้นท่ีสาธารณะใหเช่ือมโยงภาคการทองเท่ียว

     เปาประสงคท่ี ๑๓  มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๑ โครงการแขงขันจักรยานเสือ  เพ่ือรณรงคใหประชาชน  จัดการแขงขันจักรยาน  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ประชาชนเห็นความ สํานักปลัดฯ

ภูเขา ไดตระหนักถึงภาวะโลกรอน เสือภูเขา สําคัญของภาวะโลกรอน

และการประหยัดพลังงาน

๒๒ โครงการลดภาวะลดโลกรอน เพ่ือใหชุมชนในเขตเทศบาล  ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนใน กองสวัสดิการฯ

และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึนในชุมชน กาฬสินธุ ชุมชนชวยลดภาวะโลก

โดยการปลูกตนไม  เพ่ือลด รอนและเปนรมเงา

ภาวะโลกรอน

๒๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือใหโรงเรียนมีพ้ืนท่ีสวน สวนหยอมของโรงเรียนและ  - ๑๕๐,๐๐๐  - มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๑ หยอมท่ีมีไมดอก ไมประดับท่ี ตามอาคารเรียน โรงเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียน

สวยงามและเปนการเพ่ิมพ้ืน ของนักเรียน

ท่ีสีเขียวในโรงเรียน

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๙  พัฒนาพื้นท่ีสาธารณะใหเช่ือมโยงภาคการทองเท่ียว

     เปาประสงคท่ี ๑๓  มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือใหโรงเรียนมีพ้ืนท่ีสวน สวนหยอมของโรงเรียนและ  - ๒๐๐,๐๐๐  - มีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเอ้ือตอ สํานักการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หยอมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงเรียน ซอมแซมอาคารท่ีชํารุด การเรียนของนักเรียน

๒๕ โครงการจัดสรางสวนสาธารณะ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุใหเปน กอสางสวนสาธารณะ  สนามกีฬา - ๑๙๓,๕๐๐,๐๐๐ - มีสวนสาธารณะและ สํานักการชาง

สนามกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สนามกีฬาและ และแหลงนันทนาการ  บนพ้ืนท่ี (เงินอุดหนุน) สถานท่ีนันทนาการท่ี

แหลงนันทนาการสําหรับประชาชนราชพัสดุแปลงเลขท่ี กส ๖๔๖ ตาม เช่ือมโยงภาคการทองเท่ียว

ในทองถ่ิน แบบแปลนเทศบาล ท่ีจะสรางงานสรางรายได

ใหกับประชาชน

๒๖ โครงการกอสรางสระวายนํ้า เพ่ือกอสรางสระวายนํ้าและ กอสรางสระวายนํ้าพรอมอัฒจันทร - ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ - มีสระวายนํ้าท่ีได สํานักการชาง

มาตรฐาน พรอมอัฒจันทร อัฒจันทรใหเปนสนามท่ีสามารถ ตามแบบแปลนเทศบาล บริเวณ (เงินอุดหนุน) มาตรฐานท่ีจัดการแขงขัน

มีหลังคา จัดการแขงขันกีฬาวายนํ้าได พ้ืนท่ีภายในสนามกีฬากลาง วายนํ้าได

จังหวัดกาฬสินธุ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเสริมผิวจราจร คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  - เสริมผิวจราจรแบบ  - ๑,๐๕๑,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ถนนสุจินดา เริ่มจากวงเวียนนํ้าพุ สะดวก  รวดเร็วและสราง Asphaltic  Concrte ทางการสัญจรไปมา

ถึงแยกถนนประดิษฐ ความปลอดภัยในชีวิตและ พ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒๘,๕๕๐.๐๐ สะดวกปลอดภัยไมมีนํ้า

(ชุมชนตลาดเกา) ทรัพยสินของประชาชน ตร.ม. ทวมขัง

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

๒ โครงการกอสรางถนน  คสล. เพ่ือใหการคมนาคม กอสรางถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม. - ๓๓๑,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

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

ถนนพิมพะนิตย ความปลอดภัยในชีวิตและ หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) ทรัพยสินของประชาชน ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.

๓ โครงการกอสรางถนนแอสฟลท-  เพ่ือใหการคมนาคม  กวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓,๗๐๖  - ๑๑,๐๐๐,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ติก คอนกรีตรอบแกงดอนกลาง สะดวก  รวดเร็วและสราง เมตร หรือพ้ืนผิวจราจรไมนอย (เงินอุดหนุน) ทางการสัญจรไปมา

ความปลอดภัยในชีวิตและ กวา  ๒๖,๒๒๒ ตร.ม. สะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กวาง ๐.๓๐ ม.  ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐  -  - ๑,๙๒๐,๐๐๐  ระบบระบายนํ้าได สํานักการชาง

คสล. รูปตัวยู ท้ัง ๒ ขาง ซอย รวดเร็ว  ไมมีนํ้าทวมขัง เมตร  ยาว ๙๖๐.๐๐ เมตร มาตรฐานปองกันและ

ขางโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ แกไขปญหานํ้าทวมขัง

(เสนอโดยชุมชน ก.ส.ส) ไดดี

๕ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  กวางเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว  -  - ๑,๕๐๔,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

สายทุงมนเช่ือมถนนลาดยาง สะดวก  รวดเร็วและสราง ประมาณ ๕๔๗.๐๐ เมตร หนา ทางการสัญจรไปมา

สายแขวงการทาง (ขางโรงสี- ความปลอดภัยในชีวิตและ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม สะดวกปลอดภัย

บุญสมดุล) ทรัพยสินของประชาชน นอยกวา ๒,๗๓๕ ตารางเมตร

(ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)

๖ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  กวางเฉลี่ย ๕๐๐เมตร ยาว  -  - ๑,๗๗๙,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

สายหลังแขวงการทางกาฬสินธุ - สะดวก  รวดเร็วและสราง ประมาณ ๖๔๗.๐๐ เมตร หนา ทางการสัญจรไปมา

หลังวัดปาทุงศรีเมือง ความปลอดภัยในชีวิตและ ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจรไม สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง) ทรัพยสินของประชาชน นอยกวา ๓ ,๑๕๐ตารางเมตร

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม ชวงท่ี  ๑ กวางเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร  -  - ๓,๑๙๗,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ซอยริมทุง สะดวก  รวดเร็วและสราง ยาวประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตร ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ) ความปลอดภัยในชีวิตและ หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจร สะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน ไมนอยกวา ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร

ชวงท่ี  ๒ กวางเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร

ยาวประมาณ ๓๐๗.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจร

ไมนอยกวา ๑,๒๒๘.๐๐ ตร.ม.

ชวงท่ี  ๓ กวางเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร

ยาวประมาณ ๗๒๕.๐๐ เมตร

หนา ๐,๑๕ เมตร พ้ืนท่ีผิวจราจร

ไมนอยกวา ๓,๖๒๕ ตารางเมตร

๘ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  กวาง ๓,๕๐ เมตร ยาว ๒๗๔.๐๐  - ๕๒๗,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ซอยอัคราสา (เสนอโดยชุมชน สะดวก  รวดเร็วและสราง เมตร หรือพ้ืนท่ี ๙๕๙ ตร.ม. ทางการสัญจรไปมา

หัวโนนโก) ความปลอดภัยในชีวิตและ สะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

วัตถุประสงคโครงการ

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการกอสรางถนน คสล. และ  เพ่ือใหการคมนาคม ถนนและทอระบายนํ้า ๔,๕๔๖,๕๐๐ ๔,๕๔๖,๕๐๐ ๔,๕๔๖,๕๐๐  การคมนาคมภายในเขต สํานักการชาง

ทอระบายนํ้าภายในเขตเทศบาล สะดวก  รวดเร็วและสราง ในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล) ความปลอดภัยในชีวิตและ สะดวกลดปญหาการ

ทรัพยสินตามความตองการ เกิดอุบัตเหตุลดปญหา

ของประชาชน ฝุนละออง

๑๐ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก  กวาง ๐.๓๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย  - ๑,๕๐๐,๐๐๐  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล. รูปตัวยูท้ังสองขาง รวดเร็ว  ไมมีนํ้าทวมขัง  ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ฐานปองกันและแกไข

ซอยคงเดช ปญหานํ้าทวม

 (เสนอโดยชุมชนทุงสระ)

๑๑ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก  กวาง ๐.๓๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย  -  - ๒,๙๔๔,๐๐๐ ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยไทรทองพัฒนา รวดเร็ว  ไมมีนํ้าทวมขัง  ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑,๔๗๓ เมตร ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) ปญหานํ้าทวม

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ โครงการติดตั้งปายช่ือซอยตางๆ  เพ่ือใหทราบช่ือซอยตางๆ  ๑๐๐ ปาย  - ๙๕๐,๐๐๐  - ทราบตําแหนงท่ีชัดเจน สํานักการชาง

ภายในเขตเทศบาล และตําแหนงท่ีตั้งใหชัดเจน

๑๓ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  รางตัวยูกวาง ๐.๓๐ เมตร  - ๔,๐๑๗,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

พรอมทอระบายนํ้าภายในหมู สะดวก  รวดเร็วและสราง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ทางการสัญจรไปมา

บานสันสุนีย ความปลอดภัยในชีวิตและ ๑,๐๓๐ เมตร ถนนกวาง ๔.๐๐ สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) ทรัพยสินของประชาชนและ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ ระบบระบายนํ้าไดมาตร

เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก เ มตร พ้ืนท่ี ๒,๐๖๐ ตารางเมตร ฐานปองกันและแกไข

รวดเร็ว  ไมมีนํ้าทวมขัง ปญหานํ้าทวม

๑๔ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐  - ๒๒๐,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ซอยแยกถนนวิโรจนรัตน สะดวก  รวดเร็วและสราง เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ี ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ความปลอดภัยในชีวิตและ ๔๐๐  ตารางเมตร สะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู - ๕๕๖,๐๐๐  -  ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยูซอยอนรรฆนาค๑๖ รวดเร็ว  ไมมีนํ้าทวมขัง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.กวาง ๐.๓๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ) ยาว ๒๖๐.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวม

๑๖ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้าคสล.รูปตัวยู ๒๒๘,๐๐๐ -  -  ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยูซอยแยกซอย รวดเร็ว  ไมมีนํ้าทวมขัง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.กวาง ๐.๓๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

อนรรฆนาค ๑๖ ยาว ๑๐๖.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวม

(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ)

๑๗ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู - ๓๙๕,๐๐๐  -  ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยูซอยแยกซอย รวดเร็ว  ไมมีนํ้าทวมขัง ลิกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.กวาง ๐.๓๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

อนรรฆนาค ๑๘ ยาว ๑๘๔.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวม

(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ)

๑๘ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้า กอสรางรางระยายนํ้า คสล.รูปตัวยู - ๓๕๒,๐๐๐  - การระบายนํ้าสะดวก สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยูซอยแยกถนน สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้า ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.กวาง ๐.๓๐ ม. รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง

พยาบาลเช่ือมถนนโสมพะมิตร ทวมขัง ยาว ๑๖๔.๐๐ ม.

(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ)

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้า กวาง ๐.๓๐  เมตร ลึกเฉลี่ย  -  - ๑,๒๐๐,๐๐๐ การระบายนํ้าสะดวก สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยูซอยชัยวิวัฒนพัฒ- สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐๐ เมตร รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง

นา ทวมขัง

๒๐ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพ่ือใหการคมนาคม กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗  - ๒๐๙,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

เช่ือมถนนอนรรฆนาค ๔๐ สะดวก  รวดเร็วและสราง เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ี ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนซอยนํ้าทิพย) ความปลอดภัยในชีวิตและ ๓๘๑.๐๐  ตารางเมตร สะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

๒๑ โครงการขยายผิวจราจรถนน เพ่ือใหการคมนาคม  - รื้อทางเทาดิมท้ัง ๒ ขาง  พ้ืนท่ี  - ๒,๖๒๕,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

คสล.ถนนโสมพะมิตร เริ่มจาก สะดวก  รวดเร็วและสราง ไมนอยกวา ๑,๖๐๘ ตร.ม. ทางการสัญจรไปมา

วงเวียนอนุสาวรียฯ  ถึงแยก ความปลอดภัยในชีวิตและ  - รื้อถอนปากทอและฝาปดบอ สะดวกปลอดภัย

ถนนประดิษฐ ทรัพยสินของประชาชน พักนํ้าเสียขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม.

(เสนอโดยชุมชนตลาดเกา) จํานวน ๑๓๒ บอ

 - ขยายผิวจราจร คสล.๐.๑๕ ม.

ท้ัง ๒ ขางหรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา

๑,๖๐๘ ตร.ม.

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ปรับปรุงปากบอพักพรอมฝา

บอพักเหล็กตะแกรง  จํานวน

๑๓๗ บอ

๒๒ โครงการขยายผิวจราจรถนน เพ่ือใหการคมนาคม สะดวก  - รื้อถอนทางเทาเดิมท้ัง ๒ ขาง  - ๑,๖๖๙,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

พรรณนา รวดเร็ว และสรางความปลอด พ้ืนท่ีประมาณ ๑,๑๐๒ ตร.ม. ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนตลาดเกา) ภัยในชีวิตและทรัพยสิน  - รื้อถอนปากทอและฝาบอพัก สะดวกปลอดภัย

ขนาด  ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม.

จํานวน ๘๓  บอ

 - ขยายผิวจราจร คสล.ขนาด

๐.๑๕ ม. ท้ัง ๒ ขาง  พ้ืนท่ี

ประมาณ ๑,๑๐๒ ตร.ม.

 - ปรับปรุงปากทอและฝาบอพัก

ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม. 

จํานวน ๘๓  บอ

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๓ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตวัยู  - ๕,๙๖๘,๐๐๐  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยูถนนหนองเรือ-หัวคู รวดเร็ว  ไมมีนํ้าทวมขัง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.กวาง ๐.๓๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนหนองเรือ- ยาว ๒,๗๗๖.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวม

หัวคูพัฒนา)

๒๔ โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย  เพ่ือใหการคมนาคม กอสรางถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม. ๘๒,๖๐๐ -  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ทาสินคา ๓ (ซอยสิงหหลง) สะดวกรวดเร็วและสราง กวาง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๖.๐๐ ม. ทางการสัญจรไปมา

ฝงขวามือ ความปลอดภัยในชีวิต และ หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนทาสินคา) ทรัพยสินของประชาชน ๑๔๐.๐๐  ตร.ม.

๒๕ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนดาน บริเวณรอบบานพักพนักงาน  - ๑๕๐,๐๐๐  - สภาพภูมิทัศนบานพักมี สํานักการชาง

บานพักพนักงานเทศบาล สํานักงานใหมีความสวยงาม ความสะอาด สวยงาม

๒๖ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก ความยาว ๑๐๔ เมตร  - ๒๐๘,๐๐๐  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล. รูปตัวยู ซอยแยกถนนหนา รวดเร็ว  ไมมีนํ้าทวมขัง ฐานปองกันและแกไข

เรือนจํา ปญหานํ้าทวม

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๗ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม. ๕๙,๐๐๐ -  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

ซอยทาสินคา ๓ (ซอยสิงหหลง) รวดเร็ว และสรางความ กวาง ๒.๕๐ ม.ยาว ๕๖.๐๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

ฝงซายมือ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปญหานํ้าทวม

(เสนอโดยชุมชนทาสินคา) ของประชาชน ๑๐๐.๐๐ ตร.ม.

๒๘ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก  กวางเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว  -  - ๙๕๒,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ซอยคําพาอุทิศ เช่ือมซอยวัลลภ รวดเร็ว และสรางความ ประมาณ ๔๓๓.๐๐ เมตร  หนา ทางการสัญจรไปมา

อุทิศ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ๐.๑๕ เมตร  พ้ืนผิวจราจรไม สะดวกปลอดภัย

ของประชาชน นอยกวา ๑,๗๓๒.๐๐ ตารางเมตร

๒๙ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก  กวาง ๐.๓๐ เมตร  ลึก ๐.๔๐ - ๓๔๘,๐๐๐  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยบานคุณไกรสร รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง เมตร  ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนหัวคู - หนองเรือ ปญหานํ้าทวม

พัฒนา)

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๐ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย  - ๙๕๒,๐๐๐  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยตาดี รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง ๐.๐๔ เมตร ยาว ๔๗๖.๐๐ เมตร ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ปญหานํ้าทวม

๓๑ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล. ๑๙๔,๐๐๐  - - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยแยกถนน รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

โพธ์ิไทร กวาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวม

(เสนอโดยชุมชนโพธ์ิไทร)

๓๒ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก  - กวาง ๔.๐๐ ม. ยาวประมาณ -  - ๑๗๗,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ซอยเทอดแผนดินทอง รวดเร็วและสรางความปลอดภัย ๗๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนทาสินคา) ในชีวิตและทรัพยสินของ พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา สะดวกปลอดภัย

ประชาชน ๒๘๘.๐๐ ตร.ม.

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๓ โครงการกอสรางสะพานขาม  เพ่ือความสะดวกปลอดภัย กอสรางสะพาน คสล.ความยาว  - - ๕,๕๐๐,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ลําหวยสีทนดานหลัง ในชีวิตและทรัพยสิน ๑๕.๐๐ ม.พรอมกอสรางถนน ทางประชาชนสัญจรไป

วัดสวางคงคา สะดวกในการสัญจรไปมา คสล.หนา ๐.๑๕ ม.กวาง ๔.๐๐ม. มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดสวางพัฒนา) ยาว ๑๑๐.๐๐ ม.หรือมีพ้ืนท่ีผิว

จราจรไมนอยกวา ๔๔๐.๐๐ ตร.ม.

๓๔ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  - เพ่ือใหการระบายนํ้า กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู  -  - ๕๑๖,๐๐๐ ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยูซอยแยกถนนทาง สะดวก รวดเร็ว ไมมีนํ้า ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.กวาง ฐานปองกันและแกไข

เขาตลาดรวมใจการเกษตร ทวมขัง ๐.๓๐ ม.ยาว ๒๔๐.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวม

(ฝงขวามือ)

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา)

๓๕ โครงการปรับปรุงทางเทา  เพ่ือความปลอดภัยของ  ทางเทาถนนพรรณนา ถนน - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความปลอด สํานักการชาง

(เสนอโดยชุมชนตลาดเกา) ประชาชนในการสัญจร โสมพะมิต ถนนอนรรฆนาค ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

บนทางเทา  และทางเทาในเขตเทศบาล

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

-143-



  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๖ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม กอสรางถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม.  - - ๗๑,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ซอยแยกถนนสงเปลือย สะดวกรวดเร็วและสราง กวาง ๒.๐๐ ม.ยาว ๖๐.๐๐ ม. ทางการสัญจรไปมา

(ทางเกวียนเกา) ความปลอดภัยในชีวิต และ หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) ทรัพยสินของประชาชน ๑๒๐.๐๐ ตร.ม.

๓๗ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม กอสรางถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม.  - - ๒๓๖,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ซอยแยกถนนสงเปลือย สะดวกรวดเร็วและสราง กวาง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. ทางการสัญจรไปมา

(ตรงขามดอนตาปู) ความปลอดภัยในชีวิต และ หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) ทรัพยสินของประชาชน ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.

๓๘ โครงการกอสรางสะพาน  เพ่ือความสะดวกปลอดภัย  สะพาน คสล.กวาง ๒.๐๐  - ๑,๘๙๐,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

คสล.ขามลํานํ้าปาวชวง ในชีวิตและทรัพยสิน เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

ศาลปูแฮ สะดวกในการสัญจรไปมา มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ)

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๙ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  ถนน คสล.กวาง๕.๐๐ เมตร  -  - ๑,๖๙๖,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ถนนอนรรฆนาค ๔๐ สะดวกรวดเร็วและสราง ยาว ๖๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ทางประชาชนสัญจรไป

(เสนอโดยชุมชนซอยนํ้าทิพย) ความปลอดภัยในชีวิต และ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร คสล. มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน ไมนอยกวา ๓,๐๘๕.๐๐ ตร.ม.

๔๐ โครงการกอสรางปายช่ือถนน  เพ่ือใหทราบช่ือถนนตางๆ  กอสรางปายช่ือถนนสาย  -  - ๔๕๐,๐๐๐  ทราบตําแหนงท่ีชัดเจน สํานักการชาง

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ และตําแหนงท่ีตั้งชัดเจน ตางๆ ในเขตเทศบาล ลักษณะ

เปนปายประเภทเสาเดี่ยว

"ทําดวยเหล็กหลอสูงประมาณ

๓.๐ เมตร ช่ือถนนแสดงสอง

ดาน พรอมหัวเม็ดบัวเหล็ก

๔๑ โครงการปรับปรุงทางเทา  เพ่ือใหการคมนาคม  ปรับปรุงทางเทาถนนภิรมย  - ๘,๐๐๐,๐๐๐  -  ทางเทาไดมาตรฐานการ สํานักการชาง

ถนนภิรมย ถนนอรรถเปศล สะดวกรวดเร็วและสราง ถนนอรรถเปศล และถนน สัญจรไปมาสะดวก

และถนนกาฬสินธุ ความปลอดภัยในชีวิต และ กาฬสินธุ ท้ังสองขางทาง ปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน ดวยแผนคอนกรีตสําหรับ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

-145-



  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ปูทางเทา และแผนคอนกรีต

พ้ืนตางสัมผัสสําหรับคนพิการ

กอสรางกระบะปลูกตนไม

ติดตั้งไฟสองสวาง พ้ืนท่ีรวม

ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตร.ม

๔๒ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก  รางระบายนํ้า คสล.กวาง  - ๒๘๐,๐๐๐  -  แกไขปญหานํ้าทวมขังได สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู  ถนนกาฬสินธุ รวดเร็วไมมีนํ้าทวมขัง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร

ซอย ๒ ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร

(เสนอโดยชุมชนวัดใตโพธ์ิค้ํา)

๔๓ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก  รางระบายนํ้า คสล.กวาง  - ๓๔๕,๐๐๐  -  แกไขปญหานํ้าทวมขังได สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู  ถนนแกงสําโรง รวดเร็วไมมีนํ้าทวมขัง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร

ซอย ๑ ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร

(เสนอโดยชุมชนวัดใตโพธ์ิค้ํา)

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๔ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก  รางระบายนํ้า คสล.กวาง  - ๔๒๔,๐๐๐  - แกไขปญหานํ้าทวมขังได สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู  ซอยคําภา รวดเร็วไมมีนํ้าทวมขัง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ) ยาว ๒๑๒.๐๐ เมตร

๔๕ โครงการขยายเขตไฟฟา  เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช  ขยายเขตไฟฟาใหครอบคลุม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีระบบสา- สํานักการชาง

(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล) อยางท่ัวถึง ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล ธารณูปโภคอํานวยความ

สะดวกในชีวิตประจําวัน

๔๖ โครงการขยายเขตนํ้าประปา  เพ่ือใหประชาชนมีนํ้าประปา  ขยายเขตประปาใหครอบคลุม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีระบบสา- สํานักการชาง

(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล) ใชอยางท่ัวถึง ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล ธารณูปโภคอํานวยความ

สะดวกในชีวิตประจําวัน

๔๗ โครงการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ  เพ่ือวัดปริมาณนํ้าฝน  ติดตั้ง ๙ จุด  -  - ๒๒๕,๐๐๐  สามารถวัดปริมาณนํ้าฝน สํานักการชาง

นํ้าฝน ท่ีตกในแตละครั้งได

มาตรฐาน

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๘ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  กอสรางถนน คสล. กวาง  - ๓๖,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ซอยวรัญญา ๑ สะดวกรวดเร็วและสราง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

(เสนอโดยชุมชนบุญกวาง) ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน ไมนอยกวา ๖๖.๐๐ ตร.ม.

๔๙ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  กอสรางถนน คสล. กวาง ๘๘,๐๐๐ -  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ซอยแดงศิริ ชุมชนดอนสวรรค สะดวกรวดเร็วและสราง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

(บานนางริณนารัตน แดงศิริ) ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน ไมนอยกวา ๑๕๖.๐๐ ตร.ม.

๕๐ โครงการกอสรางทอระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้า  กอสรางทอระบายนํ้า คสล.  - ๑๖๕,๐๐๐  - การระบายนํ้าสะดวก สํานักการชาง

คสล. หมูบานไหมไทย สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้า ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๐ รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง

(จากลําลางสาธารณะลงหวย ทวมขัง เมตร จํานวน ๔๐ ทอน และ

สีทน)  กอสรางทางเทา หนา ๐.๐๘ 

(เสนอโดยชุมชนทุงสระ) เมตร พ้ืนท่ี ๑๐๘ ตารางเมตร

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕๑ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก ถนน คสล.กวาง ๔ ม. ยาว  - ๙๓๕,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

เรียบคลองชลประทาน ชุมชน รวดเร็วและสรางความ ๔๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี ทางประชาชนสัญจรไป

กุดยางสามัคคีจากถนนถีนานนท ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) ของประชาชน ๑,๗๐๐ ตร.ม.

๕๒ โครงการกอสราง ถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก ถนน คสล.กวาง ๔ ม. ยาว  - ๘๘๐,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

เรียบคลองชลประทาน รวดเร็วและสรางความ ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี ทางประชาชนสัญจรไป

ชุมชนโพธ์ิไทร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พ้ืนผิวจราจรไมนอยกวา มาสะดวกปลอดภัย

ของประชาชน ๑,๖๐๐ ตร.ม.

๕๔ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้า  กอสรางทอระบายนํ้า คสล.  - ๑๗๑,๐๐๐  - การระบายนํ้าสะดวก สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยูกวาง ๐.๓๐ เมตร รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง

๑๔ (ฝงขวามือ) ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.  ความยาว 

(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ) ๘๘.๐๐ ม.

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕๕ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม กอสรางถนน คสล. กวาง ๒๖.๐๐  - ๕๗,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

พรอมทอระบายนํ้า คสล. และ สะดวกรวดเร็วและสราง เมตร ความยาว ๒๙.๐๐ ม. ทางประชาชนสัญจรไป

บอพักซอยขางรานเกเจริญ ความปลอดภัยในชีวิต และ ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพ้ืนท่ี มาสะดวกปลอดภัย

ถนนพรรณา  เพ่ือใหมีการระบายนํ้า ผิวจราจรไมนอยกวา แกไขปญหานํ้าทวมขังได

(เสนอโดยชุมชนตลาดเกา) สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง ๗๕.๐๐ ตารางเมตร

ทอระบายนํ้า คสล. เสนผา

ศูนยกลาง ๐.๓๐ เมตร จํานวน

๒๗ ทอน  พรอมบอพัก ๒ บอ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕๖ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม ตอนท่ี ๑ ความกวางเฉลี่ย  -  - ๔๔๓,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

หมูบานจารุวัฒนา สะดวกรวดเร็วและสราง  ๔.๐๐ ม. ความยาว ๒๑๓.๐๐ ม. ทางประชาชนสัญจรไป

(เสนอโดยชุมชนโพธ์ิไทร) ความปลอดภัยในชีวิต และ  ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพ้ืนท่ี มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน ผิวจราจรไมนอยกวา  

๘๕๒.๐๐ ตร.ม.

ตอนท่ี  ๒  ความกวางเฉลี่ย  -  - ๘๓,๐๐๐

๔.๐๐ ม.  ความยาว ๔๐.๐๐ ม.

ความหนา ๐.๑ เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี

ผิวจราจรไมนอยกวา  

๑๖๐.๐๐ ตร.ม.

๕๗ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย  -  - ๙๔,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ซอยแยกสุขสบายใจ (บานเลข สะดวกรวดเร็วและสราง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

ท่ี ๑๑๔/๖) ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ทรัพยสินของประชาชน จราจรไมนอยกวา ๑๗๒.๐๐ ตร.ม.

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕๘ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้า  กอสรางทอระบายนํ้า คสล. ๑,๓๓๒,๐๐๐  - - การระบายนํ้าสะดวก สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยเฉิดฉัน สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยูกวาง ๐.๓๐ เมตร รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง

ชุมชนหนาโรงซอมร.พ.ช. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว

๖๖๖.๐๐ ม.

๕๙ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย  - ๔๒๐,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ซอยประชาสัมพันธ สะดวกรวดเร็วและสราง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน ผิวจราจรไมนอยกวา

 ๘๐๘.๐๐ ตร.ม.

๖๐ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  - กอสรางถนน คสล.กวาง ๓.๐๐  - ๒๕๔,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

และรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู สะดวกรวดเร็วและสราง เมตร ความยาว ๒๗.๐๐ ม. ทางประชาชนสัญจรไป

ซอยหนองทุมอุทิศ ความปลอดภัยในชีวิต และ ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพ้ืนท่ี มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนดอนกลอย)  เพ่ือใหมีการระบายนํ้า ผิวจราจรไมนอยกวา ๘๑.๐๐ แกไขปญหานํ้าทวมขังได

สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง ตารางเมตร

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ โครงการ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - รางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู

 กวาง ๐.๓๐  เมตร ลึกเฉลี่ย 

๐.๔๐ ม. ความยาว ๑๐๕ ม.

๖๑ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้า  กอสรางรางระบายนํ้า คสล.  -  - ๙๒๘,๐๐๐ การระบายนํ้าสะดวก สํานักการชาง

 คสล.รูปตัวยู  ถนนรอบวัด สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู กวาง ๐.๓๐ เมตร รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง

บานดงปอ ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว 

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ๔๖๔.๐๐ ม.

๖๒ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้า  กอสรางรางระบายนํ้า คสล.  -  - ๓๒๐,๐๐๐ การระบายนํ้าสะดวก สํานักการชาง

 คสล.รูปตัวยู ซอยหลังโรงเรียน สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง  รูปตัวยู กวาง ๐.๓๐ เมตร รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง

เซ็นยอเซฟ ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ๑๖๐.๐๐  ม.

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

วัตถุประสงควัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖๓ โครงการกอสราง ถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย  - ๔๘๔,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ซอยแยกวัลลพอุทิศ สะดวกรวดเร็วและสราง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน จราจรไมนอยกวา ๘๘๐.๐๐ ตร.ม.

๖๔ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้า  กอสรางรางระบายนํ้า คสล.  - ๑,๖๐๐,๐๐๐  - การระบายนํ้าสะดวก สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ ๓ สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง  รูปตัวยู กวาง ๐.๓๐ เมตร รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว 

๘๐๐.๐๐ ม.

๖๕ โครงการกอสราง ถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย  -  - ๑๔๙,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

 ซอยบานนายอริยะ เลิศสงคราม สะดวกรวดเร็วและสราง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

 (บานเลขท่ี ๑๘/๑๑) ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมือง- ทรัพยสินของประชาชน จราจร ไมนอยกวา ๑๕๖.๐๐ ตร.ม.

พัฒนา)

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖๖ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้า  กอสรางรางระบายนํ้า คสล. ๖๒๔,๐๐๐  - - การระบายนํ้าสะดวก สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยประดิษฐ  ๖ สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู กวาง ๐.๓๐ เมตร รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง

(เสนอโดยชุมชนตลาดเกา) ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว

๓๒๐.๐๐  ม.

๖๗ โครงการกอสรางถนน  คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย ๑,๐๕๑,๐๐๐  - -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ถนนวัดประชา - หัวคู สะดวกรวดเร็วและสราง ๔๐๐ เมตร ยาว ๔๗๘.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

(ตอจากโครงการเดิม) ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวค-ู ทรัพยสินของประชาชน จราจร ไมนอยกวา

หนองเรือพัฒนา) ๑,๙๑๒.๐๐ ตร.ม.

๖๘ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย  -  - ๒,๐๐๒,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ซอยแยกถนนเกษตรสมบูรณ สะดวกรวดเร็วและสราง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

(ขางรานเกาะแกว) ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ทรัพยสินของประชาชน จราจร ไมนอยกวา 

๓,๘๕๐ ตร.ม.

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖๙ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย  -  - ๒๕๐,๐๐๐  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ซอยเขียวสัมพันธ (ตอจาก สะดวกรวดเร็วและสราง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

โครงการเดิม) ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ทรัพยสินของประชาชน จราจรไมนอยกวา ๔๕๖.๐๐ ตร.ม.

๗๐ โครงการกอสรางถนน คสล.และ  เพ่ือใหการคมนาคม กอสรางถนน คสล.กวาง ๓.๐๐ - ๘๑๖,๒๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

รางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู สะดวกรวดเร็วและสราง เมตร ความยาว ๖๘.๐๐ ม. ทางประชาชนสัญจรไป

ซอยขางสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ี ความปลอดภัยในชีวิต และ ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพ้ืนท่ี มาสะดวกปลอดภัย

กาฬสินธุ ถนนอภัย  เพ่ือใหมีการระบายนํ้า ผิวจราจรไมนอยกวา ๒๐๔.๐๐ ตร.ม แกไขปญหานํ้าทวมขังได

(เสนอโดยชุมชนหนาโรงซอมฯ) สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู 

กวาง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.

ความยาว ๓๕๒.๐๐  เมตร

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

-156-



  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗๑ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย  เพ่ือใหการคมนาคม  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย - ๗๒,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

พงษปลัด ชุมชนหาดลําดวน สะดวกรวดเร็วและสราง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน จราจร ไมนอยกวา ๑๓๒.๐๐ ตร.ม.

๗๒ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย  - ๑,๔๑๖,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

หนาศาลาSML ชุมชนหัวค-ู สะดวกรวดเร็วและสราง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

หนองเรือพัฒนถึงหนองซําหมู ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน ผิวจราจรไมนอยกวา 

๒,๕๗๕.๐๐  ตร.ม.

๗๓ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้า  กอสรางรางระบายนํ้า คสล.  - ๘๙๖,๐๐๐  - การระบายนํ้าสะดวก สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2 สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู กวาง ๐.๓๐ เมตร . รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม ความยาว 

๔๔.๘.๐๐ ม.

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

-157-



  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗๔ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม กอสรางถนน คสล.กวาง ๓.๐๐  - ๓๖,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

 และรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู สะดวกรวดเร็วและสราง เมตร ความยาว ๒๒.๐๐ ม. ทางประชาชนสัญจรไป

ซอยแยกเกษมอุทิศ ความปลอดภัยในชีวิต และ ความหนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนบุญกวาง)  เพ่ือใหมีการระบายนํ้า ผิวจราจรไมนอยกวา ๖๖.๐๐ ตร.ม แกไขปญหานํ้าทวมขังได

สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู  - ๓๗๖,๐๐๐ -

กวาง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.

ความยาว ๑๘๘.๐๐ เมตร

๗๕ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย  - ๓๓๖,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

พรอมรางระบายนํ้าซอยแยก สะดวกรวดเร็วและสราง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

ถนนมาประณีต ขางโรงเรียน ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว มาสะดวกปลอดภัย

กวดวิชาเพ็ญพิไล ทรัพยสินของประชาชน จราจร ไมนอยกวา ๓๒๐.๐๐ ตร.ม.

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) รางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู

กวาง ๐.๓๐  ม. ลึก ๐.๔๐ ม.

ยาว ๘๐.๐๐ ม.

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ

-158-



  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗๖ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน เพ่ือใหการคมนาคม  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย  - ๘๔,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ยายพุฒ  ชุมชนหาดลําดวน สะดวกรวดเร็วและสราง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน จราจร ไมนอยกวา ๑๖๒.๐๐ ตร.ม.

๗๗ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย  - ๒๔๓,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

หนาลานกีฬาชุมชนดอนสวรรค สะดวกรวดเร็วและสราง ๔๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน จราจร ไมนอยกวา ๔๖๘.๐๐ ตร.ม.

๗๘ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้า  กอสรางรางระบายนํ้า คสล.  - ๖๐๐,๐๐๐  - การระบายนํ้าสะดวก สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยูซอยพิมพะนิตย  ๑ สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู กวาง ๐.๓๐ เมตร รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว 

๓๐๐.๐๐ ม.

๗๙ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้า  กอสรางรางระบายนํ้า คสล ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ การระบายนํ้าสะดวก สํานักการชาง

คสล.ภายในเขตเทศบาล สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง .รูปตัวยูภายในเขตเทศบาล รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงคโครงการ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี -159-



  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘๐ โครงการกอสรางทอระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้า วางทอระบายนํ้า Dia ๐.๖๐ x - ๘๐,๐๐๐  - การระบายนํ้าสะดวก สํานักการชาง

เช่ือมถนนซอยนํ้าทิพยกับ สะดวกรวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๒๑ ทอน รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง

ระบบบําบัดนํ้าเสีย คืนผิวจราจร คสล. หนา 

ถนนอนรรฆนาค ๐.๒๐  ม. กวาง ๒.๐๐ ม. ยาว 

๒๑ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวไมนอยกวา

 ๔๒ ตร.ม.

๘๑ โครงการปรับปรุงคันหินทางเทา ปรับปรุงคันหินทางเทาภาย ปรับปรุงคันหินทางเทาภายใน - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

ภายในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล เขตเทศบาล สะดวกปลอดภัยนการใช

ใชเสนทาง

๘๒ โครงการปรับปรุงเครื่องหมาย ซอมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย ชอมแซมปรับปรุงคันหินเกาะ  - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

จราจรเกาะกลางถนนภายใน จราจรเกาะกลางถนนภายใน กลางถนนภายในเขตเทศบาล สะดวกปลอดภัยนการใช

เขตเทศบาล เขตเทศบาลพรอมทาสี พรอมทาสีเครื่องหมายจราจร ใชเสนทาง

เครื่องหมายจราจร 

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี -160-



  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘๔ โครงการกอสรางถนนลูกรัง  เพ่ือใหการคมนาคม สะดวก  ถนนลูกรัง กวาง ๐.๒๐ เมตร  - ๒๕,๐๐๐  - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยตาเคน ชุมชนดงปอ รวดเร็ว และสรางความปลอด กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร การสัญจรไปมาสะดวก

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

ของประชาชน ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร

๘๕ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการรระบายนํ้าสะดวก  รางระบายนํ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู  - ๘๙๒,๐๐๐  -  การระบายนํ้าสะดวก สํานักการชาง

รูปตัวยูซอยสิทธิวงศ รวมเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง กวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ รวมเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง

ถนนทาสินคา เมตร  ความยาว ๔๔๖.๐๐ เมตร

(เสนอโดยชุมชนทาสินคา)

๘๖ โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก  ถนน ค.ส.ล.กวาง ๕.๐๐ เมตร  - ๓๘๒,๐๐๐  - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยแยกถนนสนามบิน รวดเร็ว และสรางความปลอด ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว การสัญจรไปมาสะดวก

(ขางรานขนมจีน) ภัยในชีวิตและทรัพยสินของ ๑๔๗.๐๐ เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิว ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) ประชาชน จราจรไมนอยกวา ๗๓๕.๐๐

ตารางเมตร

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘๗ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. ๓๙๙,๐๐๐  -  - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยแยกถนนหลังตลาดรวมใจ รวดเร็วและสรางความ กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๙.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

การเกษตรเช่ือมซอยศรีเมือง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

พัฒนา ของประชาชน ๖๗๖.๐๐ ตร.ม.

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา)

๘๘ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้ารูปตัววี - ๔๗๐,๐๐๐  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร- สํานักการชาง

คสล.รูปตัววี ทางเขาหมูบาน รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง ยาว ๑๓๕.๐๐ ม. ทอระบายนํ้า ฐานปองกันและแกไข

เบญจวรรณฝงขวา คสล. Dia ๐.๖๐ ม.(ช้ัน ๓) ปญหานํ้าทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา) ยาว ๑๓๕.๐๐ ทอน บอพัก คสล.

๒๑.๐๐ บอ

๘๙ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า คสลเพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล. - ๘๙๔,๐๐๐ - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

รูปตัวยู ซอยหําชัย รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยูลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง) กวาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๑๖.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙๐ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล. - ๓๔๕,๐๐๐ - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล. รูปตัวยู ซอยสมหวัง รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยูลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

 (เสนอโดยชุมชนริมแกงฯ) กวาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

๙๑ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล. ๑๘๑,๐๐๐ - - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

 คสล.รูปตัวยูซอยไพเราะ รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยูลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง) กวาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๘๔.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

๙๒ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. ๑๔๐,๐๐๐ - - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยแยกทองเจือ รวดเร็วและสรางความ กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๙.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

 (เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

ของประชาชน ๒๓๗.๐๐ ตร.ม.

๙๓ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล. - ๑๔๒,๐๐๐  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

 คสล.รูปตัวยู ซอยนํ้าทิพย  ๓ รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนซอยนํ้าทิพย) ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ ม. ขังไดดี

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙๔ โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสราง ถนน คสล. หน ๐.๑๕ ม. ๑๓๒,๐๐๐  -  - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยนํ้าทิพย ๑๕ รวดเร็วและสรางความ กวาง ๒.๕๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนซอยนํ้าทิพย) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

ของประชาชน ๒๒๕.๐๐ ตร.ม.

๙๕ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสราง ถนน คสล. หน ๐.๑๕ ม. - ๑๒๗,๐๐๐  - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยนํ้าทิพย ๖ รวดเร็วและสรางความ กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๒.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนซอยนํ้าทิพย) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

ของประชาชน ๒๑๖.๐๐ ตร.ม.

๙๖ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. ๓๙,๐๐๐ - - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอย ๖๐๓  ชุมชนทุงมน รวดเร็วและสรางความ กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๒.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนทุงมน) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

ของประชาชน ๖๖.๐๐ ตร.ม.

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙๗ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. ๔๘,๗๐๐ - - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอย ๔๑๙ ชุมชนทุงมน รวดเร็วและสรางความ กวาง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนทุงมน) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

ของประชาชน ๘๒.๕๐ ตร.ม.

๙๘ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล. - ๔๓๙,๐๐๐ - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยูซอยบานพออุทัย รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนทุงมน) ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๐๔.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

๙๙ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. ๑๘๙,๐๐๐ - - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยสมหวัง รวดเร็วและสรางความ กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๔.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนริมแกง) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

ของประชาชน ๓๒๐.๐๐ ตร.ม.

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๐ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. ๔๐,๐๐๐ - - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยอันเสน รวดเร็วและสรางความ กวาง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนริมแกง) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

ของประชาชน ๖๗.๕๐  ตร.ม.

๑๐๑ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. - ๖๙,๗๐๐ - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยศิริกร รวดเร็วและสรางความ กวาง ๓.๐๐ - ๔.๐๐.ม การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนริมแกง) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ยาว ๓๒.๐๐ ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอย ปลอดภัย

ของประชาชน กวา ๑๑๘.๐๐ ตร.ม

๑๐๒ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล. - ๑,๘๒๗,๐๐๐  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยูซอยแยกถนนทาง รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู   ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐  ม. ฐานปองกันและแกไข

เขาโรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ กวาง๐.๓๐ ม. ยาว ๘๕๐.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

 - ถนนสงเปลือย 

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๓ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล. - ๔๘๑,๐๐๐  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยขางรานเจนาง รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู   ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐   ม. ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) กวาง๐.๓๐ ม. ยาว ๒๒๔.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

๑๐๔ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล. - ๒๔๙,๐๐๐  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยูซอยอํานวย รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู   ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐   ม. ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือย) กวาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๑๖.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

๑๐๕ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล. ๒๗๕,๐๐๐  -  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยูซอยขางรานกุกแขก รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู  ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐  ม. ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) กวาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๒๘.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

๑๐๖  โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. - ๒๒๔,๐๐๐  - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยประศักดิ์ ๑ รวดเร็วและสรางความ กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

ของประชาชน ๓๘๐.๐๐  ตร.ม.

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๗ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. - ๖๙,๗๐๐  - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยกมลชัยพัฒนา ๒ รวดเร็วและสรางความ กวาง ๓.๐๐ - ๕.๐๐ ม. ยาว การสัญจรไปมาสะดวก

 (เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

ของประชาชน ๕๘๙.๐๐  ตร.ม.พรอมทอลอด 

dia  ๐.๔๐ ม. จํานวน ๙ ทอน

๑๐๘ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. - ๑,๑๒๑,๐๐๐   - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยแยกถนนสายกาฬสินธุ - รวดเร็วและสรางความ กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๘๐.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

รอยเอ็ด(ตรงขามสนามกีฬากลาง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

จังหวัดกาฬสินธุ) ของประชาชน ๑,๙๐๐.๐๐ ตร.ม.

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)

๑๐๙ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก  - กอสรางรางระบายนํ้า คสล. - ๒,๑๕๐,๐๐๐  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัววี ซอยแยกถนนสาย รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัววี ๖๓๒.๐๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

กาฬสินธุ-รอยเอ็ด(ตรงขาม  - วางทอระบายนํ้า Dia ๐.๖๐ ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ) (ช้ัน ๓) ๖๓๒  ม.

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)  - บอพัก ๙๔ บอ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๐ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. - ๔๔๖,๐๐๐  - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยวิโรจนรัตน ๑ แยกทุง รวดเร็วและสรางความ กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๙.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

สะเดาทอง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ของประชาชน ๗๕๖.๐๐ ตร.ม.

๑๑๑ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. ๓๕๑,๐๐๐  -  - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

 ซอยสระบัว(ตอจากโครงเดิม)  รวดเร็วและสรางความ กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๘๙.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

ของประชาชน ๕๖๗๐๐ตร.ม.

๑๑๒ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. - ๒๔๕,๐๐๐  - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยวิโรจนรัตน ๓ รวดเร็วและสรางความ กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ ) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

ของประชาชน ๔๑๖.๐๐ ตร.ม.

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๓ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. - ๒๒๒,๐๐๐  - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยแยกถนนมาประณีต รวดเร็วและสรางความ กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๔.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

(บานเลขท่ี ๗๐/๖๓) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ของประชาชน ๓๗๖.๐๐ ตร.ม.

๑๑๔ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก  - กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูป - ๘๙๐,๐๐๐ - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตววีจากสํานักงานเทศ- รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง ตัววี ๒๖๑.๐๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

บาลเมืองกาฬสินธุถึงถนนมา-  - วางทอระบายนํ้า คสล. Dia ปญหานํ้าทวมขังไดดี

ประณีต ๐.๖๐ ม.(ช้ัน 3) ยาว ๒๖๑.๐๐ ม.

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)  - บอพัก ๓๙ บอ

๑๑๕ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  คสลเพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก  - กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูป - ๗,๒๓๐,๐๐๐ - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

รูปตัววี  ถนนวิโรจนรัตน รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง ตัววี ๒,๑๓๘.๐๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)  - วางทอระบายนํ้า คสล. Dia ปญหานํ้าทวมขังไดดี

๐.๖๐ ม.(ช้ัน3) ยาว ๒,๑๓๘.๐๐ม.

 - บอพัก ๓๑๔ บอ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๖ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. ๓๙,๐๐๐ - - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยขางบานนายวิเศษ รวดเร็วและสรางความ กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว๒๒.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

ของประชาชน ๖๖.๐๐ ตร.ม.

๑๑๗ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก  - กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. - ๑,๕๓๐,๐๐๐  - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

และรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู รวดเร็วและสรางความ กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๔๒.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

ซอยนามนอุทิศ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวโนโก) ของประชาชน ๗๒๖๐๐ ตร.ม. พรอมถมดินลูกรัง ระบบระบายนํ้าไดมาตร

ขนาด ๐,๓๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

 - กอสรางรางระบายนํ้า คสล. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง

๐.๓๐ ม. ยาว ๔๘๔.๐๐ ตร.ม.

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๘ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสราง ถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. - ๓๕๖,๐๐๐  - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ถนนดงปอซอยตาดี (ขางมหา- รวดเร็วและสรางความ กวาง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล- ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

อีสาน) ของประชาชน ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.

(เสนอโดยชุมชนดงปอ)

๑๑๙ โครงการกอสรางถนน  คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. - ๑๖๕,๐๐๐  - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยหลังหมูบานวราภรณ รวดเร็วและสรางความ กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

ของประชาชน ๒๘๐ ตร.ม.

๑๒๐ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า  คสล. ๘๙๔,๐๐๐  -  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยเฟองฟา ๒ รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง) ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๑๖.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๑ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า  คสล. - ๔๐๙,๐๐๐  -  -

คสล.รูปตัวยู ซอยเฟองฟา ๕ รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง) ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๙๐.๐๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

ปญหานํ้าทวมขังไดดี

๑๒๒ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า  คสล. - ๓๗๘,๐๐๐  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยเฟองฟา ๖ รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง) ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๗๖.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

๑๒๓ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า  คสล. - ๔๕๒,๐๐๐  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยเฟองฟา ๗ รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง) ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๔ โครงการกอสรางถนน คสล.และ เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก  - กอสรางถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม. - ๕๕๐,๐๐๐  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

รางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

ซอยเฟองฟา ๘ หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปญหานํ้าทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง) ๖๐.๐๐ ตร.ม.

 - กอสรางรางระบายนํ้า คสล. รูป

ตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง 

๐.๓๐ ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ ม.

๑๒๕ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า  คสล. - ๗๒๒,๐๐๐  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยหนาโรงเรียน รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง ฐานปองกันและแกไข

อนุบาลทุงมน ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๓๖.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)

๑๒๖ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. ๑๓๑,๐๐๐  -  - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยประดิษฐ ๕ รวดเร็วและสรางความ กวาง๑.๕๐ - ๓.๐๐ ม. ยาว การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนก.ส.ส.) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ๘๓.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ปลอดภัย

ของประชาชน ไมนอยกวา ๒๒๒.๐๐ ตร.ม.

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๗ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า  คสล. - ๓๙๕,๐๐๐  - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยแสงจันทร รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชน ก.ส.ส.) ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๙๖.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

๑๒๘ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. - ๙๒,๐๐๐ - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยรวมใจอุทิศ รวดเร็วและสรางความ กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๒.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนดอนสวรรค) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

ของประชาชน ๑๕๖.๐๐ ตร.ม.

๑๒๙ โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา๐.๑๕ ม. - ๑๕๕,๐๐๐ - ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยรวมบุญโสดา รวดเร็วและสรางความ กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๘.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

 (เสนอโดยชุมชนดอนสวรรค) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

ของประชาชน ๒๖๔.๐๐ ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๐ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า  คสล. - ๑๒๙,๐๐๐ - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยแยกอนรรฆ- รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง ฐานปองกันและแกไข

นาค  ๑๓ ๐.๓๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนคุมหวย)

๑๓๑ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า  คสล. - - ๔๑๓,๐๐๐ ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยแยกอนรรฆ- รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กวาง ฐานปองกันและแกไข

นาค ๑๓ (ชวงท่ี ๑) จากปากซอย 0.30 ม. ยาว 192.00 ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

ถึงสะพานขามลําหวย

(เสนอโดยชุมชนคุมหวย)

๑๓๒ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า  คสล. - ๑,๑๗๖,๐๐๐ - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยู ซอยแยกอนรรฆ รวดเร็ว ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กวาง ฐานปองกันและแกไข

นาค ๑๓ (ชวงท่ี ๒) จากสะพาน 0.30 ม. ยาว 574.00 ม. ปญหานํ้าทวมขังไดดี

ขามลําหวยถึงดานหลังโรงฆาสัตว

(เสนอโดยชุมชนคุมหวย)

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๓ โครงการกอสราง  ถนน คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. - - ๕๓๑,๐๐๐ ถนนไดมาตรฐานงานทาง สํานักการชาง

ซอยหาดลําดวน 1 รวดเร็วและสรางความ กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

 (ตอจากโครงการเดิม) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน) ของประชาชน ๙๐๐.๐๐ ตร.ม.

๑๓๔ โครงการกอสรางถนน  คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. - - ๓๐๒,๐๐๐ ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

ซอยหาดลําดวน ๒ รวดเร็วและสรางความ กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๘.๐๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

(ตอจากโครงการเดิม) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปญหานํ้าทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน) ของประชาชน ๕๑๒.๐๐ ตร.ม.

๑๓๕ โครงการกอสรางถนน  คสล. เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. ๑๓๓,๐๐๐ - - ระบบระบายนํ้าไดมาตร สํานักการชาง

ซอยวาสนา รวดเร็วและสรางความ กวาง๓.๐๐ ม. ยาว ๗๕.๐๐ ม. ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ปญหานํ้าทวมขังไดดี

ของประชาชน ๒๒๕.๐๐ ตร.ม.

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนตาม  - เพ่ือปรัปปรังภูมิทัศนถนน  - กอสรางเกาะกลางถนนและ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไดถนนท่ีมีมาตรฐาน สํานักการชาง

แนวถนนกุดยางสามัคคี สายหลักท่ีสําคัญซึ่งทําหนาท่ี ทางเดินเทาปลูกตนไมตลอดแนว สะดวกปลอดภัยตอการ

เปนเสนทางเขา-ออกเมือง จัดใหมีการขีดสีตีเสนติดตั้งปาย สัญจรท้ังผูขับข่ียวดยาน

 - เพ่ือแบงแยกทิศทางของ จราจนใหเหมาะสมตามแนวถนน และผูท่ีอาศัยอยูบริเวณน้ัน

กระแสจราจรและปองกันคน กุดยางสามัคคีชวงแยกโนนตาล เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและเกิด

เดินขามถนน จนถึงวัดใตโพธ์ิค้ํา ระยะทาง ความสวยงามแกเมือง

 - เพ่ือควบคุมความเร็วของ ประมาณ ๑.๖๐๐ กม.

ยวดยานเพ่ิมความปลอดภัย

ของผูใชรถใชถนน

๑๓๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ  ๑ เพ่ือใหมีทัศนียภาพของ ๑. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ  - ๔,๐๐๐,๐๐๐  - ๑.มีทัศนียภาพท่ีดีข้ึน สํานักการชาง

ระบบการจราจรพ้ืนท่ี เมืองดีข้ึน วงเวียนสนามมวย โดย (เงินอุดหนุน) ๒.ประชาชนมีความปลอด

สามเหลี่ยมวัฒนธรรมและ  ๒. เพ่ือประชาสัมพันธแหลง  - ปรับปรุงทางเทาและติด ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

การทองเท่ียว วัฒนธรรมและทองเท่ียว ตั้งหลักกันตก ๓.ประชาชนท่ีผานเขาเมือง

ของจังหวัดกาฬสินธุ  - ปรับปรุงเกาะกลางถนน กาฬสินธุรับรูแหลงวัฒน-

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓. เพ่ือปรับปรุงระบบงาน บังคับการจราจร ธรรมและแหลงทองเท่ียว

วิศวกรรมจราจรของเมือง  - ทาสีเสนจราจรและ ของจังหวัด

 ๔. เพ่ือใหการจราจรในเขต PUMBLE STRIPS

เมืองมีความปลอดภัยใน  - ติดตั้งปายจราจรและ

ชีวิตและทรัพยสินของ ปายบอกทาง

ประชาชน

 ๒. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ  - ๔,๐๐๐,๐๐๐  -

วงเวียนไดโนเสาร โดย (เงินอุดหนุน)

 - ปรับปรุงทางเทาและติด

ตั้งหลักกันตก

 - ปรับปรุงเกาะกลางถนน

บังคับการจราจร

 - ทาสีเสนจราจรและ

PUMBLE STRIPS

 - ติดตั้งปายจราจรและ

ปายบอกทาง

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 ๓. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๓,๐๐๐,๐๐๐  -

ระบบการจราจรบริเวณ (เงินอุดหนุน)

วัดใตโพธิ์คํ้า โดย

 - ปรับปรุงทางเทา

 - ติดตั้งปายจราจร,ปาย

บอกทางเทา และปายเตือน

 - ติดตั้งไฟฟาสองสวางถนน

 - ทาสีเสนจราจรและ

๔. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  -

ระบบการจราจรบริเวณ (เงินอุดหนุน)

วงเวียนพระยาชัยสุนทร โดย

 - ปรับปรุงแทนรับหุนจําลอง

พระยาชัยสุนทรและ

ผิวจราจรรอบแทน

 - กอสรางเกาะกลางถนน

บังคับการจราจร

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ปรับปรุงทางเทาและกอ

สรางราวกันตก

 - ติดตั้งปายสัญญาณ

จราจรปายบอกปายเตือน

 - ติดตั้งไฟสองสวางถนน

และไฟสองสวางรอบแทน

 - ทาสีเสนจราจร

๕. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๑๓,๐๐๐,๐๐๐  - 

ระบบการจราจรบริเวณ (เงินอุดหนุน)

หาแยก กสส. โดย

 - ติดตั้งไฟสัญญาณ

จราจรและไฟสองสวางถนน

 - ปรับปรุงทางเทาและ

กอสรางงานกันตก

 - ติดตั้งปายสัญญาณ

จราจรปายบอกทางและ

ปายเตือน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี -181-



  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ทาสีเสนจราจร

๖. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๘,๐๐๐,๐๐๐  - 

ระบบการจราจรบริเวณ (เงินอุดหนุน)

วงเวียนโปงลาง โดย

 - ปรับปรุงเกาะกลางถนน

และทางเขาออกจากสถาน

ท่ีราชการ

 - กอสรางเกาะกลางถนน

บังคับการจราจร

 - ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

ปายจราจร ทาสีจราจร

 - ปรับปรุงทางเทาและกอ

สรางราวกันตก

๗. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  - 

ระบบการจราจรบริเวณ (เงินอุดหนุน)

สํานักงานปาไม โดย

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ปรับปรุงเกาะกลางถนน

เดิมในแนวถนนถีนานนท

ถนนอรรถเปศลและถนนกาฬสินธุ

 - ปรับปรุงระบบไฟฟาแสง

สวางบนเกาะกลางถนน

โดยรอบ

 - ติดตั้งระบบไฟฟา

สัญญาณจราจรและ

เครื่องจับเวลา

 - ทาสีเสนจราจร

 - ปรับปรุงทางเทาและ

ติดตั้งราวกันตก

 - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟล

ติดคอนกรีต

 ๘. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  - 

ระบบการจราจรบริเวณ (เงินอุดหนุน)

วงเวียนน้ําพุ  โดย

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ปรับปรุงวงเวียนนํ้าพุ

โดยกอสรางเกาะกลาง

วงเวียน เกาะกลางถนน

บังคับการจราจร ปรับปรุง

ทางเทา ปรับปรุงภูมิทัศน

 - ติดตั้งไฟสองสวางและ

ไฟประดับพรอมทาสีเสน

จราจร

 ๙. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  - 

ระบบการจราจรวงเวียน (เงินอุดหนุน)

เจ็ดแยกหนองแซง โดย

 - ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ

บริเวณ

 - ปรับปรุงทางเทารอบ

บริเวณ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

วัตถุประสงควัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ติดตั้งปายบอกทาง

 - ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

 - กอสรางหุนจําลอง

ไดโนเสาร

 - หรือตามแบบแปลนท่ีกําหนด

๑๐. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๓๒,๐๐๐,๐๐๐  - 

ระบบการจราจรสี่แยก (เงินอุดหนุน)

ถนนหนาเรือนจํา โดย

 - ปรับปรุงภูมิทัศนระบบ

การจราจร

 - ติดตั้งปายสัญญาณและ

ปายบอกทาง

 - ขยายผิวจราจรถนน

หนาเรือนจํา

 - หรือตามแบบแปลน

กําหนด

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ

-185-



  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ โครงการ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๕,๐๐๐,๐๐๐  - 

ระบบการจราจรแยกโนน (เงินอุดหนุน)

ตาล โดย

  - ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะ

กลางถนน

 - ติดตั้งปายสัญญาณ

จราจรและปายบอกทาง

 - หรือตามแบบแปลนกําหนด

๑๓๘ โครงการปรับปรุงเครื่องหมาย  - เพ่ือปองกันอุบัติเหตุและ  - ตีเสนแบงชองจราจร ๔๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนไดรับความ สํานักปลัดฯ

จราจรในเขตเทศบาล อํานวยความสะดวกใหกับผู  - ทาสีขอบคันหินทางเทา สะดวกและมีความปลอด

ใชเสนทาง  - ตีเสนทางขาม (ทางมาลาย) ภัยในการใชเสนทางสัญจร

 - เพ่ือปรับปรุงเครื่องหมาย  - ติดตั้งปายเตือน วงเวียน บริเวณวงเวียนมีความ

จราจรใหชัดเจนและมีปาย  - ปายแนะนํา (คนขาม) ปาย เปนระบียบเรียบรอย

จราจรใหผูขับข่ีไดปฏิบัติตาม ใหทาง สวยงามมีเครื่องหมาย

กฎจราจร จราจรท่ีชัดเจน

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๙ โครงการติดตั้งไฟกระพริบเตือน  - เพ่ือปองกันอุบัตเหตุและ ติดตั้งไฟกระพริบ จํานวน ๑๖ ตน  - ๔๐๐,๐๐๐ - ปญหาการเกิดอุบัติเหตุ สํานักการชาง

เตือนผูใชเสนทางใหทราบทาง  - บริเวณทางแยกถนนมาประณีต ไดรับการปองกัน

แยกขางหนา ตัดถนนถีนานนท ประชาชนไดรับความ

 - บริเวณถนนอนรรฆนาคตัดกับ สะดวกและปลอดภัยใน

ถนนถีนานนท การใชเสนทางสัญจร

 - บริเวณถนนประชาสามัคคีตัด

ถนนถีนานนท

 - บริเวณถนนหัวค-ูหนองเรือ 

(ขางวัดประชานิยมตัดถนนถีนา-

นนท)

 - บริเวณถนนหัวโนนโกเกษตรตัด

ถนนถีนานนท

 - บริเวณถนนดงปอตัดถนนถีนา-

นนท)

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - บริเวณถนนผังเมือง (หัวค-ู

หนองเรือ) ตัดถนนถีนานนท

 - บริเวณถนนผังเมือง (หัวค-ู

หนองเรือ) ตัดถนนถีนานนท

ตอนเลี่ยงเมือง

 - บริเวณถนนทาสินคาตัดกับ

ถนนอนรรฆนาค

 - บริเวณถนนซอยนํ้าทิพยตัด

ถนนอนรรฆนาค

 - บริเวณถนนชัยสุนทรตัดถนน

บายพาสทงเปลือย

 - บริเวณถนนชัยสุนทรสงเปลือย

ตัดถนนบายพาสสงเปลือย

 - บริเวณถนนรอบหนองไชยวาน

ตัดถนนบายพาสสงเปลือย

 - บริเวณถนนหัวโนนโกเกษตรตัด

กับถนนหนาเรือนจํา

วัตถุประสงคโครงการ

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี -188-



  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - บริเวณถนนหนองทุมตัดกับ

ถนนหนาเรือนจํา

 - บริเวณถนนสว.ประศักดิ์ตัด

ถนนสายกาฬสินธุ - รอยเอ็ด0

๑๔๐ โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม  เพ่ือปรับปรุงประเมินผล  ประกาศใชในป พ.ศ.๒๕๕๕ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  เทศบาลมีผังเมืองรวมท่ี สํานักการชาง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และประกาศใชผังเมืองรวม และควบคุมการใช ทันสมัย

เมืองกาฬสินธุ

๑๔๑ โครงการจัดรูปท่ีดินเขตเทศบาล  เพ่ือวางระบบรูปท่ีดินภาย  พ้ืนท่ี ๑๖.๙๖ ตร.กม.  - ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  เขตเทศบาลมีรูปท่ีดินท่ีเปน สํานักการชาง

ในเขตเทศบาลใหมีความ ไปตามระบบผังเมือง

ทันสมัย ถูกตอง ตามผังเมือง

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๔๒ โครงการจัดระบบการจราจร ๑. เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิด ซอมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย - ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐  - ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

บริเวณวงเวียนโปงลาง อุบัติเหตุ จราจรโดยการขีดสีตีเสน สะดวกและปลอดภัย

๒. เพ่ือปรับปรุงระบบงาน- เครื่องหมายจราจรพรอมทาง ในการใชเสนทาง

วิศวกรรมจราจรของเมือง สําหรับคนขาม กอสรางเกาะ

 ๓. เพ่ือใหการจราจรในเขตเมือง บังคับทางเขาวงเวียน ทําขอบ

มีความปลอดภัย เชิงลาดทางเทา  ติดหมุดสะทอน

แสง

๑๔๓ โครงการจัดระบบการจราจร ๑. เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิด ซอมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย - ๑๘๕,๐๐๐ ๑๘๕,๐๐๐  - ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

บริเวณวงเวียนไดโนเสาร อุบัติเหตุ จราจรโดยการขีดสีตีเสน สะดวกและปลอดภัย

๒. เพ่ือปรับปรุงระบบงาน- เครื่องหมายจราจรพรอมทาง ในการใชเสนทาง

วิศวกรรมจราจรของเมือง สําหรับคนขาม กอสรางเกาะ

 ๓. เพ่ือใหการจราจรในเขต บังคับทางเขาวงเวียน  ทําขอบ

เมืองมีความปลอดภัย เชิงลาดทางเทา  ติดหมุนสะทอน

แสง  ติดตั้งปายจราจร

โครงการ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

-190-



  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๔๔ โครงการจัดระบบการจราจร ๑. เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิด ซอมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย - ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐  - ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

บริเวณวงเวียนพระยาชัยสุนทร อุบัติเหตุ จราจรโดยการขีดสีตีเสนเครื่อง สะดวกและปลอดภัย

๒. เพ่ือปรับปรุงระบบงาน- หมายจราจรพรอมทางสําหรับ ในการใชเสนทาง

วิศวกรรมจราจรของเมือง คนขาม  กอสรางเกาะบังคับทาง

 ๓. เพ่ือใหการจราจรในเขต เขาวงเวียน  ทําขอบเชิงลาด

เมืองมีความปลอดภัย- ทางเทา  ติดหมุนสะทอนแสง

ติดตั้งปายจราจร

๑๔๕ โครงการจัดระบบการจราจร ๑. เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิด ซอมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย - ๒๗๕,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐  - ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

บริเวณวงเวียนสนามมวย อุบัติเหตุ จราจรโดยการขีดสีตีเสน สะดวกและปลอดภัย

๒. เพ่ือปรับปรุงระบบงาน- เครื่องหมายจราจรพรอมทาง ในการใชเสนทาง

วิศวกรรมจราจรของเมือง สําหรับคนขาม กอสรางเกาะ

 ๓. เพ่ือใหการจราจรในเขต บังคับทางเขาวงเวียน ทําขอบ

เมืองมีความปลอดภัย เชิงลาดทางเทา  ติดหมุนสะทอน

แสง ติดตั้งปายจราจร

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๔๖ โครงการจัดระบบการจราจร ๑. เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิด ดําเนินการขีดสีตีเสนเครื่องหมาย - ๒๙๐,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐  - ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

บริเวณถนนรอบวัดใตโพธ์ิค้ํา อุบัติเหตุ จราจรพรอมทางสําหรับคนขาม  สะดวกและปลอดภัย

๒. เพ่ือปรับปรุงระบบงาน- กอสรางเกาะบังคับทาง  ในการใชเสนทาง

วิศวกรรมจราจรของเมือง ทําขอบเชิงลาดทางเทาติดหมุด

 ๓. เพ่ือใหการจราจรในเขต สะทอนแสง  ติดตั้งปาย พรอม

เมืองมีความปลอดภัย ปายแนะนําทาง

๑๔๗ โครงการปรับปรุงทางขาม ๑. เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิด ดําเนินการติดตั้งปายเตือนเขาสู- - ๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐  - ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

บริเวณดานหนาโรงเรียน อุบัติเหตุ พ้ืนท่ีสถานศึกษา   ปรับพ้ืนผิว สะดวกและปลอดภัย

เทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธ์ิ ๒. เพ่ือปรับปรุงระบบงาน- จราจรเพ่ือยวดยานชะลอความเร็ว ในการใชเสนทาง

วิศวกรรมจราจรของเมือง ขีดสีตีเสนทําทางขาม ปรับปรุง

 ๓. เพ่ือใหการจราจรในเขต ขอบคันหินใหเปนขอบเชิงลาด

เมืองมีความปลอดภัย

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๔๘ โครงการปรับปรุงทางขามบริเวณ- ๑. เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิด ดําเนินการติดตั้งปายเตือนเขาสู- - ๕๔,๑๐๐ ๕๔,๑๐๐  - ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

ดานหนาโรงเรียนอนุกูลนารี อุบัติเหตุ พ้ืนท่ีสถานศึกษา   ปรับพ้ืนผิว สะดวกและปลอดภัย

๒. เพ่ือปรับปรุงระบบงาน- จราจรเพ่ือยวดยานชะลอความเร็ว ในการใชเสนทาง

วิศวกรรมจราจรของเมือง ขีดสีตีเสนทําทางขาม ปรับปรุง

 ๓. เพ่ือใหการจราจรในเขตเมือง ขอบคันหินใหเปนขอบเชิงลาด

มีความปลอดภัย

สํานักการชาง

๑๔๙ โครงการปรับปรุงทางขาม ๑. เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิด ดําเนินการติดตั้งปายเตือนเขาสู- - ๕๔,๑๐๐ ๕๔,๑๐๐  - ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

บริเวณดานหนาโรงเรียน อุบัติเหตุ พ้ืนท่ีสถานศึกษา   ปรับพ้ืนผิว สะดวกและปลอดภัย

กาฬสินธุพิทยาสรรพ ๒. เพ่ือปรับปรุงระบบงาน- จราจรเพ่ือยวดยานชะลอความเร็ว ในการใชเสนทาง

วิศวกรรมจราจรของเมือง ขีดสีตีเสนทําทางขาม ปรับปรุง

 ๓. เพ่ือใหการจราจรในเขตเมือง ขอบคันหินใหเปนขอบเชิงลาด

มีความปลอดภัย

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๐ โครงการตีเสนเครื่องหมาย ๑. เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิด ซอมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย - ๑๒๒,๐๐๐ ๑๒๒,๐๐๐  - ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

จราจรบนพ้ืนทาง ถนนอรรถ- อุบัติเหตุ จราจรทําการขีดสีตีเสนเครื่อง- สะดวกและปลอดภัย

เปศล ชวงจากวงเวียนหนองแซง ๒. เพ่ือปรับปรุงระบบงาน- หมายจราจรพ้ืนทาง ความยาว ในการใชเสนทาง

ถึงถนนสุรินทร วิศวกรรมจราจรของเมือง ประมาณ ๖๑๐ เมตร พรอมทาง

 ๓. เพ่ือใหการจราจรในเขตเมือง สําหรับคนขาม

มีความปลอดภัย

๑๕๑ โครงการตีเสนเครื่องหมายจราจร ๑. เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิด ซอมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย - ๙๐๓,๒๐๐ ๙๐๓,๒๐๐  - ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

บนพ้ืนทาง  ถนนถีนานนท อุบัติเหตุ จราจรทําการขีดสีตีเสน สะดวกและปลอดภัย

๒. เพ่ือปรับปรุงระบบงาน- เครื่องหมายจราจรพ้ืนทาง ในการใชเสนทาง

วิศวกรรมจราจรของเมือง ความยาวประมาณ ๔,๘๔๐ เมตร

๓.เพ่ือใหการจราจรในเขตเมือง พรอมทางสําหรับคนขาม

มีความปลอดภัย

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๒ โครงการปรับปรุงตีเสนชองจอด ๑. เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิด ซอมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย - ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐  - ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

รถยนต รถจักรยานยนต อุบัติเหตุ จราจรทําการขีดสีตีเสนชองจอด สะดวกและปลอดภัย

หนาสํานักทะเบียนทองถ่ิน ๒.เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ- รถยนต  รถจักรยานยนต ในการใชบริการท่ี

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผูมาใชบริการในการจอดรถยนต จอดรถจอดรถยนต 

รถจักรยานยนต

๑๕๓ โครงการเสริมผิวจราจรแบบ  เพ่ือใหการคมนาคม เสริมผิวจราจรแบบแอสฟลทติก ๔๐๐,๐๐๐ - -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สะดวก  รวดเร็วและสราง คอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร กวาง ทางการสัญจรไปมา

ซอยคงเดชสมุนไพร ความปลอดภัยในชีวิตและ ๓.๐๐  เมตร  ความยาว ๓๗๐.๐๐ สะดวกปลอดภัยไมมีนํ้า

(เสนอโดยชุมชนทุงสระ) ทรัพยสินของประชาชน เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม ทวมขัง

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว นอยกวา  ๑,๑๑๐  ตารางเมตร

๑๕๔ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล. ๑๔๐,๐๐๐ - -  ระบบระบายนํ้าได สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยูซอยยายหลอด รวดเร็ว  ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง มาตรฐานปองกันและ

(เสนอโดยชุมชนวัดสวางคงคา) ๐.๓๐ ม. ยาว ๖๔.๐๐ ม. แกไขปญหานํ้าทวมขัง

ไดดี

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๕ โครงการเสริมผิวจราจรแบบ  เพ่ือใหการคมนาคม เสริมผิวจราจรแบบแอสฟลทติก ๘๙๐,๐๐๐ - -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต สะดวก  รวดเร็วและสราง คอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร กวาง ทางการสัญจรไปมา

ถนนทางเขาสํานักงาน ความปลอดภัยในชีวิตและ ๕.๐๐ - ๖.๐๐  ม. ความยาว สะดวกปลอดภัยไมมีนํ้า

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทรัพยสินของประชาชน ๔๔๓.๐๐ ม. หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร ทวมขัง

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ไมนอยกวา ๒,๔๒๐ ตารางเมตร

๑๕๖ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล. ๒๘๐,๐๐๐ - -  ระบบระบายนํ้าได สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยูซอยตรงขามเมือง- รวดเร็ว  ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง มาตรฐานปองกันและ

ไทยประกันชีวิต  ถนนกาฬสินธุ ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. แกไขปญหานํ้าทวมขัง

(ตอจากโครงการเดิม) ไดดี

(เสนอโดยชุมชนวัดใตโพธ์ิค้ํา)

๑๕๗ โครงการกอสรางถนน คสล.ทาง  เพ่ือใหการคมนาคม กอสรางถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม. ๑๔๗,๐๐๐ - -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

เขาศาลา SML สะดวก  รวดเร็วและสราง กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๓.๐๐ ม. ทางการสัญจรไปมา

ชุมชนหนาโรงเลื่อย ความปลอดภัยในชีวิตและ หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหนาโรงเลื่อย) ทรัพยสินของประชาชน ๒๔๙.๐๐ ตร.ม.

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๘ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล. - ๖๘๔,๐๐๐ -  ระบบระบายนํ้าได สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยูซอยแยกดอนกลอย รวดเร็ว  ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. มาตรฐานปองกันและ

(เสนอโดยชุมชนดอนกลอย) กวาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๑๘.๐๐ ม. แกไขปญหานํ้าทวมขัง

ไดดี

๑๕๙ โครงการกอสรางรางระบายนํ้า  เพ่ือใหการระบายนํ้าสะดวก กอสรางรางระบายนํ้า คสล. - ๒๐๐,๐๐๐ -  ระบบระบายนํ้าได สํานักการชาง

คสล.รูปตัวยูซอยแยกอภัย ๑ รวดเร็ว  ไมมีนํ้าทวมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง มาตรฐานปองกันและ

(เสนอโดยชุมชนหนาโรงซอม ร.พ.ช.) ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. แกไขปญหานํ้าทวมขัง

ไดดี

๑๖๐ โครงการกอสรางถนน คสล.  เพ่ือใหการคมนาคม กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. - ๖๖๗,๐๐๐ -  ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

ซอยหนาโรงเรียนพาณิชยการ- สะดวก  รวดเร็วและสราง กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๓๔.๐๐ ม. ทางการสัญจรไปมา

กาฬสินธุ ความปลอดภัยในชีวิตและ หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) ทรัพยสินของประชาชน ๑,๓๓๖.๐๐ ตร.ม.

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๖๑ โครงการกอสรางสะพานขาม  เพ่ือความสะดวกปลอดภัย กอสรางสะพานผิวจราจรกวาง - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

ลํานํ้าปาวชวงหนาสถานีดับเพลิง ในชีวิตและทรัพยสิน ๗.๐๐ เมตร ยาวประมาณ (เงินอุดหนุน) สะดวกและปลอดภัย

สะดวกในการสัญจรไปมา ๗๐.๐๐  เมตร เช่ือมถนน ในการใชเสนทาง

อนรรฆนาค ๔๐ ตามแบบแปลน

เทศบาล

๑๖๒ โครงการกอสรางสะพานขาม  เพ่ือความสะดวกปลอดภัย กอสรางสะพานผิวจราจรกวาง - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนไดรับความ สํานักการชาง

ลํานํ้าปาวชวงบานกุดออ ในชีวิตและทรัพยสิน ๗.๐๐ เมตร ยาวประมาณ (เงินอุดหนุน) สะดวกและปลอดภัย

(ธาตุขาว) สะดวกในการสัญจรไปมา ๗๐.๐๐  เมตร  ตามแบบแปลน ในการใชเสนทาง

เทศบาล

๑๖๓ โครงการกอสรางระบบปองกัน  - เพ่ือใหการระบายนํ้า กอสรางระบบระบายนํ้าแบบ - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - นํ้าไมทวมขัง สํานักการชาง

นํ้าทวม  หนาท่ีทําการไปรษณีย สะดวก รวดเร็ว ไมมีนํ้า Box Culvert ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ ม. (เงินอุดหนุน) บนผิวจราจร

จ.กาฬสินธุ ทวมขัง ตามแบบแปลนเทศบาล

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน

     เปาประสงคท่ี ๑๔  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๖๔ โครงการกอสรางอาคารสมาคม เพ่ือใหสมาคมมีสถานท่ีทํา กอสรางอาคาร ค.ส.ล.ช้ันเดียว - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ผูสูงอายุมีสํานักงาน สํานักการชาง

ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กิจกรรมรวมกันและเปนท่ีเก็บ ตามแบบแปลนเทศบาล สําหรับจัดกิจกรรมท่ีจะ

วัสดุอุปกรณของสมาคม เปนประโยชนตอสมาชิก

พันธกิจท่ี ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๑.  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

     เปาประสงคท่ี ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ เพ่ือจัดใหมีการเลือกตั้งคณะ- จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ ๓๖๐,๐๐๐  -  - มีคณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการฯ

ชุมชน กรรมการชุมชนในกรณีท่ีครบ ชุมชนตามระเบียบกําหนด ท่ีเปนผูนําในการพัฒนา

วาระการดํารงตําแหนง ชุมชนใหเขมแข็ง

๒ โครงการจัดซื้อท่ีดิน เพ่ือกอสราง  เพ่ือใหมีสถานท่ีจัดแหลง  พ้ืนท่ีประมาณ ๕๐ ตร.ว.  - ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  ประชาชนมีแหลงเรียนรู กองสวัสดิการฯ

แหลงเรียนรูประจําชุมชน เรียนรูประจําชุมชน ในชุมชนท่ีมีความพรอม ภายในชุมชน

๓ โครงการการประชุมประจําเดือน  เพ่ือสงเสริมใหชุมชนมี  -  จัดประชุมผูนําชุมชน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  ผูนําชุมชน คณะกรรมการ กองสวัสดิการฯ

คณะกรรมการชุมชนและผูนํา สวนรวมในการพัฒนาและ คณะกรรมการชุมชน ชุมชน คณะกรรมการพัฒนา

ชุมชน เปนการแลกเปลี่ยนความคิด คณะกรรมการพัฒนาครอบ ครอบครัว และคณะกรรม-

เห็นและการแกไขปญหา ครัว คณะกรรมการสภาเด็ก สภาเด็กและเยาวชน มีสวน

ชุมชนและพัฒนาชุมชน และเยาวชน รวมในการพัฒนาชุมชนท่ีมี

รวมกัน ประสิทธิภาพ

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงคโครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๑.  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

     เปาประสงคท่ี ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการศูนยบริการและถายทอด  เพ่ือเปนศูนยกลางบริหาร จัดหาวัสดุ อุปกรณและพันธุพืช ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐   เปนศูนยรวมและเปน กองสวัสดิการฯ

เทคโนโลยี เกษตรชุมชน ถายทอดเทคโนโลยีเกษตร สําหรับการดําเนินการในศูนย สถานท่ีประชุมพบปะแลก

ใหกับเกษตรกร บริการ ๓ ศูนย เปลี่ยนความรูประสบ-

การณของเกษตรกรใน

ชุมชน

๕ โครงการประกวดชุมชนดีเดน  เพ่ือสงเสริมใหชุมชน มี ๓๖ ชุมชน ใน ๔ ป ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีแบบอยางในการ กองสวัสดิการฯ

สวนรวมในการพัฒนา พัฒนาชุมชน

โดยมีแบบอยางของชุมชน

ท่ีเขมแข็งเปนตนแบบ

๖ โครงการสรางเสริมความรูรัก เพ่ือสรางความสามัคคีของ ๓๖  ชุมชน  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรัก กองสวัสดิการฯ

สามัคคีในชุมชน ประชาชนในชุมชน ความสามัคคีในการ

พัฒนาชุมชน

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๑.  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

     เปาประสงคท่ี ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม  เพ่ือสรางความเขมแข็ง  ผูนําชุมชนและผูนํากลุมตางๆ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ผูนําชุมชน คณะกรรม-  กองสวัสดิการฯ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ ใหกับผูนําชุมชนและกลุม ในชุมชน  ๓๒๔ คน การชุมชน และผูนํากลุม

การศึกษาดูงานของผูนําชุมชน ตางๆ ในชุมชน ตางๆ มีความรู ความ

และกลุมตาง ๆ ในชุมชน เขาใจในการปฏิบัติงาน

เพ่ิมมากข้ึน

๘ โครงการพลังครอบครัวทํา  เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกกับ  ครอบครัวในเขตเทศบาล - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  สมาชิกในครอบครัวมี กองสวัสดิการฯ

ความดี เพ่ือสรางสรรคสังคม ครอบครัว (พอ/แม/ลูก) เมืองกาฬสินธุ ความเขาใจและตระหนัก

ใชเวลาวางอยางมีคุณภาพ ตอปญหาท่ีมีผลกระทบ

ใหสมาชิกในครอบครัวมี ตอสตรี และครอบครัว

ความรัก ความเสียสละ  เปนครอบครัวท่ีมีความ

เอ้ืออาทรตอกัน

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๑.  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

     เปาประสงคท่ี ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการเสริมสรางศักยภาพ  เพ่ือสงเสริมศักยภาพการ  ผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ี ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐  กลุมเปาหมายมีความรู กองสวัสดิการฯ

เครือขายทองถ่ินไทยเพ่ือสตรี บริหารจัดการดานสังคม รับผิดชอบดานสตรี และ ความเขาใจในแนวทาง

และครอบครัว เช่ือมโยงกับการพัฒนาสตรี ครอบครัว. องคกร, ชุมชนกลุม และทิศทางการดําเนิน

และครอบครัว ดานกระบวน ตางๆ ในชุมชน เชน กลุมสตรี งานพัฒนาศักยภาพ

การเรียนรู และแลกเปลี่ยน กลุมเด็กเยาวชน อสม. สถาบันครอบครัวและมี

ประสบการณ เปนเครือขาย กรรมการชุมชน กลุมอาชีพ เครือขายการทํางานดาน

ทองถ่ินไทยเพ่ือสตรี และ ตางๆ กลุมผูสูงอายุ คนพิการ สตรีและครอบครัว

ครอบครัว และผูติดเช้ือ HIV ในเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

๑๐ โครงการสนับสนุนองคกรประชา-  เพ่ือสนับสนุนงบประมาณใน อุดหนุนงบประมาณใหกับ  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับประโยชน ทุกสวนการงาน

ชน องคกรการกุศล และองคกร- การจัดกิจกรรมหรือจัดทํา องคกรประชาชน และองคกร จากการดําเนินงานของ

ท่ีจัดตั้งตามกฎหมายหรือหนวย- โครงการท่ีอยูในอํานาจ ท่ีจัดตั้งตามกฎหมายหรือหนวย- องคกรหรือหนวยงานท่ี

งานท่ีทําประโยชนตอสังคม หนาท่ีของเทศบาลตามท่ีมี งานของรัฐ ไดรับเงินอุดหนุนจาก

การรองขอ เทศบาล

โครงการ

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๑.  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

     เปาประสงคท่ี ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการเฝาระวังของกลุม  เพ่ือปองกันความรุนแรง ท่ีอาจ  คณะกรรมการศูนย ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  เพ่ิมเครือขายสตรีไทย กองสวัสดิการฯ

สตรี เพ่ือลดความรุนแรงตอ เกิดข้ึนตอเด็ก และสตรีในแตละ พัฒนาครอบครัว ๗๒ คน และ ในทองถ่ินในการรณรงค

เด็ก และสตรีในชุมชน ชุมชน และสรางความอบอุน ตัวแทนสตรีในแตละชุมชน การลดความรุนแรงตอ

ในครอบครัว ๑๐๘ คน เด็กและสตรี

๑๒ โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี  เพ่ือสงเสริมใหสตรีไดมีสวน  ตัวแทนสตรีในแตละชุมชนๆ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  สังคมยอมรับในสิทธิสตรี กองสวัสดิการฯ

สากล และวันสตรีไทย รวมในสังคมอยางเสมอภาค ละ ๓ คน  รวม ๑๐๘ คน อยางเทาเทียมและเสมอ

และใหสังคมตระหนักถึงความ ภาค

สําคัญของสตรี

๑๓ โครงการจัดกิจกรรมวันแม  เพ่ือประกาศยกยองคุณงาม แมดีเดน ๑๐๐ คน ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  ผูเปนแมไดรับการยก- กองสวัสดิการฯ

แหงชาติ ความดีของผูเปนแมและจัด ยองเชิดชูเกียรติ

กิจกรรมวันแมแหงชาติ

วัตถุประสงคโครงการ

พันธกิจท่ี ๓. พันธกิจการสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๑.  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

     เปาประสงคท่ี ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการสงเคราะหผูประสบ  เพ่ือสงเคราะหประชาชน  ประชาชนใน  ๓๖  ชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีเงินทุนเลี้ยง กองสวัสดิการฯ

สาธารณะภัย ทุพพลภาพ เรรอน ในเขตเทศบาล ชีพ

 ยากไร  ดอยโอกาส  ไรท่ีพ่ึง

๑๕ โครงการแขงขันกีฬาชุมชน  เพ่ือใหชุมชนมีภูมิคุมกันใน  ไมมีผูเก่ียวของกับยาเสพติด ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  ชุมชนมีภูมิคุมกันใน กองสวัสดิการฯ

สัมพันธตานยาเสพติด การตานยาเสพติด และไม เกิน ๓ ตอพันประชากร การตานยาเสพติด

ยุงเก่ียวกับยาเสพติด

๑๖ โครงการบําบัดฟนฟูผูติด  เพ่ือไมใหผูติดยาเสพติด  ผูปวยท่ีติดยาเสพติดในชุมชน  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ไมมีผูปวยท่ีเคยติดยา กองสวัดิการฯ

ยาเสพติด กลับไปเสพยาเสพติดอีก เลิกยุงเก่ียวกับยาเสพติด เสพติดไปเก่ียวของกับ

ยาเสพติดอีก

โครงการ

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๑.  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

     เปาประสงคท่ี ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการอบรมชุมชนเขมแข็ง  เพ่ือใหชุมชนมีความเขม-  คณะกรรมการชุมชน  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  ชุมชนมีความเขมแข็ง กองสวัดิการฯ

ปลอดยาเสพติดอยางยั่งยืน แข็งในการท่ีจะเอาชนะ ๓๖  ชุมชน   และผูประสานพลัง และมีการจัดเวรยามเฝา

ยาเสพติดไมใหมีการแพร แผนดิน ไมนอยกวา ๓๒๔ คน ระวังไมใหยาเสพติดเขา

ระบาดเขามาในชุมชน มาแพรระบาดในชุมชน

ทําใหชุมชนปลอดยาเสพ-

ติดอยางยั่งยืน

๑๘ โครงการรณรงคตอตาน  เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค  จัดกิจกรรมเผยแพรรณรงค  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ประชาชนมีความปลอดภัย กองสวัดิการฯ

ยาเสพติด ตอตานยาเสพติด  ในวันท่ี ตอตานยาเสพติดใหประชาชน และหางไกลยาเสพติด

26 มิ.ย. ของทุกป  ซึ่งเปนวัน ในเขตเทศบาล  ไดตระหนัก

ตอตานยาเสพติด  ถึงพิษภัยของยาเสพติด และ

เฝาระวังยาเสพติดรวมกัน

วัตถุประสงคโครงการ

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
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   ยุทธศาสตรท่ี ๑๑.  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

      เปาประสงคท่ี ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการจัดพ้ืนท่ีสรางสรรค  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนใน  เยาวชนในชุมชนในเขต ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  เด็กและเยาวชนมีพ้ืนท่ี กองสวัสดิการฯ

สําหรับเด็กและเยาวชน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ หรือเวที  เพ่ือแสดงออก

มีพ้ืนท่ีหรือเวที เพ่ือแสดง ในทางสรางสรรค และ

ออกในทางสรางสรรค และ หางไกลยาเสพติด

หางไกลยาเสพติด

๒๐ โครงการหนาบานนามอง เพ่ือสงเสริมใหชุมชนปรับปรุง ครัวเรือนในชุมชน  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ หนาบานแตละครัวเรือน  กองสวัสดิการฯ

หนาบานของตนเองให มีความสวยงาม รมรื่น

สะอาดสวยงาม มีพ้ืนท่ีสีเขียว

๒๑ โครงการสํารวจขอมูลชุมชนและ  เพ่ือใหไดขอมูลความจําเปน  ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  มีขอมูลครัวเรือนใน  กองสวัสดิการฯ

จปฐ. พ้ืนฐานของชุมชนท่ีจะนํามา ชุมชนอยางถูกตองสา-

วิเคราะหวางแผนในการ มารถแกไขปญหาได

พัฒนาเทศบาล ตรงจุด

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ วัตถุประสงค
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๑.  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

     เปาประสงคท่ี ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๒ โครงการบานเทิดไท เพ่ือเทอดพระเกรียติพระบาท- กอสรางบานเทิดไท ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ผูยากไรมีท่ีอยูอาศัยเปน กองสวัสดิการฯ

องคราชันย สมเด็จพระเจาอยูหัวและชวย องคราชันย  จํานวน ๑ หลัง ของตนเองและมีคุณภาพ

เหลือประชาชนผูไมมีท่ีอยู ณ ชุมชนหนองไผ  ตามแบบ ชีวิตท่ีดีข้ึน

อาศัย แปลนเทศบาล

๒๓ โครงการสนับสนุนบานมั่นคง เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีและพัฒนา บานมั่นคงในเขตเทศบาล ๑,๒๕๐,๐๐๐  -  - ประชาชนไดรับการพัฒนา กองสวัสดิการฯ

ระบบสาธารณูปโภคตาม ดานท่ีอยูอาศัยท่ีมั่นคง

โครงการบานมั่นคง ถาวร

๒๔ โครงการสงเสริมกิจกรรมสภา  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนได  สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เด็กและเยาวชนไดใช กองสวัสดิการฯ

เด็กและเยาวชน มีกิจกรรมและใชเวลาวาง จํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน เวลาวางใหเกิดประโยชน 

ใหเกิดประโยชนตอชุมชน ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน มีอาชีพเสริมรายไดกับ

ตัวเองและครอบครัว

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค

-208-



   ยุทธศาสตรท่ี ๑๑.  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

      เปาประสงคท่ี ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๕ โครงการสนับสนุนอุปกรณ  เพ่ือใหเด็กและเยาวชน  สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เด็กและเยาวชนในชุมชน กองสวัสดิการฯ

การกีฬา มีวัสดุ อุปกรณการกีฬา การกีฬา ใน ๓๖ ชุมชน มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

ในการออกกําลังกาย สมบูรณมีกิจกรรมท่ีเปน

การตานยาเสพติด

๒๖ โครงการจัดทําปายประชา เพ่ือใหชุมชนมีแหลงขอมูล กอสรางปายประชาสัมพันธ ๑๐๔,๐๐๐  -  - ชุมชนมีแหลงการสื่อสาร กองสวัสดิการฯ

สัมพันธในชุมชน ความรูสําหรับการประชา- จํานวน  ๑๖  ปาย ตามแบบ ขอมูลระหวางชุมชนกับ

สัมพันธกิจกรรมชุมชนหรือ แปลนเทศบาล ประชาชนและสวนราชการ

โครงการกิจกรรมของ ตางๆท่ีจะเปนศูนยขอมูล

สวนราชการ ขาวสารในชุมชน

๒๗ โครงการจัดทําปายช่ือชุมชน  เพ่ีอใหชุมชนมีปายช่ือชุมชน  กอสรางปาย โครงเหล็กมี ๓๒๕,๐๐๐  -  -  ชุมชนมีช่ือปายชุมชน กองสวัสดิการฯ

ท่ีเปนโครงเหล็กถาวร หลังคาขนาด ๖๐ X ๑.๒๐ เมตร สามารถมองเห็นไดเดนชัด

จํานวน ๒๖ ปายๆ ละ ๑๒,๕๐๐

ตามแบบแปลน

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงคโครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๑.  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

     เปาประสงคท่ี ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๘ โครงการกอสรางอาคารชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีสถานท่ีทํากิจกรรม กอสรางอาคาร คสล. ช้ันเดียว  - ๓๐๐,๐๐๐  - เพ่ือใหชุมชนมีสถานท่ีทํา สํานักการชาง

บุญกวาง รวมกันและเปนท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ ขนาด ๖.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. พ้ืนท่ี กิจกรรมรวมกันและเปน

(เสนอโดยชุมชนบุญกวาง) ของชุมชน ๗๒.๐๐ ตารางเมตร ท่ีเก็บวัสดุอุปกรณของ

ชุมชน

๒๙ โครงการกอสรางอาคารชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีสถานท่ีทํากิจกรรม กอสรางอาคาร คสล.ช้ันเดียว  - ๓๕๐,๐๐๐  - เพ่ือใหชุมชนมีสถานท่ีทํา สํานักการชาง

หัวโนนโก รวมกันและเปนท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ ขนาด ๙.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม.พ้ืนท่ี กิจกรรมรวมกันและเปน

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ของชุมชน ๘๔.๐๐ ตร.ม. ท่ีเก็บวัสดุอุปกรณของ

ชุมชน

๓๐ โครงการกอสรางอาคารชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีสถานท่ีทํากิจกรรม กอสรางอาคาร คสล.ช้ันเดียว  - ๓๕๐,๐๐๐  - ชุมชนมีความรักความ กองสวัสดิการฯ

(เสนอโดยชุมชนริมแกง) รวมกันและเปนท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ ขนาด ๙.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. หรือ สามัคคี

ของชุมชน มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 

๘๔.๐๐ ตร.ม.

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๑.  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

     เปาประสงคท่ี ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๑ โครงการกอสรางอาคารชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีสถานท่ีทํากิจกรรม กอสรางอาคาร คสล. ช้ันเดียว  - ๓๕๐,๐๐๐  - ชุมชนมีความรักความ กองสวัสดิการฯ

(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ) รวมกันและเปนท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ ขนาด ๙.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. หรือมี สามัคคี

ของชุมชน พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 

๘๔.๐๐ ตร.ม.

๓๒ โครงการกอสรางอาคารชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีสถานท่ีทํากิจกรรม กอสรางอาคาร คสล. ช้ันเดียว  - ๓๐๐,๐๐๐  - ชุมชนมีความรักความ กองสวัสดิการฯ

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน) รวมกันและเปนท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ ขนาด ๙.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. หรือมี สามัคคี

ของชุมชน พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา ๗๒.๐๐ ตร.ม.

๓๓ โครงการกอสรางลานเอนก เพ่ือใหชุมชนมีพ้ืนท่ีจัดกิจกรรรม กอสรางลานเอนกประสงคคอนกรีต  -  - ๗๐,๐๐๐ ชุมชนมีความรักความ กองสวัสดิการฯ

ประสงค ตางๆ ของชุมชน  หนา ๐.๑๐ ม. พ้ืนท่ีไมนอยกวา สามัคคี

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน) ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.

๓๔ โครงการกอสรางอาคารเอนก เพ่ือใหชุมชนมีสถานท่ีทํากิจกรรม กอสรางอาคาร คสล. ช้ันเดียว  -  - ๓๒๐,๐๐๐ ชุมชนมีความรักความ กองสวัสดิการฯ

ประสงค รวมกันและเปนท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ หนา ๔.๐๐ x ๒๐.๐๐ ม. พ้ืนท่ี สามัคคี

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน) ของชุมชน  ใชสอย ๘๐.๐๐ ตร.ม.

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๑.  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

     เปาประสงคท่ี ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๕ โครงการกอสรางอาคารชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีสถานท่ีทํากิจกรรม กอสรางอาคาร คสล. ช้ันเดียว ๓๐๐,๐๐๐  -  - ชุมชนมีความรักความ กองสวัสดิการฯ

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ) รวมกันและเปนท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ ขนาด ๖.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. พ้ืนท่ี สามัคคี

ของชุมชน ใชสอย ๗๒.๐๐ ตร.ม.

๓๖ โครงการกอสรางรั้วสนามกีฬา เพ่ือใหสนามกีฬาชุมชนมีขอบ กอสรางรั้วรอบสนามกีฬาชุมชน  -  - ๑,๔๓๕,๐๐๐ สนามกีฬาชุมชนเปนท่ี กองสวัสดิการฯ

ชุมชนดงปอ เขตท่ีชัดเจน ดงปอพรอมประตู ๒ ชุด ความยาว สาธารณะท่ีมีขอบเขต

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) รวม ๔๑๐.๐๐ ม. ชัดเจน

๓๗ โครงการสงเสริมการจัดตั้งศูนย  - เพ่ือใหเกษตรรูจักการดํารง ๑๐๐ ครัวเรือน  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - ลดรายจายใหครอบ กองสวัสดิการฯ

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและบริ- ชีวิตชีวิตแบบพอเพียงและมี ครัวเกษตรกรเดือนละ

หารจัดการศัตรูพืช (ศจช) รายได ๕๐๐ บาท 

(แผนพัฒนาเกษตรฯ)  - เพ่ิมรายไดครอบครัว

เกษตรกรวันละ ๑๐๐ 

บาท

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๑.  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

     เปาประสงคท่ี ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๘ โครงการปรับปรุงและพัฒนา  - เพ่ือเปนแหลงเรียนรู ศูนยบริการ ฯ ๓๘ ชุมชน  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - เปนสถานท่ีบริการ กองสวัสดิการฯ

ศูนยบริการและถายทอดเทคโน- วิชาการดานพืช สัตว เกษตรกรเรื่องการประกัน

โลยีการเกษตรประจําตําบล และประมง ราคาขาว นํ้าทวมฝนแลง

กาฬสินธุ  - เปนทีประชุมของ

(แผนพัฒนาเกษตรฯ) คณะกรรมการบริหาร

ศูนยณเพ่ือวางแผน

พัฒนาชุมชน ออกสํารวจ

พ้ืนท่ีการเกษตรประมง

๓๙ โครงการหมูบานตามแนวทาง  - เพ่ือสงเสริมใหครอบ ชุมชนตนแบบ ๑ ชุมชน  - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ชุมชนมีความรูเรื่องการ กองสวัสดิการฯ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวย ครัวสายใยรักประกอบ อบรมใหความรูเรื่องการแปรรูป แปรรูปผลผลิตการเกษตร

สายใยรักแหงครอบครัวตนแบบ อาชีพตามแนวทาง ผลผลิตการเกษตรเลี้ยงสัตวและ เลี้ยงสัตวและเลี้ยงปลา

เลี้ยงปลา

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ

งบประมาณและท่ีมา
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  ยุทธศาสตรท่ี ๑๑.  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

     เปาประสงคท่ี ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๐ โครงการเขาคายเขาวชนเพ่ือสราง เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนมีภาวะผูนํา จัดอบรมเขาคายเยาวชน  - ๑๐๐,๐๐๐ - เยาวชนกลานํา กองสวัสดิการฯ

ภาวะผูนํา ในการมีสวนรวมในการพัฒนา จํานวน ๑๐๐  คน กลาแสดงออกในการมี

ชุมชน สวนรวมในการพัฒนา

๔๑ โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหชุมชนไดมีกิจกรรม ชุมชนในเขตเทศบาล - ๑๐๐,๐๐๐ - ชุมชนมีความรักความ กองสวัสดิการฯ

นันทนาการของชุมชน นันทนาการอันจะเปนการสราง ๓๖  ชุมชน สามัคคี

ชุมชนใหเขมแข็ง

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ
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   ยุทธศาสตรท่ี ๑๒.  สรางความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน

       เปาประสงคท่ี ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเสริมสรางสวัสดิการ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา อุดหนุนงบประมาณในการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการฯ

ชีวิตของคนในชุมชน คุณภาพชีวิตของประชาชน ดําเนินการสรางเสริมสวัสดิการ ท่ีดีข้ึน

ในชุมชน ชึวิตของกลุมองคกรในชุมชน

๒ โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุม  เพ่ือใหประชาชนมีทุน  กลุมอาชีพในชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  กลุมอาชีพมีรายไดเพ่ิม กองสวัสดิการฯ

อาชีพ สําหรับการจัดการภายใน ข้ึน

กลุมอาชีพและมีรายไดจาก

การประกอบการ

๓ โครงการจัดอบรมกลุมอาชีพ  เพ่ือใหกลุมอาชีพบริหาร-  กลุมอาชีพภายในชุมชน  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  กลุมอาชีพมีความรูใน กองสวัสดิการฯ

และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน งาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริการจัดการกลุม

๔ โครงการฝกอบรมอาชีพชุมชน  เพ่ือใหประชาชนไดเรียนรู   ประชาชน ๓๖ ชุมชน  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  ประชาชนสามารถนํา กองสวัสดิการฯ

และมีอาชีพตามความ ความรูท่ีไดรับไปพัฒนา

สมัครใจ อาชีพและประกอบ

อาชีพได

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ
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   ยุทธศาสตรท่ี ๑๒.  สรางความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน

       เปาประสงคท่ี ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาอาชีพ  เพ่ือใหมีการพัฒนาอาชีพ  ไมนอยกวา ๓ ศูนย  - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีอาชีพสราง กองสวัสดิการฯ

สรางรายไดใหกับประชาชน รายไดใหกับครอบครัว

ในชุมชน

๖ โครงการประกวดแขงขัน  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ  กลุมอาชีพภายในชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ผลิตภัณฑไดรับการ กองสวัสดิการฯ

ผลิตภัณฑชุมชน ชุมชน พัฒนา

๗ โครงการเตรียมความพรอม  เพ่ือเตรียมความพรอมของ  ครอบครัวในชุมชนท้ัง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ครอบครัวท่ีผานการ กองสวัสดิการฯ

ครอบครัวผาสุก สมาชิกในครอบครัวใหมี ๓๖ ชุมชน อบรมมีความเขาใจใน

ความรูในการดําเนินชีวิต การใชชีวิตภายในครอบ

ครัวดีข้ึน

๘ โครงการวันครอบครัวอบอุน  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน  จัดกิจกรรมวันอาทิตยเปนวัน  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  ครอบครัวท่ีเขารวมมี กองสวัสดิการฯ

ใหครอบครัวมีความอบอุน ครอบครัว ความรักความอบอุน มี

ความเขมแข็ง

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ
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   ยุทธศาสตรท่ี ๑๒.  สรางความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน

       เปาประสงคท่ี ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการครอบครัวคุณธรรม  เพ่ือสงเสริมใหครอบครัว  ครอบครัวในเขตเทศบาล ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐   ครอบครัวกลุมเปา กองสวัสดิการฯ

นําสังคมเมืองกาฬสินธุสู ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เมืองกาฬสินธุ ครอบครัวละ หมายไดรวมกันทํา

ความเขมแข็ง ขนบธรรมเนียมประเพณี ๒ - ๓ คน (พอ/แม/ลูก)  จํานวน ความกิดความดีสัมพันธ

พรอมกับสรางความรัก ๒๐ ครอบครัว ภาพในครอบครัวท่ีอบ

ความเขาใจในครอบครัว อุนกอใหเกิดความรัก

นําไปสูครอบครัวท่ีอบอุน ความสามัคคี รวมกัน

ใหสังคมเกิดความเขมแข็ง พัฒนาและปองกันแกไข

ปญหาสังคมในชุมชนมี

เขมแข็งเปนความสุข

อยางยั่งยืน

๑๐ โครงการปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือ เพ่ือปรับโครงสรงของดินใหดีข้ึน ๑๐๐ ครัวเรือน  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เกษตรกรมีความรูและ กองสวัสดิการฯ

การเกษตร ทักษะการปรัปบรุงบํารุง

(แผนพัฒนาเกษตรฯ) ดิน

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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   ยุทธศาสตรท่ี ๑๒.  สรางความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน

       เปาประสงคท่ี ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการเสริมสรางชุมชน  เพ่ือพัฒนาชุมชนใหมีความ  ๓๖ ชุมชน  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ี  กองสวัสดิการฯ

เขมแข็งในการพัฒนาดาน เขมแข็งในการพัฒนาท่ีอยู ดีข้ึน

ท่ีอยูอาศัย อาศัย

๑๒ โครงการขอรับเงินอุดหนุน  เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ  อุดหนุนงบประมาณใหกับ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  สภากาชาดจังหวัด- สํานักปลัดฯ

ของเหลากาชาดจังหวัด ในภารกิจบรรเทาทุกข และ สภากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ กาฬสินธุใหการชวยเหลือ

กาฬสินธุ ใหความชวยเหลือ ผูประสบ ประชาชนในจังหวัด

ภัยพิบัติ ของสภากาชาด กาฬสินธุ ไดทันทวงที

จังหวัดกาฬสินธุ

๑๓ โครงการสงเสริมการผลิตและใช  - เพ่ือลดตนทุนการผลิต เกษตรกร ๑๐๐ ครัวเรือน  - ๖๐,๐๐๐  -  - เกษตรกรมีความรูและ กองสวัสดิการฯ

ปุยหมักอินทรียชีวภาพนํ้าหมัก  - เพ่ือบริโภคพืชปลอดภัยจาก ทักษะการผลิตปุยใชเอง

พืชสมุนไพร สารพิษ  - ลดตนทุนการผลิต

(แผนพัฒนาเกษตรฯ) ครัวเรือนละ ๑๐๐ บาท

ตอป

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
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   ยุทธศาสตรท่ี ๑๒.  สรางความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน

       เปาประสงคท่ี ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการสงเสริมอาชีพตามแนว  -เพ่ือฝกอาชีพเสิรมรายได เกษตรกร ๑๐๐ ครัวเรือน  - ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ลดรายจายใหครอบ- กองสวัสดิการฯ

ทางเศรษฐกิจพอเพียง  - เพ่ือใหเกษตรกรรูจักการดํารง ครัวเกษตรกรเดือนละ 

(แผนพัฒนาเกษตรฯ) ชีวิตแบบพอเพียง ๕๐๐ บาท 

 - เพ่ิมรายไดครอบครัว

เกษตรกรวันละ ๑๐๐ 

บาท

๑๕  โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว เพ่ือใชมูลสัตวผลิตปุยหมักอินทรัย เกษตรกร ๑๐๐ ครัวเรือน  - ๒๐,๐๐๐  -  - เกษตรกรมีความรูและ กองสวัสดิการฯ

(แผนพัฒนาเกษตรฯ) ทักษะสุขอนามัยสัตว

 - ผลิตปุยไดครอบครัว

ละ ๒ ตัน

๑๖ โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ  - เพ่ือลดตนทุนการผลิต เกษตรกร  จํานวน ๕๐ คน  - ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - เกษตรกรมีความรู กองสวัสดิการฯ

ในการผลิตขาวพันธุดีตามกระ-  - เพ่ือเรียนรูการผลิตพืชปลอด และทักษะการผลิตปุย

บวนการโรงเรียนเกษตรกร ภัยจากสารพิษ ใชเอง

(แผนพัฒนาเกษตรฯ)  - เพ่ือใหเกษตรกรเรียนรูระบบ  - ลดตนทุนการผลิต

นิเวศของแมลงท่ีมีประโยชนตอ ครัวเรือนละ ๑,๐๐๐บาท

ตนขาว ตอป

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ
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   ยุทธศาสตรท่ี ๑๒.  สรางความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน

       เปาประสงคท่ี ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการสงเสริมการปรับปรุง เพ่ือใหเปนมาตรฐานของ  - ชุมชนเกษตรสมบูรณ  - ๔๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ เกษตรกรมีผลผลิตท่ี กองสวัสดิการฯ

การบรรจุหีบหอ ผลผลิตเกษตร  - ชุมชนหาดลําดวน ไดมาตรฐาน

(แผนพัฒนาเกษตรฯ)  - เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต  - ชุมชนสงเปลือยใน

ใหสูงข้ึน  - ชุมชนสงเปลือยนอก

 - เพ่ือสะดวกในการขน-  - ชุมชนสงเปลือยกลาง

สงผลผลิตไมเสียหาย  - ชุมชนดงปอ

 - ชุมชนดอนสวรรค

 - ชุมชนซอยนํ้าทิพย

 - ชุมชนหนองไชยวาน

 - ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง

๑๘ โครงการสงเสริมการจัดทําแปลง เพ่ือใหเกษตรกรมีเมล็ด เกษตรกรกลุมผลิตขาว  - ๖๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ กองสวัสดิการฯ

ขยายพันธุขาวพันธุดี พันธุขาวพันธุดีใชในชุม- ขาวพันธุดีใชในชุมชน

(แผนพัฒนาเกษตรฯ) ชนอยางเพียงพอกับ

ความตองการ

งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ
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   ยุทธศาสตรท่ี ๑๒.  สรางความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน

       เปาประสงคท่ี ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการแปรรูปไมดอกไมประ- เพ่ือเพ่ิมมูลคาของไมดอก กลุมไมดอกไมประดับ  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เกษตรกรมีรายไดจาก กองสวัสดิการฯ

ดับ ไมประดับใหสูงข้ึน  - ชุมชนสงเปลือย ผลิตภัณฑ

(แผนพัฒนาเกษตรฯ)  - ชุมชนดงปอ

 - ชุมชนเกษตรสมบูรณ

๒๐ โครงการแปรรูปผลผลิต  - เพ่ือผลผลิตเปนท่ีตอง กลุมผูผลิต  ไดแก  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เกษตรกรมีรายไดจาก กองสวัสดิการฯ

การเกษตร การของตลาด  - ชุมชนเกษตรสมบูรณ ผลิตภัณฑ

(แผนพัฒนาเกษตรฯ)  - เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต  - ชุมชนหาดลําดวน

เกษตร  - ชุมชนสงเปลือยใน

 - ชุมชนสงเปลือยนอก

 - ชุมชนสงเปลือยกลาง  

 - ชุมชนดอนสวรรค

 - ชุมชนซอยนํ้าทิพย

 - ชุมชนหนองไชยวาน

 - ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

วัตถุประสงคโครงการ
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   ยุทธศาสตรท่ี ๑๒.  สรางความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน

       เปาประสงคท่ี ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๑ โครงการปรับปรุงบํารุงดินดวย เพ่ือปรับปรุงโครงสรางของดิน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เกษตรกรมีความรูเรื่อง กองสวัสดิการฯ

อินทรียวัตถุ ใหมีธาตุอาหารของพืช เมืองกาฬิสนธุ จํานวน ๒๔ ชุมชน การใชปุยอินทรียชีวาพ

(แผนพัฒนาเกษตรฯ) โดยอบรมใหความรูเรื่องการผลิต

และใชปุยอินทรียชีวาพ

๒๒ โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพ่ือสงเสริมภารกิจของ อุดหนุนงบประมาณใหกับ ๓๐,๐๐๐ - - ประชาชนไดรับการ สํานักปลัดฯ

จาก อปท. สภากาชาดไทยในจังหวัด เหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ ชวยเหลือไดทันทวงที

กาฬสินธุ

๒๓ โครงการสนับสนุนสมาคมตาบอด เพ่ือชวยเหลือสมาคมคนตาบอด สมาชิกของสมาคมคนตาบอด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สมาคมคนตาบอด กองสวัสดิการ

จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุในการดําเนิน จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุไดรับ สังคม

กิจกรรมของสมาคม การชวยเหลือในการ

ดําเนินกิจกรรมของ

สมาคม

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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   ยุทธศาสตรท่ี ๑๒.  สรางความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน

       เปาประสงคท่ี ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๔ โครงการสนับสนุนการพัฒนา เพ่ือสงเสริมใหคนพิการมีคุณภาพ ผูพิการในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ - - ผูพิการมีคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการ

คุณภาพชีวิตของคนพิการ ชีวิตท่ีดีข้ึน จํานวน ๔๒๓ คน ท่ีดีข้ึน สังคม

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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   ยุทธศาสตรท่ี ๑๓.  สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพยสินของประชาชน

     เปาประสงคท่ี ๑๗ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการรณรงคปองกันและลด รณรงคสรางจิตสํานึกใหแก ผูใชรถใชถนนในเขตเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ลดอัตราการบาดเจ็บและ สํานักปลัดฯ

อุบัติเหตุทางถนน ประชาชน ใหตระหนักถึงความ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ปลอดภัยในการใชรถใชถนน ในชวงเทศกาล

ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต

๒ โครงการรักษาความสงบเรียบรอย เฝาระวังการเกิดอุบัติเหตุสาธา- จุดตรวจ ๓๘ ชุมชน ๓๙๕,๒๘๐ ๓๙๕,๒๘๐ ๓๙๕,๒๘๐ สรางความปลอดภัยใน สํานักปลัดฯ

การสงเสริมสนับสนุนการปองกัน รณภัยอาชญากรรม รวมท้ังการ ชีวิตและทรัพยสินของ

และรักษาความปลอดภัยในชีวิต ปองกัน ปองปราบการแพร ประชาชน

และทรัพยสิน ระบาดของยาเสพติด ดูแลความ

สงบเรียบรอยสถานท่ีราชการและ

ชุมชน ท้ัง ๓๖ ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง -224-



   ยุทธศาสตรท่ี ๑๓.  สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพยสินของประชาชน

     เปาประสงคท่ี ๑๗ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการเสริมสรางความปลอด- ถายทอดความรูในการปองกัน  ๓๖ ชุมชน งบปกติ งบปกติ งบปกติ ประชาชนมีความรูในการ สํานักปลัดฯ

ภัยในชีวิตและทรัพยสินของ และระงับอัคคีภัยเบื้องตน กันและระงับอัคคีภัย

ประชาชชนในชุมชนเชิงรุก ตรวจสอบระบบไฟฟา แกสหุงตุม เบื้องตนระบบไฟฟา 

ท่ีชํารุด เพ่ือทําการซอมแซม แกสหุงตมภายใน

ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน บานเรือนท่ีชํารุดไดรับ

รวมท้ังตรวจสอบและแกไขจุด การซอมแซมใหมี

เสียงภายในชุมชน ความปลอดภัยในการ

ใชงาน รวมท้ังจุดเสี่ยง

ภายในชุมชนไดรับการ

แกไข

๔ โครงการจัดตั้งอาสาสมัครปองกัน ฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปอง อปพร. จํานวน ๑๐๐ คน ๑๐๐,๐๐๐ - - สรางเครือขายสมาชิก สํานักปลัดฯ

ภัยฝายพลเรือน รุนท่ี ๑๐ กันภัยฝายพลเรือน รุนท่ี ๑๐ อปพร.เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเปน

เพ่ือถายทอดความรู ทักษะ กําลังใจสนับสนุนเจาหนา

ดานการปองกันและบรรเทา ท่ีของรัฐ ในการปฏิบัต-ิ

สาธารณภัย งานดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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   ยุทธศาสตรท่ี ๑๓.  สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพยสินของประชาชน

     เปาประสงคท่ี ๑๗ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการฝกอบรมแกนนําชุมชน ฝกอบรมความรูดานความปลอด แกนนําชุมชน จํานวน ๑๐๐ คน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ แกนนําชุมชนสามารถนํา สํานักปลัดฯ

ดานความปอลดภัยทางถนน ภัยทางถนนใหแกแกนนําชุมชน ความรูท่ีผานการฝกอบรม

ท้ัง ๓๖ ชุมชน ไปถายทอดใหกับประ-

ชาชนภายในชุมชนของ

ตนเองเพ่ือสรางวัฒนธรรม

ดานความปลอดภัยทาง

ถนนลดปญญาการเกิด

อุบัติเหตุภายในชุมชน

๖ โครงการฝกอบรมทบทวนอาสา-  เพ่ือใหอาสาสมัครปองกัน  อาสาสมัครปองกันภัยฝาย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  อาสาสมัครปองกันภัย- สํานักปลัดฯ

สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ท่ี พลเรือน (อปพร.) เขารับการ ฝาย-พลเรือนมีความ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผานการฝกอบรมไปแลว ท้ัง ฝกอบรม จํานวน ๑๐๐  คน พรอมในการปองกันและ

๙ รุนมีความรูเพ่ิมเติมมีความ บรรเทาสาธารณภัย 

พรอมในการปฏิบัติหนาท่ี มีความสามัคคีในกลุม

ในการปองกันและบรรเทา พลัง อปพร.

สาธารณภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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   ยุทธศาสตรท่ี ๑๓.  สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพยสินของประชาชน

     เปาประสงคท่ี ๑๗ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการปองกันและระงับอัคคีภัย  เพ่ือฝกอบรมใหนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  นักเรียนสามารถปองกัน สํานักปลัดฯ

ในโรงเรียน ไดรับความรูดานการปองกันภัย ภัยในเบื้องตนได

๘ โครงการบริการแพทยฉุกเฉิน เพ่ือใหมีระบบบริการแพทย ฝกอบรมบุคลากรและจัดหา ๓๐๐,๐๐๐ -  - ผูปวยฉุกเฉินไดรับการ สํานักปลัดฯ

ฉุกเฉินท่ีไดรับมาตรฐานท้ังดาน เครื่องมืออุปกรณในการแพทย ชวยเหลือไดทันทวงที

ผูปฏิบัติและดานอุปการณ ฉุกเฉิน และรวดเร็ว

๙ โครงการติดตั้งกลองวรจรปด  เพ่ือปองปรามการกระทํา  บริเวณจุดเสี่ยงภายใน  - ๓๕,๐๐๐,๐๐๐  -  ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

ภายในเขตเทศบาล ความผิดและเปนขอมูลใน เขตเทศบาล (เงินอุดหนุน) ในชีวิตและทรัพยสิน

การสืบสวนสอบสวนของ

เจาหนาท่ี

พันธกิจท่ี ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

-227-



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ีขอ

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ รับการสนับสนุน

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงกอสรางสนาม  เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา-  เน้ือท่ี  ๑๐๐ ไร  - ๒๐๔,๙๔๐,๐๐๐ -  มีสนามกีฬากลางของ กรมสงเสริมฯ

กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ กลางจังหวัดกาฬสินธุใหเปน (เงินอุดหนุน) จังหวัดกาฬสินธุท่ีได

สถานท่ีจัดการแขงขันกีฬา มาตรฐานสามารถจัด

ท่ีไดมาตรฐาน การแขงขันระดับชาติได

๒ โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาขา  เพ่ือสรางโอกาสในการเขาถึง  - นักเรียนในชุมชนสงเปลือย ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐  นักเรียนไดเรียนรูใน กรมสงเสริมฯ

การเรียนของนักเรียนใน   -นักเรียนในชุมชนทุงศรีเมือง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) โรงเรียนท่ีมีคุณภาพใน

ชุมชน  -นักเรียนในชุมชนหนาโรง- การจัดการศึกษาของ

 ซอม รพช. เทศบาล

๓ โครงการกอสรางอาคารเรียน   เพ่ือใหมีอาคารเรียนในการ  กอสรางอาคารเรียนตาม - ๒๐,๕๐๐,๐๐๑  -   สามารถขยาย

หองเรียนได
กรมสงเสริมฯ

โรงเรียนเทศบาล ๑ จัดการเรียนการสอนโดย

กอสรางแทน

แบบแปลน สน.ศท.  ๔/๑๒ (เงินอุดหนุน) เพียงพอตอความ

ตองการของอาคารเรียนหลังเดิม(อาคาร

บานบุร)ี

จํานวน  ๒  หลัง ผูปกครองและชุมชน

ท่ีทรุดโทรม

บัญชีโครงการเกินศักยภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุท่ีขอรับการสนับสนุน

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค

-228-
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ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ีขอ

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ รับการสนับสนุน

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการกอสรางอาคารเรียน  เพ่ือใหมีอาคารเรียนท่ีมี  อาคารเรียนแบบ สน.ศท.๔/๑๒  - ๑๐,๒๖๐,๐๐๐  -  มีอาคารเรียนท่ีมี กรมสงเสริมฯ

โรงเรียนเทศบาล ๔ จํานวนหองเรียนเพียงพอ จํานวน ๑ หลัง (เงินอุดหนุน) จํานวนหองเรียน

สําหรับรองรับนักเรียนท่ีมี หองเรียนเพียงพอสําหรับ

จํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป รองรับนักเรียนท่ีมี

จํานวนเพ่ิมข้ึนทุกป

๕ โครงการกอสรางอาคารเรียน  เพ่ือการจัดการเรียนการสอน  กอสรางอาคารเรียนตามแบบ - ๑๐,๒๖๐,๐๐๑  - นักเรียนไดรับโอกาสทางการ กรมสงเสริมฯ

โรงเรียนเทศบาล ๒ ในชวงช้ันท่ี ๔ แปลน สน.ศท.  ๔/๑๒ (เงินอุดหนุน) ศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน

๖ โครงการกอสรางระบบกําจัด  เพ่ือใหเทศบาลมีสถานท่ี  -กอสรางบอฝงกลบขยะเพ่ิม  - ๓๕,๗๖๔,๖๓๖  - เทศบาลมีสถานท่ีกําจัด กรมสงเสริมฯ

ขยะ ระยะท่ี ๒ กําจัดขยะท่ีสามรถรองรับ อีก ๑ บอ ในสถานท่ีกําจัด (เงินอุดหนุน) อยางเพียงพอ

ขยะไดเพ่ิมข้ึนและมีอายุ ขยะบานแกงนาขาม

การใชงานนานข้ึน

๗ โครงการพัฒนาลํานํ้าปาวและ เพ่ือปองกันนํ้าทวมพ้ืนท่ีการ  - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน  - ๕๐,๗๕๐,๐๐๐ ๗๑,๘๕๐,๐๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาล จัวหวัดกาฬสินธุ

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

นํ้าปาว ตลิ่ง ๒ ฝงลํานํ้าปาว พรอมอนุ-  ระบบไฟฟา งานกอสรางรูปปน นักทองเท่ียวใกลเคียง

รักษทรัพยากรธรรมชาติ ไดโนเสาร  ๓๒ ตัว มีแหลงพักผอนและ

งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค

-229-
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ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ีขอ

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ รับการสนับสนุน

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน เก็บกักนํ้าและนํ้าไม

F  โดยกอสรางงานโครงสราง ทวมขัง

พ้ืนฐานงานระบบไฟฟา และ

กอสรางรูปปนไดโนเสาร ๓๒ ตัว

 - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน

F โดยกอสรางงานกอสราง

พ้ืนฐานและงานระบบไฟฟา

๘ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนอง-  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนหนอง บริเวณหนองไชยวาน ขาง  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  - สภาพภูมิทัศนรอบหนอง- กรมสงเสริมฯ

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

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) ใหมีความสวยงาม กลการ มีความสวยงาม

และสะอาดเปนท่ีพักผอน

หยอนใจ

๙ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ   เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนและ   สวนสาธารณะแกงดอนกลาง  - ๘๗,๒๐๐,๐๐๐ ๔๘,๙๕๐,๐๐๐  - ชุมชนมีสวนสาธารณะ จังหวัดกาฬสินธุ

แกงดอนกลางเปนพุทธมณฑล พัฒนาสวนสาธารณะให ตามแบบแปลนท่ีกําหนด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และลานกีฬาเปนท่ี

จังหวัดกาฬสินธุ เปนท่ีพักผอนและแหลง พักผอนหยอนใจและ

เรียนรูทางธรรมชาติและเปน ออกกําลังกาย

พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ  - จังหวัดมีสถานท่ีจัด

กิจกรรมท่ีสําคัญ ๆ และ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
-230-

-231-



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ีขอ

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ รับการสนับสนุน

(บาท) (บาท) (บาท)

เปนศูนยวัฒนธรรม

ทองถ่ิน

๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนกุดคลา   เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนและ  ชุมชนมีสถานท่ีพักผอน  -  - ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีสถานท่ีพักผอน กรมสงเสริมฯ

(เสนอโดยชุมชนทาสินคา) รักษาสภาพแวดลอมบริเวณ หยอนใจและทัศนียภาพลํานํ้า (เงินอุดหนุน) หยอนใจ

กุดคลา ปาวสวยงาม

๑๑ โครงการขุดลอกและปรับปรุง  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนและ  มีสวนสาธารณในชุมชน ท่ี  - ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  -  ชุมชนมีสวนสาธารณะ กรมสงเสริมฯ

ภูมิทัศน กุดโงง รักษาสภาพแวดลอม เปนท่ีพักผอนหยอนใจของ (เงินอุดหนุน) และลานกีฬา ท่ีเปน

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) บริเวณกุดโงง ประชาชน ปอดของชุมชน และ

เปนท่ีออกกําลังกาย

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนใหดู  ๑. ขุดลอกหนองและถมดิน  - ๔๐,๐๐๐,๐๐๐  -  หนองซําหมูไดปรับปรุง กรมสงเสริมฯ

หนองซําหมู ชุมชนหัวคูพัฒนา สะอาดสวยงามมากยิ่งข้ึน ปรับระดับจํานวน ๗๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน) เปนสวนสาธารณะท่ีมี

และเพ่ือใหประชาชนไดมี ลบ.ม. ความสะอาดสวยงาม

สถานท่ีพักผอนออกกําลัง-  ๒. กอสรางทอลอด คสล.Ø เปนท่ีพักผอนและออก

กาย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร กําลังกาย ของประชาชน

 ๓. กอสรางถนนและลาน

จอดรถ คสล.หนา ๐.๑๐ ม.

พ้ืนท่ีรวม ๓,๔๐๐ ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
-231-

-232-



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ีขอ

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ รับการสนับสนุน

(บาท) (บาท) (บาท)

 ๔. กอสรางทางจักรยานผิว

แอสฟสติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕

เมตร พ้ืนท่ีรวม ๑,๑๔๐  ตร.ม.

๕. กอสรางศาลาพักผอน

กลางนํ้า จํานวน ๗ หลัง

 ๖. กอสรางหองนํ้าสาธารณะ

จํานวน ๒ หลัง

 ๗. กอสรางเวทีกลางแจง และ

อัฒจันทรพ้ืนท่ีรวม ๘๘๐ ตร.ม.

 ๘. กอสรางลานกีฬา คสล.

หนา ๐.๑๐ ม. พ้ืนท่ีรวม

๒,๑๐๐  ตร.ม.

 ๙. กอสรางปายช่ือโครงการ

จํานวน ๑ ปาย

 ๑๐. กอสรางจุดออกกําลังกาย

จํานวน ๑๐ จุด

 ๑๑. ปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ี

รวม ๓๐๐,๐๐๐ ตร.ม.

 ๑๒. ขยายเขตไฟฟา

 ๑๓. ขยายเขตประปา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
-232-

-233-



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ีขอ

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ รับการสนับสนุน

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ  -เพ่ือปรับสภาพพ้ืนหนองนํ้า ขุดลอกพ้ืนหนองนํ้าและปรับ  - ๑๘,๐๐๐,๐๐๐  - สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน กรมสงเสริมฯ

กุดนํ้ากิน สวนสาธารณะกุดนํ้ากินให ภูมิทัศนสวนสาธารณะกุดนํ้า- (เงินอุดหนุน) เปนสถานท่ีพักผอนท่ีมี

มีความเหมาะสมกับวงจรชีวิต กิน  ตามแบบแปลนเทศบาล แหลงเรียนรูทาง

ของสัตวนํ้าและใหสวน- วัฒนธรรมและระบบ

สาธารณะมีภูมิทัศนท่ีสวยงาม นิเวศนท่ีสวยงาม

 -เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติฯ

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนม-

พรรษา ๘๔ พรรษา พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว

๑๔ โครงการปรับปรุงกอสรางสนาม  เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬา-  เน้ือท่ี  ๑๐๐ ไร  - ๒๐,๔๙๔,๐๐๐  -  มีสนามกีฬากลาง กรมสงเสริมฯ

กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ กลางจังหวัดกาฬสินธุใหเปน (เงินอุดหนุน) ของจังหวัดกาฬสินธุท่ีได

สถานท่ีจัดการแขงขันกีฬา มาตรฐานสามารถจัดการ

ท่ีไดมาตรฐาน แขงขันระดับชาติได

๑๕ โครงการจัดสรางสวนสาธารณะ เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีราชพัสดุใหเปน กอสางสวนสาธารณะ  สนามกีฬา - ๑๙๓,๕๐๐,๐๐๐ - มีสวนสาธารณะและ กรมสงเสริม

สนามกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สนามกีฬาและ และแหลงนันทนาการ  บนพ้ืนท่ี (เงินอุดหนุน) สถานท่ีนันทนาการท่ี

แหลงนันทนาการสําหรับประชาชนราชพัสดุแปลงเลยท่ี กส ๖๔๖ ตาม เช่ือมโยงภาคการทองเท่ียว

ในทองถ่ิน แบบแปลนเทศบาล ท่ีจะสรางงานสรางรายได

ใหกับประชาชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
-233-

-234-



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ีขอ

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ รับการสนับสนุน

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการกอสรางสระวายนํ้า เพ่ือกอสรางสระวายนํ้าและ กอสรางสระวายนํ้าพรอมอัฒจันทร - ๕๒,๕๐๐,๐๐๐ - มีสระวายนํ้าท่ีได กรมสงเสริมฯ

มาตรฐาน พรอมอัฒจันทร อัฒจันทรใหเปนสนามท่ีสามารถ ตามแบบแปลนเทศบาล บริเวณ (เงินอุดหนุน) มาตรฐานท่ีจัดการแขงขัน

มีหลังคา จัดการแขงขันกีฬาวายนํ้าได พ้ืนท่ีภายในสนามกีฬากลาง วายนํ้าได

จังหวัดกาฬสินธุ

๑๗ โครงการกอสรางถนนแอสฟลท-  เพ่ือใหการคมนาคม  กวาง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓,๗๐๖  - ๑๑,๐๐๐,๐๐๐  -  ถนนไดมาตรฐานงาน กรมสงเสริมฯ

ติก คอนกรีตรอบแกงดอนกลาง สะดวก  รวดเร็วและสราง เมตร หรือพ้ืนผิวจราจรไมนอย (เงินอุดหนุน) ทางการสัญจรไปมา

ความปลอดภัยในชีวิตและ กวา  ๒๖,๒๒๒ ตร.ม. สะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

๑๘ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและ  ๑ เพ่ือใหมีทัศนียภาพของ ๑. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ  - ๔,๐๐๐,๐๐๐  - ๑.มีทัศนียภาพท่ีดีข้ึน กรมสงเสริมฯ

ระบบการจราจรพ้ืนท่ี เมืองดีข้ึน วงเวียนสนามมวย โดย (เงินอุดหนุน) ๒.ประชาชนมีความปลอด

สามเหลี่ยมวัฒนธรรมและ  ๒. เพ่ือประชาสัมพันธแหลง  - ปรับปรุงทางเทาและติด ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

การทองเท่ียว วัฒนธรรมและทองเท่ียว ตั้งหลักกันตก ๓.ประชาชนท่ีผานเขาเมือง

ของจังหวัดกาฬสินธุ  - ปรับปรุงเกาะกลางถนน กาฬสินธุรับรูแหลงวัฒน-

๓. เพ่ือปรับปรุงระบบงาน บังคับการจราจร ธรรมและแหลงทองเท่ียว

วิศวกรรมจราจรของเมือง  - ทาสีเสนจราจรและ ของจังหวัด

 ๔. เพ่ือใหการจราจรในเขต PUMBLE STRIPS

เมืองมีความปลอดภัยใน  - ติดตั้งปายจราจรและ

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ปายบอกทาง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
-234-

-235-



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ีขอ

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ รับการสนับสนุน

(บาท) (บาท) (บาท)

 ๒. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ  - ๔,๐๐๐,๐๐๐ - กรมสงเสริมฯ

วงเวียนไดโนเสาร โดย (เงินอุดหนุน)

 - ปรับปรุงทางเทาและติด

ตั้งหลักกันตก

 - ปรับปรุงเกาะกลางถนน

บังคับการจราจร

 - ทาสีเสนจราจรและ

PUMBLE STRIPS

 - ติดตั้งปายจราจรและ

ปายบอกทาง

 ๓. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๓,๐๐๐,๐๐๐ - กรมสงเสริมฯ

ระบบการจราจรบริเวณ (เงินอุดหนุน)

วัดใตโพธิ์คํ้า โดย

 - ปรับปรุงทางเทา

 - ติดตั้งปายจราจร,ปาย

บอกทางเทา และปายเตือน

 - ติดตั้งไฟฟาสองสวางถนน

 - ทาสีเสนจราจรและ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
-235-
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ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ีขอ

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ รับการสนับสนุน

(บาท) (บาท) (บาท)

๔. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - กรมสงเสริมฯ

ระบบการจราจรบริเวณ (เงินอุดหนุน)

วงเวียนพระยาชัยสุนทร โดย

 - ปรับปรุงแทนรับหุนจําลอง

พระยาชัยสุนทรและ

ผิวจราจรรอบแทน

 - กอสรางเกาะกลางถนน

บังคับการจราจร

 - ปรับปรุงทางเทาและกอ

สรางราวกันตก

 - ติดตั้งปายสัญญาณ

จราจรปายบอกปายเตือน

 - ติดตั้งไฟสองสวางถนน

และไฟสองสวางรอบแทน

 - ทาสีเสนจราจร

๕. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ - กรมสงเสริมฯ

ระบบการจราจรบริเวณ (เงินอุดหนุน)

หาแยก กสส. โดย

 - ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟสองสวางถนน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
-236-

-237-



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ีขอ

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ รับการสนับสนุน

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ปรับปรุงทางเทาและ

กอสรางงานกันตก

 - ติดตั้งปายสัญญาณ

จราจรปายบอกทางและ

ปายเตือน

 - ทาสีเสนจราจร

๖. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๘,๐๐๐,๐๐๐ - กรมสงเสริมฯ

ระบบการจราจรบริเวณ (เงินอุดหนุน)

วงเวียนโปงลาง โดย

 - ปรับปรุงเกาะกลางถนน

และทางเขาออกจากสถาน

ท่ีราชการ

 - กอสรางเกาะกลางถนน

บังคับการจราจร

 - ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

ปายจราจร ทาสีจราจร

 - ปรับปรุงทางเทาและกอ

สรางราวกันตก

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
-237-

-238-



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ีขอ

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ รับการสนับสนุน

(บาท) (บาท) (บาท)

๗. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - กรมสงเสริมฯ

ระบบการจราจรบริเวณ (เงินอุดหนุน)

สํานักงานปาไม โดย

 - ปรับปรุงเกาะกลางถนน

เดิมในแนวถนนถีนานนท

ถนนอรรถเปศลและถนนกาฬสินธุ

 - ปรับปรุงระบบไฟฟาแสง

สวางบนเกาะกลางถนน

โดยรอบ

 - ติดตั้งระบบไฟฟา

สัญญาณจราจรและ

เครื่องจับเวลา

 - ทาสีเสนจราจร

 - ปรับปรุงทางเทาและ

ติดตั้งราวกันตก

 - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟล

ติดคอนกรีต

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

-238-

-239-



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ีขอ

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ รับการสนับสนุน

(บาท) (บาท) (บาท)

 ๘. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - กรมสงเสริมฯ

ระบบการจราจรบริเวณ (เงินอุดหนุน)

วงเวียนน้ําพุ  โดย

 - ปรับปรุงวงเวียนนํ้าพุ

โดยกอสรางเกาะกลาง

วงเวียน เกาะกลางถนน

บังคับการจราจร ปรับปรุง

ทางเทา ปรับปรุงภูมิทัศน

 - ติดตั้งไฟสองสวางและ

ไฟประดับพรอมทาสีเสน

จราจร

 ๙. ปรับปรุงภูมิทัศนและ - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - กรมสงเสริมฯ

ระบบการจราจรวงเวียน (เงินอุดหนุน)

เจ็ดแยกหนองแซง โดย

 - ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ

บริเวณ

 - ปรับปรุงทางเทารอบบริเวณ

 - ติดตั้งปายบอกทาง

 - ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
-239-

-240-



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ีขอ

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ รับการสนับสนุน

(บาท) (บาท) (บาท)

 - กอสรางหุนจําลอง

ไดโนเสาร

 - หรือตามแบบแปลนท่ีกําหนด

๑๐. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ - กรมสงเสริมฯ

ระบบการจราจรสี่แยก (เงินอุดหนุน)

ถนนหนาเรือนจํา โดย

 - ปรับปรุงภูมิทัศนระบบ

การจราจร

 - ติดตั้งปายสัญญาณและ

ปายบอกทาง

 - ขยายผิวจราจรถนน

หนาเรือนจํา

 - หรือตามแบบแปลน

กําหนด

๑๑. ปรับปรุงภูมิทัศนและ  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ - กรมสงเสริมฯ

ระบบการจราจรแยกโนน (เงินอุดหนุน)

ตาล โดย

  - ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะ

กลางถนน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
-240-

-241-



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ีขอ

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ รับการสนับสนุน

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ติดตั้งปายสัญญาณ

จราจรและปายบอกทาง

 - หรือตามแบบแปลนกําหนด

๑๙ โครงการติดตั้งกลองวรจรปด  เพ่ือปองปรามการกระทํา  บริเวณจุดเสี่ยงภายใน  - ๓๕,๐๐๐,๐๐๐  -  ประชาชนมีความปลอดภัย กรมสงเสริมฯ

ภายในเขตเทศบาล ความผิดและเปนขอมูลใน เขตเทศบาล (เงินอุดหนุน) ในชีวิตและทรัพยสิน

การสืบสวนสอบสวนของ

เจาหนาท่ี

๒๐ โครงการกอสรางสะพานขาม  เพ่ือความสะดวกปลอดภัย กอสรางสะพานผิวจราจรกวาง - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนไดรับความ กรมสงเสริมฯ

ลํานํ้าปาวชวงหนาสถานีดับเพลิง ในชีวิตและทรัพยสิน ๗.๐๐ เมตร ยาวประมาณ (เงินอุดหนุน) สะดวกและปลอดภัย

สะดวกในการสัญจรไปมา ๗๐.๐๐  เมตร เช่ือมถนน ในการใชเสนทาง

อนรรฆนาค ๔๐ ตามแบบแปลน

เทศบาล

๒๑ โครงการกอสรางสะพานขาม  เพ่ือความสะดวกปลอดภัย กอสรางสะพานผิวจราจรกวาง - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - ประชาชนไดรับความ กรมสงเสริมฯ

ลํานํ้าปาวชวงบานกุดออ ในชีวิตและทรัพยสิน ๗.๐๐ เมตร ยาวประมาณ (เงินอุดหนุน) สะดวกและปลอดภัย

(ธาตุขาว) สะดวกในการสัญจรไปมา ๗๐.๐๐  เมตร  ตามแบบแปลน ในการใชเสนทาง

เทศบาล

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
-241-

-242-



ลําดับ เปาหมาย ผลลัพธท่ีคาดวา หนวยงานท่ีขอ

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จะไดรับ รับการสนับสนุน

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๒ โครงการกอสรางระบบปองกัน  - เพ่ือใหการระบายนํ้า กอสรางระบบระบายนํ้าแบบ - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - นํ้าไมทวมขัง กรมสงเสริมฯ

นํ้าทวม  หนาท่ีทําการไปรษณีย สะดวก รวดเร็ว ไมมีนํ้า Box Culvert ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ ม. (เงินอุดหนุน) บนผิวจราจร

จ.กาฬสินธุ ทวมขัง ตามแบบแปลนเทศบาล

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
-242-



-๒๔๓- 
 

สวนท่ี  ๖ 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

  เมื่อแผนพัฒนาสามปประกาศใชแลว จะใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปซึ่งสวนราชการตาง ๆ ของเทศบาลตองพิจารณาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปเพื่อนําไป
จัดทําเปนโครงการพัฒนาในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาในการแตละยุทธศาสตรการพัฒนาโดยโครงการพัฒนาจะเปนโครงการพัฒนาที่เปนไปตามภารกิจ
หนาที่ที่แตละสวนราชการของเทศบาลรับผิดชอบและเปนโครงการพัฒนาที่จะสนับสนุนตัวช้ีวัดใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาให เปนไปตามเปาหมายที่ ไดกําหนดไว  และเมื่อไดประกาศใชเทศบัญญัติ   
งบประมาณรายจายประจําปแลวก็จะดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติ  โดยหัวหนาสวนการบริหารจะทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการการให
เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนา  เปาประสงคการพัฒนาและตัวช้ีวัด   โดยมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเปนคณะในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ที่
ประกอบดวยตัวแทนจากสภาเทศบาลที่สมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน  ผูแทน
ประชาคมเทศบาลจํานวนหกคน  ผูแทนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ผูแทนจากแขวงการ
ทางจังหวัดกาฬสินธุ  ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน  และหัวหนาสวนการบริหารในเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่
คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดกําหนด
วิธีการติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และจะติดตามและประเมินผล 
จากแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ โดยจะมีการประเมิน  ๖  เดือนตอครั้ง   โดยจะทําการประเมิน
โครงการตางๆ ที่ไดปฏิบัติวาเปนไปตามวัตถุประสงค   หรือสนับสนุนตัวช้ีวัดใหบรรลุหรือไม อยางไร  ซึ่ง 
ในตัวช้ีวัดแตละตัวช้ีวัดจะมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเก็บรวบรวมขอมูลและรายงานผลการปฏิบัติ  มี
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายและผูสนับสนุนที่จะทําใหตัวช้ีวัดบรรลุตามเปาหมาย  
พรอมทั้ งสรุปปญหา  อุปสรรค  แนวทางแกไขในการปฏิบั ติงานตามโครงการตางๆ  และ เมื่อ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลไดทําการติดตามและประเมินผลแลว ประธาน
กรรมการจะไดจัดทําเปนรายงานเพื่อนําเสนอใหนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุพิจารณาผลการติดตามและ
ประเมินผลตอไป 
 
 


