แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
สามป (พ.ศ. 2556 – 2558)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ

(ฉบับที่ 120/2555)
ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล
.......................................
ดวยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 -2558)
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลในระยะเวลา 3 ป และเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2558 ขอ 17 และขอ 24 จึงประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล
ดังกลาว และประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕5

(นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ปรัชญาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
“สรางเมืองใหนาอยู คูหลักธรรมาภิบาล”

คานิยมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
๑.
๒.
๓.
๔.

ยึดมั่นประชาชนเปนศูนยกลางในการบริการ
ทํางานอยางมุงมั่น ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย สามัคคี มีเกียรติและศักดิ์ศรี
ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาตนเองอยูเสมอ

คําขวัญเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
หลวงพอองคดําศักดิ์สิทธิ์ เรืองฤทธิ์พระยาชัยสุนทร
ออนซอนโปงลางใหญ แหลงพักผอนหยอนใจมากมี
ศักดิ์ศรีเมืองธรรมาภิบาล

คํานํา
แผนพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สามป (พ.ศ.๒๕๕6 – ๒๕๕ 8) จัดทําขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและจะเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ที่ทุก
สวนที่เกี่ยวของไดรวมกันพิจารณาโครงการพัฒนาในระยะสามป ตามพันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาประสงค
ในการพัฒนาเพื่อที่จะสนับสนุนการกาวไปสูวิสัยทัศนขององคกร เปนโครงการพัฒนาที่จะดําเนินการใน
ระยะสามป ที่สนองตอปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยพิจารณาจากภารกิจ อํานาจ
หนาที่ที่เทศบาลจะตองดําเนินการ จากขอเสนอเชิงยุทธศาสตรของผูนําชุมชนในเวทีประชาคมและแผน
ชุมชน ซึ่งคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลไดรวมกันจัดทําขึ้นจนสําเร็จลุลวง คณะผูบริหารขอขอบคุณทุกสวนที่
เกี่ยวของ และจะกํากับ ดูแล สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตามแผนพัฒนาเพื่อใหวิสัยทัศนกาวไป
ขางหนาและใหตัวชี้วัดบรรลุตามเปาหมายในระดับที่สูงสุด

(นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

สารบัญ
สวนที่ 1 บทนํา
- ลักษณะของแผนพัฒนาสามป

หนา
1

สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
2.1 สภาพทั่วไป
- ดานโครงสรางพื้นฐาน
- ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ดานเศรษฐกิจ
- ดานสังคม
- ดานการเมือง การบริหาร

2
2
2
3
4
5
9

สวนที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา
- การวิเคราะหศักยภาพ (
SWOT Analysis)

29
29

สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
- วิสัยทัศน
- นโยบายการบริหาร
พันธกิจการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เปาประสงคการพัฒนา

30
30
30
33
33
33

สวนที่ 5 รายละเอียดโครงการพัฒนา
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
- บัญชีโครงการพัฒนาสามป
- บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ

39
39
43
194

สวนที่ 6 การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติและประเมินผล

200

สวนที่ 1
บทนํา
ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.255
6 – 2558 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนการ จัดทําและ
ทบทวน โครงการพัฒนาที่จะดําเนินการในระยะสามป ในป พ.ศ.255
6 – 255 8 ซึ่งจําแนกตาม
พันธกิจ ยุทธศาสตรและเปาประสงคในการพัฒนา เปนโครงการที่จะสนับสนุนใหวิสัยทัศนของเทศบาล
บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยโครงการพัฒนาตาง ๆ นั้น มาจากภารกิจของเทศบาลรวมทั้งภารกิจจากการถายโอน
ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น อํานาจหนาที่ของเทศบาลเมือง
แผนชุมชน และการประสานแผนของสวนราชการที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอเสนอจากเวทีประชาคมที่เปน
ปญหา ความตองการของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดพิจารณาและจัดทําขึ้นเพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาในระยะสามป และเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนสามป
1. เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 255๔ – 255๘
2. เพื่อเปนการทบทวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามป
3. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหาใหกับชุมชน
4. เพื่อเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
5. เพื่อใหวิสัยทัศนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุบรรลุผลสัมฤทธิ์
ขั้นตอนในการจัดทําแผนสามป
1. เทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล นําขอมูลที่ไดจากการ ประชาคมทองถิ่น แผนชุมชน
หรือขอเสนอจากเวทีประชาคมมาพิจารณาในการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามป
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา
ความตองการ และขอมูลตางๆ มาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล
3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณารางแผนพัฒนาสามป เพื่อเสนอนายกเทศมนตรี
4. นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใช
ประโยชนการจัดทําแผนสามป
1. เปนกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
2. เปนแนวทางในการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนการประสานความรวมมือระหวางองคกร ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ

สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
2.1 สภาพทั่วไป พื้นที่เขตเทศบาล 16.96 ตารางกิโลเมตร
2.1.1. ประชากร
จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล 13
,642 หลังคาเรือน
จํานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบียนราษฎร
35,253
- ชาย 17,050 คน
- หญิง 18,203 คน
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 24,061 คน
- ชาย 11,256 คน
- หญิง 12,805 คน
ความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่คิดเปน 2,078 คน/ตร.กม.
ที่มา

คน

: งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล
พฤษภาคม 2555

2.2 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.2.1. การคมนาคม/การจราจร
2.2.1.1. ถนน
จํานวนถนนลูกรัง 46 สาย ความยาว 8.140 ก.ม. หรือพื้นที่ 24,420 ตร.ม.
จํานวนถนนลาดยาง 18 สาย ความยาว 12.228 ก.ม. หรือพื้นที่ 236,005 ตร.ม.
จํานวนถนนคอนกรีต 289 สาย ความยาว 80.424 ก.ม.หรือพื้นที่ 264,334 ตร.ม.
2.2.1.2. สะพาน
จํานวนสะพานคอนกรีต 14 แหง
จํานวนสะพานอื่นๆ (สะพานลอย) 3 แหง
2.2.1.3. แหลงน้ํา
จํานวนแมน้ําที่ไหลผาน
จํานวนหวย/หนอง/คลอง/บึง 8 แหง/สาย

1 สาย

2.2.1.4. การขนสง
จํานวนสถานีขนสง 1
การเดินทางเขาสูพื้นที่ไดโดยวิธีรถยนต
2.2.1.5 จํานวนหอกระจายขาวทั้งหมดในพื้นที่
2.2.1.6 จํานวนเสียงตามสายทั้งหมดในพื้นที่

แหง
36 แหง
131 จุด

2.2.2. การประปา
จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช 1
3,242 ครัวเรือน
หนวยงานที่ดําเนินกิจการประปาในพื้นที่ สํานักงานประปาจังหวัดกาฬสินธุ
จํานวนน้ําประปาที่ผลิตได 18,000 ลบ.ม./วัน
จํานวนแหลงน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปา
2
แหง
2.2.3. การไฟฟา
จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช
จํานวนไฟฟาสาธารณะ

1

3,334 ครัวเรือน
5,300 จุด

2.2.4. ลักษณะการใชที่ดินในเขตเทศบาล
พื้นที่พักอาศัย 5,083
– 2 - 60 ไร
พื้นที่ตั้งหนวยงานของรัฐ
996 -1 -53
ไร
สวนสาธารณะ
55 – 2 - 80
ไร
3
- สวนสาธารณะกุดน้ํากิน
- สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี
- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ป
พื้นที่เกษตรกรรม 19,779
– 1 - 21 ไร

แหง

ที่มา : สํานักการชาง
พฤษภาคม 2555

2.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวนสถานที่กําจัดขยะ 137 ไร 2 แหง
ตั้งอยู ณ บานโคกน้ําเกลี้ยง
ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ จํานวน 28 ไร และบานแกงนาขาม ต.นาจารย อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ จํานวน 109 ไร
ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเฉลี่ย
32
ตัน/วัน
ปริมาณขยะที่กําจัดเฉลี่ย
64
ตัน/วัน
(มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ มารวมใชดวย จํานวน 25 แหง)
วิธีการกําจัดขยะ
- ใชวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล - โรงคัดแยกขยะ
- ทําเปนปุยหมักชีวภาพ
- โรงบําบัดสิ่งปฏิกูล
- รถยนตเก็บขยะ

คันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ขนาดความจุ
(ลบ.ม.)
11.469
11.469
11.469
11.469
9.175
11.469
9.175
4.00
12.00
8.00

ซื้อเมื่อป
2535
2535
2537
2537
2539
2539
2549
2540
2541
2545

ขยะที่ขนได
(ลบ.เมตร/วัน)
13.76
13.76
13.76
13.76
11.74
13.76
11.74
4.80
12.80
20

จํานวนเที่ยว
ตอวัน
2
2
2
2
2
3
2
2
2
4

ที่มา : สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
พฤษภาคม 2555

2.4 ดานเศรษฐกิจ
สถานธนานุบาล
1
โรงฆาสัตว
1
สถานีน้ํามัน/ปม
8
ศูนยการคา/หางสรรพสินคา
2
ตลาดสด
3
โรงแรม
9
ธนาคาร
9
สถานที่ทองเที่ยว
6
- สวนสาธารณะกุดน้ํากิน
- วัดกลาง พระอารามหลวง
- แกงดอนกลาง
- สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี
- อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร
- พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

ที่มา : สํานักการชาง พฤษภาคม 2555

ไดแก

ขยะที่กําจัดได
(ลบ.เมตร/วัน)
13.76
13.76
13.76
13.76
11.74
13.76
11.74
4.80
12.80
20

2.5 ดานสังคม
2.5.1. ขอมูลศาสนสถาน
จํานวนวัด
9
แหง
- วัดชัยสุนทร - วัดใตโพธิ์ค้ํา
- วัดกลาง - วัดเหนือ
- วัดหอไตรปฏการาม - วัดสวางคงคา
- วัดประชานิยม - วัดดงปอ
- วัดปาทุงศรีเมือง
จํานวนเมรุเผาศพ
4
แหง 5 เตา
จํานวนโบสถ
ศาสนาพุทธ 7
แหง
จํานวนโบสถศาสนาคริสต 1
แหง
จํานวนมัสยิด
1
แหง
2.5.2. ขอมูลผูนับถือศาสนา
จํานวนผูนับถือศาสนาพุทธ
จํานวนผูนับถือศาสนาอิสลาม
จํานวนผูนับถือศาสนาคริสต
จํานวนผูนับถือศาสนาอื่นๆ

คิดเปนรอยละ 99.38 ของประชากรในเขตเทศบาล
คิดเปนรอยละ 0.30 ของประชากรในเขตเทศบาล
คิดเปนรอยละ 0.11 ของประชากรในเขตเทศบาล
คิดเปนรอยละ 0.21 ของประชากรในเขตเทศบาล

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล
พฤษภาคม 2555

2.5.3. ขอมูลชุมชน
ลําดับที่
ชื่อชุมชน
คุมหวย
1
โพธิ์ไทร
2
หัวคู – หนองเรือพัฒนา
3
หนาโรงเลื่อย
4
หาดลําดวน
5
ทุงมน
6
เกษตรสมบูรณ
7
ทุงสระ
8
หนองผักแวน
9
10 ดอนสวรรค
11 หัวโนนโก
12 ริมแกงดอนกลาง
13 ทาสินคา
14 ดงปอ
15 สงเปลือยกลาง

จํานวนบาน (หลังคาเรือน)
201
95
121
125
141
154
221
137
183
143
166
158
163
265
192

จํานวนประชากร (คน)
533
443
409
495
373
600
589
470
707
765
727
651
705
947
545

ลําดับที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่อชุมชน

ตลาดเกา
วัดเหนือ
โรงงิ้ว
สงเปลือยใน
สงเปลือยนอก
ซอยน้ําทิพย
วัดสวางพัฒนา
หนาโรงซอม ร.พ.ช.
หนองไชยวาน
หนองลิ้นจี่
ทุงศรีเมืองกลาง
วัดใตโพธิ์ค้ํา
ดอนกลอย
กุดยางสามัคคี
บุญกวาง
วัดปาทุงศรีเมือง
ทุงศรีเมืองพัฒนา
วัดหอไตรปฏาราม
สุขสบายใจ
วัดสวางคงคา
ก.ส.ส.
วัดกลาง
ตลาดสด
รวม

จํานวนบาน (หลังคาเรือน)
184
162
163
210
266
216
146
293
190
204
229
218
222
249
322
344
292
257
317
394
436
2,372
3,491
13,642

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม และงานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล
พฤษภาคม 2555

2.5.4. ขอมูลสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด 5 แหง
สถานศึกษานอกสังกัดภายในเขตเทศบาล
- โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ
- โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย
- โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ
- โรงเรียนมิตรภาพที่ 32
- โรงเรียนเซ็นตยอแซฟกาฬสินธุ

จํานวนประชากร (คน)
773
654
629
1,224
1,036
1,104
623
1,261
624
958
953
620
882
1,151
983
1,361
715
1,182
1,364
1,353
970
2,376
3,498
35,253

21 แหง ไดแก
- โรงเรียนอนุกูลนารี
- โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ
- โรงเรียนวัดชัยสุนทร
- โรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย
- โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน

สถานศึกษา
ในสังกัด

โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ
- โรงเรียนอนุบาลทุงมน
โรงเรียนสาธิตศึกษา
- โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนสตรีชาญยุทธ
- โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ
- วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดกาฬสินธุ - วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2554

จํานวนนักเรียนในปการศึกษา 2555

กอนประถม

ประถม

มัธยม

รวม

กอนประถม

ประถม

มัธยม

รวม

โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 2

-

1,187
-

292

1,187
292

-

1,151
-

283

1,151
283

โรงเรียนเทศบาล 3
โรงเรียนเทศบาล 4
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1
รวม

351
86
437

212
1,208

292

351
212
86
2,128

319
112
431

218
1,369

283

319
218
112
2,083

ที่มา : สํานักการศึกษา พฤษภาคม 2555

2.5.5 ขอมูลการสาธารณสุข
ศูนยสาธารณสุขในสังกัด
โรงพยาบาลของรัฐ
โรงพยาบาลเอกชน
ศูนยสุขภาพชุมชน
คลินิกแพทย
คลินิกทันตกรรม
รานขายยาที่มีเภสัชกร

2

1
1
1
28
7
23

ที่มา : สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
พฤษภาคม 2555

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

2.5.3. ขอมูลการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ป 255๓
รายการ
จํานวน (ครั้ง)
มูลคาความ
เสียหาย
เพลิงไหมอาคาร
๒
๙๐๐,000
เพลิงไหมหญา
1๐
อุทกภัย
วาตภัย
1
๖,000
การฝกซอม/ทบทวน
สมาชิก อปพร.

ป 255๔
จํานวน (ครั้ง)
มูลคาความ
เสียหาย
1
300,000
๖
2
-

รถยนตดับเพลิง
๔ คัน
รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง
4 คัน
รถยนตตรวจการณ 1 คัน
เครื่องดับเพลิงเคมีแหง
50 เครื่อง
เครื่องสูบน้ํายันมาร (ดีเซล)
๑ เครื่อง
เครื่องสูบน้ําแบบหาบหาม (เบนซิน) 1 เครื่อง
เรือทองแบน 1 ลํา
เครื่องชวยหายใจในการดับเพลิง ๖ ชุด
เครื่องตัด
– ถางไฮดรอลิดระบบไฟฟา ๑ ชุด
รถกูภัย ๑ คัน
รถกูชีพ ๑ คัน
สมาชิก อปพร.
80๒ คน
ที่มา : งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล พฤษภาคม 2555
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
สวนราชการ
(คน)
(คน)
(คน)
55
สํานักปลัดเทศบาล
29
13
25
สํานักการศึกษา
13
10
73
สํานักการชาง
15
14
146
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
16
8
18
สํานักการคลัง
19
3
6
กองวิชาการและแผนงาน
12
3
5
กองสวัสดิการสังคม
8
2
หนวยตรวจสอบภายใน
รวม
112
53
328
ที่มา : งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล
พฤษภาคม 2555
อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา นักการภารโรงและพนักงานจาง
พนักงานครู
ลูกจางประจํา นักการภารโรง
สวนราชการ
เทศบาล
(คน)
(คน)
(คน)
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ
51
2
พิทยาสิทธิ์
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
17
1
1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
10
5
2
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธิ์ค้ํา
18
2
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1
2
1
รวม
97
8
8
ที่มา : สํานักการศึกษา พฤษภาคม 255๕

รวม
97
48
102
170
40
21
15
493

พนักงานจาง
(คน)

รวม

1

52

6
3
2
2
14

26
24
22
6
130

๒.๖ ดานการเมือง การบริหาร
๒.๖.๑ โครงสรางองคกรเทศบาล

คณะผูบริหาร

นายสมศักดิ์ รมไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายนิติธรรม รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายมานิต ไชยศิวามงคล
รองนายกเทศมนตรี

นายจารุวัฒน บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

นายเข็มชาติ ฆารไสว
รองนายกเทศมนตรี

สภาเทศบาล

นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน
รองนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑

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

นายโฆษิต ธีรกุล
ประธานสภาเทศบาล
นายสิทธิภรณ ตุงคะเตชะ
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

เขต ๒

นายโฆษิต
ธีรกุล
นายปวเรศ แสงโสภาพรรณ
นายกฤษฎา เวียงวะลัย
นายอุทิศ จําเริญสรรพ
นายกมลพันธุ จีระสมบัติ
นายธนัท จิตรลาดานนท

สมาชิกสภาเทศบาล

เขต ๓

นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น
นายอาคม สําราญเนตร
นายธวัชพงศ โยคะสิงห
นายอภิชัย น้ําจันทร
นางจําลอง ภูเตานาค
นายบุญเส็ง วิโรจนรัตน

การแบงสวนราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สถานธนานุบาล

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ๙)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ๙)

สํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ๘)

สํานักการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ๙)

สํานักการชาง
(นักบริหารงานชาง ๙)

หนวยตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ๘)

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๙)

สํานักการคลัง
(นักบริหารงานคลัง ๙)

กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ๘)

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๘)

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

สํานักการศึกษา
๑. ฝายแผนงานและโครงการ
- งานแผนและโครงการ
- งานระบบสารสนเทศ
- งานงบประมาณ
- งานธุรการ
๒. สวนบริหารการศึกษา
ฝายการเจาหนาที่
- งานการเจาหนาที่
- งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
ฝายกิจการโรงเรียน
- งานโรงเรียน
- งานกิจการนักเรียน
ฝายวิชาการ
- งานสงเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี 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
ฝายพัฒนาการศึกษา
๕. โรงเรียน
- เทศบาล ๑ (กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์)
- เทศบาล ๒ (วัดสวางคงคา)
- เทศบาล ๓ (วัดเหนือ)
- เทศบาล ๔ (วัดใตโพธิ์ค้ํา)
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สํานักการชาง
ฝายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
๑. สวนควบคุมการกอสรางอาคาร
และผังเมือง
ฝายควบคุมการกอสราง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปตยกรรม
ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
๒. สวนการโยธา
ฝายสาธารณูปโภค
- งานบํารุงรักษาทางและสะพาน
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และการไฟฟา
ฝายศูนยเครื่องจักรและระบบจราจร
- งานศูนยเครื่องจักรกล
- งานวิศวกรรมออกแบบจราจร

สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
. ฝายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
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

สํานักการคลัง
ฝายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
๑. สวนบริหารงานคลัง
ฝายพัสดุและทรัพยสิน
- งานการซื้อและการจาง
- งานจัดทําทะเบียนพัสดุ
ฝายการเงินและบัญชี
- งานตรวจสอบการเบิกจายเงิน
ฝายระเบียบการคลังและสถิติ
การคลัง
- งานควบคุมจัดทําทะเบียน
และงบประมาณรายจาย
- งานจัดระเบียบเกี่ยวกับ
การเงินและบัญชี
- งานจัดทําสถิติการรับจายตาม
เทศบัญญัติงบประมาณ
๒. สวนพัฒนารายได
ฝายพัฒนารายได
- งานพัฒนารายได
- งานเรงรัดรายได
ฝายผลประโยชนและกิจการ
พาณิชย
- งานจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสิน
- งานพัฒนากิจการพาณิชย
ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
- งานบริการขอมูลและแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

กองวิชาการ
และแผนงาน
ฝายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
ฝายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน
- งานจัดทํางบประมาณ
- งานวิจัยประเมินผล
ฝายการบริการและเผยแพร
วิชาการ
- งานบริการและเผยแพร
วิชาการ
- งานบริการขอมูลขาวสาร
ทางทองถิ่น
ฝายนิติการ
- งานรับเรื่องราวรองทุกข
- งานนิติกรรมสัญญา

กองสวัสดิการ
สังคม
ฝายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
ฝายสังคมสงเคราะห
- งานสังคมสงเคราะห
- งานสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน
- งานกิจการสตรีและ
คนชรา
ฝายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานชุมชนเมือง
- งานสงเสริมและ
สวัสดิการสังคม

การแบงสวนการบริหารในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แบงเปน 8 สวนงาน 1 สถานธนานุบาล คือ
1. สํานักปลัดเทศบาล ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังนี้
1.1 ฝายบริหารงานทั่วไป
มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของ
งานธุรการ และงานกิจกิจการสภา
งานธุรการ
มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษา
จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ
งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตางๆที่ขอความรวมมือ งานการตรวจสอบแสดงรายการ
เกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญจักรพรรดิมาลา
และผูทําคุณประโยชน งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราว
รองทุกขและรองเรียน งานเลขานุการนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมตรี ปลัดเทศบาลและ
รองปลัดเทศบาล งานเกี่ยวกับงานการเงิน/การเบิกจายวัสดุ บัญชีการจายเงิน บัญชีพัสดุ งานอื่นที่
เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานกิจการสภา มีหนาที่เกี่ยวกับ งานเอกสารเกี่ยวกับสภาเทศบาล งานประชุม
สภาเทศบาล งานฝกอบรมของสมาชิกสภาเทศบาล งานการบริการและอํานวยความสะดวกสมาชิกสภา
เทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 ฝายอํานวยการ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของงานการ
เจาหนาที่และงานสงเสริมการทองเที่ยว
งานการเจาหนาที่ มีหนาที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจําและพนักงานจาง งานบรรจุแตงตั้ง โอน(ยาย) และเลื่อนระดับ งานการสอบแขงขัน สอบ
คัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง งาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป งานขออนุมัติ
ปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง งานพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน
การลาศึกษาตอ การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง การบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.3 ฝายปกครอง มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของงาน
ทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจําตัวประชาชน
งานทะเบียนราษฎร มีหนาที่เกี่ยวกับ งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดําเนินการเลือกตั้ง จัดทําฎีกาเบิกจายเกี่ยวกับการเงินและบัญชีพัสดุ
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานบัตรประจําตัวประชาชน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน งานเกี่ยวกับรายงานการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน การเบิกจายแบบพิมพตางๆ
งานจัดการเลือกตั้งและดําเนินการเลือกตั้ง งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.4 ฝายปองกันและรักษาความสงบ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติ
หนาที่ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสงบ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่เกี่ยวกับ งานรักษาความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ งานปองกันและระงับอัคคีภัย งานวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงาน
เสนอแนะ รวมทั้งดําเนินการดานกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัยอื่น เชน อุทกภัย วาตะภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวก
ในการปองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยตางๆ งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน

ฝกซอมและดําเนินการตามแผน งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานรักษาความสงบ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาด
สด หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ งานควบคุมตรวจสอบ
และดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ งานศึกษาและวิเคราะหขาว
เพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติ งานประสานงานกับจังหวัดและ
อําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง งานมวลชนตางๆ เชน งานรักษาความปลอดภัย ใน
งานพิธีตาง ๆ งานการจัดจราจรหนาโรงเรียน ฯลฯ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดมอบหมาย
2. สํานักการคลัง ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังนี้
2.1 ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ควบคุมดูและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหนาที่
ของงานธุรการ
งานธุรการ มีหนามีหนาที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและ
ใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ งานการประงาน
เกี่ยวกับการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตาง ๆ
ที่ขอความรวมมือ งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกีบเอกสารสําคัญของทางราชการ งานรักษาความ
สะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญ
จักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราวรองทุกข
รองเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบเปนพิเศษ งาน
การลาพักผอนประจําป และการลาอื่น ๆ งานสวัสดิการของสํานัก งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายไดและ
แนะนําอํานวยความสะดวกแกประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 สวนบริหารงานคลัง มีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
ฝายพัสดุและทรัพยสิน ฝายการเงินและบัญชี และฝายระเบียบการคลังและสถิติการคลัง
2.2.1 ฝายพัสดุและทรัพยสิน มีหนาที่ควบคุมแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานการซื้อและการจางและงานจัดทําทะเบียนพัสดุ
งานการซื้อและการจาง มีห นาที่เกี่ยวกับ งานดําเนินการซื้อและการจาง
ของเทศบาล งานเอกสารเกี่ยวกับการซื้อ และการจางของเทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย
งานจัดทําทะเบียนพัสดุ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานจัดทะเบียนและจําหนายพัสดุ
งานการตรวจสอบการจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับอบหมาย
2.2.2 ฝายการเงินและบัญชี
มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของงานตรวจสอบเบิกจายเงิน
งานตรวจสอบการเบิกจายเงิน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบการเบิก
จายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย งานจัดทําเช็คและจัดทําเอกสาร
การจายเงิน งานการจายเงินและตรวจอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย งานจัดทําบัญชีการเงินและทะเบียนที่
เกี่ยวของทุกประเภท งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําปและรายงานอื่น ๆ งานอื่นที่
เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
2.2.3 ฝายระเบียบการคลังและสถิติการคลัง
มีหนาที่ควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานควบคุมจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย งานจัดระเบียบ
เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ และงานจัดทําสถิติการรับจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ

งานควบคุมจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย มีหนาที่เกี่ยวกับ งาน
จัดทําสถิติรายรับรายจายจริงประจําปงบประมาณ งานจัดทํางบประมาณการรายรับและรายจายประจําป
งบประมาณ งานจัดทําทะเบียนคุมงบประมาณ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
งานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ 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
2.3 สวนพัฒนารายได
มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝาย
พัฒนารายได ฝายผลประเมินและกิจการพาณิชย และฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
2.3.1 ฝายพัฒนารายได มีหนาที่ควบคุมแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานพัฒนารายไดและงานเรงรัดรายได
งานพัฒนารายได มีหนาที่เกี่ยวกับ งานศึกษาวิเคราะหวิจัยและ
เสนอแนะและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรคาธรรมเนียมและการจัดหารายไดอื่น งานวางแผนการจัดเก็บ
รายไดและการแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได งานแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได
งานพัฒนาการปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินและการกําหนดคารายไดของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
ปาย ภาษีบํารุงทองที่และรายไดอื่น งานแจงประชาสัมพันธเกี่ยวกับระยะเวลาและแนวทางการชําระภาษี
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานเรงรัดรายได มีหนาที่เกี่ยวกับ งานจัดทําหนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑที่
จะตองเสียภาษีทราบลวงหนา งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีขอชื่อของผูที่ไมยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพยสินหรือคํารองภายในกําหนดและรายชื่อผูไมทํารายการภาษีคาธรรมเนียมรายไดอื่น ๆ และใบกําหนด
ของแตละป งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมยืนแบบแสดงรายการทรัพยสินภายในกําหนด
งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษีกรณีไมชําระภาษีคาธรรมเนียมและรายไดอื่นภายในกําหนด งาน
ประสานการเก็บฝายนิติการเพื่อดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทองถิ่น(ไมยืนแบบและไมชําระ
ภาษี) โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาสั่งการ งานเกี่ยวกับการดําเนินการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน
งานประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการเรงรัดรายได งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย
2.3.2 ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย มีหนาที่ควบคลุมดูแลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติในหนาที่ของงานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินและงานพัฒนากิจการพาณิชย
งานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานจัดทํา
ประกาศใหมายืนแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อชําระภาษี งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูที่อยูในเกณฑ
เสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการ
ทรัพยสินหรือแบบคํารองของผูเสียภาษี คาธรรมเนียม และรายได อื่น ๆ งานพิจารณาการประเมินและ
กําหนดคาภาษี คาธรรมเนียมในเบื้องตนเพื่อนําเสนอพนักงานเจาหนาที่ งานแจงผลการประเมินคาภาษีแก
ผูเสียภาษี งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และรายไดอื่น งานลงรายการ
เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปายในทะเบียนเงิน ผลประโยชนและทะเบียนคุม
ผูชําระภาษี (ผ.ท.) ของผูเสียภาษีแตละรายเปนประจําทุกวัน งานดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ

ภาษี งานเก็บรักษา และบํารุงสงเงินประจําวัน งานเก็บรักษาและเบิกจายแบบพิมพตาง ๆ งานเก็บรักษา
เอกสารและหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่น งานจัดทําหนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑเสีย
ภาษีทราบลวงหนา งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อของผูที่ไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน หรือคํา
รองภายในกําหนดและรายชื่อผูไมชําระภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่น ๆ ภายในกําหนดของแตละป
งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินภายในกําหนด งานจัดทํา
หนังสือแจงเตือนผูเสียภาษี กรณีไมมาชําระภาษี คาธรรมเนียม และรายไดอื่นภายในกําหนด
งาน
ประสานงานกับฝายนิติการเพื่อดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทองถิ่น (ไมยื่นแบบและไมชําระ
ภาษี) โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาสั่งการ งานเกี่ยวกับการดําเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
งานประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการเรงรัดรายได
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย
งานพัฒนากิจการพาณิชย มีหนาที่เกี่ยวกับ งานจัดทําสัญญาเชาอาคารของ
เทศบาล สัญญาเชาแทนตลาดเทศบาล สัญญาเชาสวมสาธารณะ งานขายสินคาบนทางเทา งานรับเงิน
ผลประโยชนของเทศบาลประจําวันและนําเงินฝากธนาคารประจําวัน การจัดหาประโยชนในทรัพยสิน ซึ่ง
เปนการไดมาจากการใหเชาอสังหาริมทรัพยของเทศบาล ตลอดจนการดําเนินการขอเชาจากหนวยงานอื่น
เพื่อนํามาจัดหาประโยชนในทรัพยสินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหาประโยชนใน
ทรัพยสิน และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.3.3. ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบ
การปฏิบัติและประสานงานในหนาที่ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานคัดลอกขอมูลที่ดิน
งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานปบขอมูลแผนที่ภาษีปาย งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีบํารุง
ทองที่ งานตรวจสอบขอมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน การจัดทํารายงานเสนองาน
ทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูล งานจัดเก็บบํารุงรักษาแผนที่ภาษี งานปรับขอมูลในทะเบียน
ทรัพยสินและเอกสารที่เกี่ยวของ (ผ.ท.) งานสํารวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัส
ประจําแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจาของทรัพยสินและรหัสชื่อผูชําระภาษี
(ผ.ท.) งานจัดเก็บและดูแลรักษา
ทะเบียนทรัพยสินและเอกสาร ขอมูลตางๆ การจัดทํารายงานประจําเดือน งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย
งานบริการขอมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน มีหนาที่เกี่ยวกับงาน
ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน งานบริการขอมูลแผนที่ภาษี
บํารุงทองที่ ภาษีปายและขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน งานบริการขอมูลทะเบียนทรัพยสิน งาน
บริการขอมูลผูชําระภาษี งานบริการตรวจสอบขอมูลและรับรองสําเนา งานสงเสริมการใชประโยชนของ
ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน งานประชาสัมพันธแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน งานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

ของงานธุรการ

3. สํานักการชาง ประกอบดวย สวน/ฝาย/งานตาง ๆ ดังนี้
3.1 ฝายบริหารงานทั่วไป
มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่

งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียม
ประสานงาน และใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ งาน
ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล งานตรวจสอบแสดง
รายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน งานจัดทําคําสั่งและ
ประกาศ งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และ
การใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ งานเลขานุการของ
สํานัก งานการเบิกจาย / วัสดุ / เบิกเงิน การจัดทําฎีกาเบิกจาย การควบคุม /ตรวจสอบ /เบิกจายวัสดุ
งานเกี่ยวกับการเงินทุกประเภทของสํานัก งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3.2 สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายควบคุมการกอสราง และฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
3.2.1 ฝายควบคุมการกอสราง มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานวิศวกรรมและงานสถาปตยกรรม
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 และ
มัณฑนศิลป งานใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป งานตรวจสอบแบบแปลนการขอ
อนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรมตามกฎหมาย งานควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม งานออก
รายการทางสถาปตยกรรม งานสํารวจขอมูลเพื่อออกแบบสถาปตยกรรม งานวิเคราะห วิจัย ทางดาน
สถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป งานประมาณราคาคากอสรางทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป งาน
ใหบริการดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป และงานดานศิลปกรรมตางๆ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย
3.2.2 ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงาน
ในหนาที่ของงานควบคุมอาคาร และงานผังเมือง
งานควบคุมอาคาร มีหนาที่เกี่ยวกับ งานควบคุมการกอสรางอาคาร งาน
ตรวจสอบการกอสรางอาคาร งานใหคําปรึกษาและบริการในดานการขอแบบการกอสราง งานอนุญาต
การกอสรางอาคาร งานประมาณราคากอสราง งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานผังเมือง มีหนาที่เกี่ยวกับ งานจัดทําผังเมืองรวม งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ
งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน
งานสํารวจรวบรวมขอมูลทางดานผังเมือง งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก ทางน้ํา งานตรวจสอบโครงการ
พัฒนาผังเมือง งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง งานใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม งานควบคุมใหปฏิบัติตาม
ผังเมืองรวม งานวิเคราะหวิจัยงานผังเมือง งานวิเคราะหวิจัยดานสิ่งแวดลอม งานเวนคืนและจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3 สวนการโยธา มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของฝาย
สาธารณูปโภค และฝายศูนยหรือเครื่องจักรกลและระบบจราจร
3.3.1 ฝายสาธารณูปโภค มีหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานบํารุงรักษาทางและสะพาน งานสวนสาธารณะ และงานจัดสถานที่และการไฟฟา
งานบํารุงรักษาทางและสะพาน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานดานการกอสราง
อาคาร ถนน สะพาน ทางเทา เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง งาน

ซอมบํารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเทา งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแกไข
และปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานกอสราง งานควบคุม
พัสดุ งานดานโยธา งานประมาณราคา งานซอมบํารุงรักษา งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานสวนสาธารณะ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ เชน
สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหยอม งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ งานดูแล
บํารุงรักษาตนไม พันธุไมตางๆ งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุไมตางๆ งานประดับ
ตกแตงสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใชพันธุไมตางๆ งานใหคําปรึกษาแนะนําเผยแพรทางดานภูมิสถาปตย งานประมาณราคาดานภูมิสถาปตย งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานจัดสถานที่และการไฟฟา มีหนาที่เกี่ยวกับ งานออกแบบ จัดสถานที่
ติดตั้งไฟฟา ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ งานประมาณการ งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี
ประเพณี และงานอื่นๆ งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณเกี่ยวกับการจัดสถานที่ งานสํารวจออกแบบและ
คํานวณอุปกรณไฟฟา งานควบคุมการกอสรางในการติดตั้งอุปกรณไฟฟา งานซอมบํารุงการไฟฟาในเขต
เทศบาล งานใหคําปรึกษาแนะนําตรวจสอบในดานการไฟฟา งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3.2 ฝายศูนยเครื่องจักรกลและระบบจราจร มีหนาที่ควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหนาที่ของงานศูนยเครื่องจักรกล และงานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร
งานศูนยเครื่องจักรกล มีหนาที่เกี่ยวกับ งานควบคุมการใชยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล งานตรวจสอบ ซอม บํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล งานพัสดุ ดานอะไหล
และอุปกรณยานพาหนะและเครื่องจักรกล งานควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น งานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร มีหนาที่เกี่ยวกับ งานศึกษาวิเคราะห
วิจัยทางดานระบบจราจร งานวางโครงสรางผังดานการจราจร งานควบคุมตรวจสอบการกอสรางระบบ
จราจร งานควบคุม ดูแล ปรับปรุงระบบจราจร งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4. สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังนี้
4.1 ฝายบริหารงานทั่วไป 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 งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบกรณี
พิเศษ งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่น งานสวัสดิการตางๆ งานดานประชาสัมพันธและ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน งานเลขานุการ การเสนอหนังสือของสํานัก งานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานการเงินและบัญชี มีหนาที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุก
ประเภท งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย งานจัดทําเช็ค และจัดเก็บเอกสารการ
จายเงิน งานจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย งานจัดทําบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวของทุก
ประเภท งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําป และรายงานอื่น ๆ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย

4.2 สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหนาที่ของฝายสงเสริมสุขภาพ ฝายปองกันและควบคุมโรคและฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม
4.2.1 ฝายสงเสริมสุขภาพ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานสงเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุขชุมชน และงานอื่นทีเกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานสาธารณสุขชุมชน มีหนาที่เกี่ยวกับ
งานวางแผนดานสาธารณสุข
งานจัดทําแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขใหสอดคลองกับปญหาสาธารณสุขของทองถิ่น โดยประสาน
แผนกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จังหวัด งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ จากผล
การปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุข
ประจําเดือน งานขอมูลขาวสาร จัดทําและสนับสนุนระเบียบและรายงานใหหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
งานประเมินผลทางดานการสาธารณสุข งานนิเทศและติดตามผลงานทางดานสาธารณสุข งานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานสงเสริมสุขภาพ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานดานสุขศึกษา งานโภชนาการ
งานสุขภาพจิต งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแมและเด็ก งานวางแผนครอบครัว และงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4.2.2
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 งาน
ปองกันและสารเสพติด งานปองกันและวางแผนบําบัดผูตืดยาเสพติดและสารเสพติด
วางจัดทําสถิติ
รายงานขอมูลของผูติดยาเสพติด งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4.2.3 ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งาน
บริการรักษาความสะอาด และงานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ
งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม มีหนาที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดาน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบการคาที่นา
รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย งานฌาปนกิจ งานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มีหนาที่เกี่ยวกับงาน
จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานวิเคราะหและจัดสถิติปริมาณของขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งานการทําขยะรีไซเคิล งานผลิตปุยหมัก งานกํากับดูแลปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานบริการรักษาความสะอาด มีหนาที่เกี่ยวกับ งานกวาดลางทําความสะอาด
งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย งานขนถายขยะมูลฝอย งานกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล งาน
กําจัดมูลฝอยและควบคุมสถานที่กําจัดมูลฝอย งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

งานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ มีหนาที่เกี่ยวกับ การตรวจสอบและให
คําแนะนําดานสุขาภิบาลเพื่อปองกันมลพิษและเหตุรําคาญ งานปองกันควบคุมแกไขเหตุรําคาญและ
มลภาวะ และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4.3 สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหนาที่ของฝายบริการสิ่งแวดลอม และฝายบริการสาธารณสุข
4.3.1 ฝายบริการสิ่งแวดลอม มีหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานรักษาปองกันควบคุมโรคในสัตว และงานควบคุมการฆาสัตว
งานรักษาปองกันและควบคุมโรคในสัตว มีหนาที่เกี่ยวกับ งานควบคุมและ
รับผิดชอบโรคในสัตว งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตวเลี้ยงหรือสัตวปาที่นํามาเลี้ยงหรือสัตวที่
อยู อาศัยตามธรรมชาติ งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุมบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงตอการติด
โรคในสัตว งานควบคุมโรคพิษสุนัขบา งานปองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว งาน
ขอมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานดานสัตวแพทย งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานควบคุมการฆาสัตว มีหนาที่เกี่ยวกับ งานควบคุมโรงฆาสัตว งาน
ควบคุมการฆาสัตว งานตรวจสอบและจัดทําสถิติการฆาสัตวของโรงฆาสัตว งานรายงานการฆาสัตวเปน
ประจําทุกเดือน งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4.3.2 ฝายบริการสาธารณสุข
มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานศูนยบริการสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข และงานเภสัชกรรม งานบริการ
ตรวจรักษาพยาบาลแกประชาชนในศูนยบริการ
งานบริการดานสงเสริมสุขภาพ บริการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค บริการวางแผนครอบครัว งานสุขศึกษาแกผูมารับบริการและญาติ งานติดตามเยี่ยมบาน
ผูปวยในเขตที่รับผิดชอบ งานบริการตรวจรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ในชุมชนตางๆ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานทันตสาธารณสุข มีหนาที่เกี่ยวกับ งานบริการตรวจรักษาฟนและโรค
ในชองปาก งานบริการสรางเสริมดูแลรักษาฟน งานวางแผนและจัดทําสถิติผูมารับบริการดานทันตกรรม
และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานเภสัชกรรม มีหนาที่เกี่ยวกับ งานวางแผนและจัดระบบการเบิกจายยา
งานบริการจายยาใหแกผูปวย งานจัดยาใหผูปวย งานใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับยา งานอื่นที่เกี่ยวของ
หรืองานที่ไดรับมอบหมาย
5. สํานักการศึกษา ประกอบดวย สวน/ฝาย/งานตาง ๆ ดังนี้
5.1 ฝายแผนงานและโครงการ
มีหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานแผนและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ และงานธุรการ
งานแผนและโครงการ มีหนาทีเกี่ยวกับ งานรวบรวมวิเคราะหและบริการขอมูล
สถิติ การวางแผนและการประเมินผล งานแผนของสํานักการศึกษา งานรวบรวมโครงการและจัดทํา
แผนงานในการดําเนินการของสํานักการศึกษา การจัดเตรียมเอกสารที่ใชในการประกอบการพิจารณา
วางแผนและโครงการ งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองความตองการของหนวยงาน
หรือองคกรที่เกี่ยวของ งานวิเคราะหและศึกษาปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงงานแผนและ
โครงการ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานระบบสารสนเทศ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานการจัดเก็บวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ทางการศึกษา งานสงเสริมเผยแพรทางการศึกษาและวิชาการ
งานเผยแพรและแนะแนวเกี่ยวกับ
การศึกษาอาชีพ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

งานงบประมาณ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เชน การ
วางฎีกาเตรียมการเบิกจาย การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบ
ประมาณ รวมถึงการลงบัญชี ทํารายงาน การบัญชี
งานรวบรวมรายละเอียดและดําเนินงานเกี่ยวกับ
การงบประมาณของสํานัก เชน การรวบรวมขอมูลตางๆ และการจัดทํางบประมาณ การทําหนังสือชี้แจง
โต ตอบดานงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย งานการบริหารและควบคุมงบประมาณ
ของสํานัก งานเกี่ยวกับการทําบัญชี ถือจายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบ และวิธีการที่สํานัก
งบประมาณกําหนด เชน จัดทําแผนสรุปยอดงบประมาณ อัตราเงินเดือนที่ถือจายประจําป จัดทําบัญชีขอ
ถือจายเงินเดือนเพิ่มระหวางป หรือเงินเพิ่มทุกกรณี การสรุปยอดจํานวนอัตราเงินเดือน
การเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดทําสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทํา
สถิติประกอบบัญชีถือจายประจําป ซึ่งแสดงจํานวนโรงเรียน นักเรียน หองเรียนและครู งานเกี่ยวกับการขอ
อนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจางเบิกจาย ซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุตลอดจนจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ
เก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานเลขานุการของสํานักงานดูแล
รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และใหบริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกใน
ดานตางๆ งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของ
ทางราชการ งานสาธารณกุศลทองถิ่นและของหนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ งานรักษาความสะอาด
และความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
งานจัดทําคําสั่งและประกาศ
งานขอพระราชการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา ผูทําคุณประโยชน งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน
งานการลาพักผอนประจําป และการลาอื่นๆ งานสวัสดิการตางๆ งานดานประชาสัมพันธ และอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน งานรวบรวมขอมูล และจัดทําแผนของสํานักการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามแผน การติดตามและการรายงาน งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
5.2 สวนบริหารการศึกษา มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของฝายการเจาหนาที่ ฝายกิจการโรงเรียน และฝายวิชาการ
5.2.1 ฝายการเจาหนาที่ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานการเจาหนาที่และงานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
งานการเจาหนาที่ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานการบริหารบุคคลของบุคคลากรทางการศึกษาที่สังกัดสํานักการศึกษาในเรื่องการกําหนด
ตําแหนง การบรรจุ แตงตั้ง โอนยาย เลื่อนระดับ การสอบ แขงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
รวมทั้งการจัดทําทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป การพัฒนาบุคลากร เชน การลาศึกษาตอ การฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดู
งานและทัศนศึกษานอกสถานที่ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานจัดทํา
แผนงานบุคลากรทางการศึกษา งานจัดทําทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา งานจัดทําขอมูลบุคลากรทาง
การศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
5.2.2 ฝายกิจการโรงเรียน มีหนาที่เกี่ยวกับควบคุมดูและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานโรงเรียนและงานกิจการนักเรียน
งานโรงเรียน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล งาน
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารตางๆ ของโรงเรียน งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน งานดูแล จัดเตรียม
และใหบริการวัสดุอุปกรณ คูมือครู สื่อการเรียนการสอนแกโรงเรียน งานจัดตั้งและสงเสริมสมาคมครู
นักเรียน และมูลนิธิตางๆ ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนและการสงเสริมการจัด
กิจกรรมตางๆของโรงเรียน งานการติดตอประสานงานกับสถานที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ งานเผยแพร

ขาวสาร เอกสารตางๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน
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 งานแนะนําตักเตือน
หามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไมเหมาะสมแลวรายงาน เสนอผูบังคับบัญชาหรือนําตัวนักเรียนมาสอบสวน
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
5.2.3 ฝายวิชาการ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานสงเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนัวตกรรมทางการศึกษา
งานสงเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสํารวจความ
ตองการและปญหาทางการศึกษา งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา งานวิจัยทางการ
ศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา งานสงเสริมสุขภาพ และควบคุม
มาตรฐานทางการศึกษา งานประสานงานการดําเนินงานดานวิชาการกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
งาน
ประชุมสัมมนา อบรมประสานงานดานวิชาการ
งานใหบริการทางการศึกษาทั่วไปดวยการนิเทศให
คําปรึกษาแนะนําปญหาทางวิชาการ งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มีหนาที่เกี่ยวกับงาน
เขียนเอกสาร ตํารา ผลิตอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน
งานคนควาทดลองและเผยแพรเทคนิค
วิทยาการแผนใหมทางการศึกษา
งานสงเสริมและเผยแพรทางการศึกษาและวิชาการ
งานขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
5.3 สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหนาที่ควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบปฏิบัติงานในหนาที่ของฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
และฝายสงเสริมประเพณี ศิลปและวัฒนธรรม
5.3.1 ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหนาที่ควบคุมดูแล และ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝกและสงเสริมอาชีพ
และงานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสํารวจ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน งานเกี่ยวกับการศึกษาผูใหญและวิทยาลัยชุมชน หรือ
การศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ งานสงเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐาน การศึกษาผูใหญ
งานควบคุมตรวจสอบติดตามผลการวัดผลและประเมินผลการศึกษาผูใหญ งานติดตอประสานงานกับ
สถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 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
งานการศึกษาปฐมวัย มีหนาที่เกี่ยวกับงานควบคุมดูแลตรวจสอบการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารตาง ๆ งานดูแลจัดเตรียมและ
ใหบริการวัสดุอุปกรณ คูมือครู สื่อการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดเตรียมแนวทางการ
ดําเนินงานทางวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ และการบริหาร
จัดการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5.3.2 ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหนาที่ของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานกีฬาและนันทนาการ
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานการรณรงคเพื่อการ
รูหนังสือเผยแพรขาวสารเอกสารตาง ๆ แกเยาวชน และประชาชนทั่วไป งานสงเสริมและเผยแพรความรู
ดานวิชาชีพตางๆแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป งานพัฒนาเยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ งานศูนยเยาวชน งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผลวัดผล และประเมินผล
กิจกรรมเด็กและเยาวชน งานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน งานหองสมุด งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย
งานกีฬาและนันทนาการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ งานควบคุมดูแลการใชสนามกีฬากลาง งานจัดการแขงขันกีฬาทุกชนิด งานติดตอประสาน
กับการกีฬาแหงชาติ งานประเมินผล และการรายงานการใชสนามกีฬากลาง งานอื่นเกี่ยวของหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย
5.3.3 ฝายสงเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม มีหนาที่ควบคุมดูแล
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานกิจกรรมศาสนา และงานสงเสริมประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรม
งานกิจกรรมศาสนา
มีหนาที่เกี่ยวกับ งานที่เกี่ยวกับพิธีการทางศาสนา
งานการจัดเกี่ยวกับการตกแตงและการจัดโตะหมูบูชา งานเกี่ยวกับพิธีการทางสงฆ
งานเกี่ยวกับการ
บวงสรวง เครื่องเซนไหว งานจัดสถานที่ดานการศาสนา งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดมอบหมาย
งานสงเสริมประเพณี ศิลปะวัฒธรรม มีหนาที่เกี่ยวกับ งานที
เกี่ยวกับการสงเสริมประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบาน งานเกี่ยวกับพิธีการตางๆ เชน พิธีการบวงสรวง
งานสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนของโรงเรียน งานเผยแพรศิลปะวัฒนธรรมของทองถิ่น
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
5.4 ศึกษานิเทศก มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของฝาย
นิเทศการศึกษา ฝายวิจัยและประเมินผล และฝายพัฒนาการศึกษา
5.4.1 ฝายนิเทศการศึกษา มีหนาที่เกี่ยวกับ
งานตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล งานสงเสริมและพัฒนาโรงเรียน งานอื่นที่
เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย

5.4.2 ฝายวิจัย และประเมินผล มีหนาที่เกี่ยวกับ
งานการวัดผลและ
ประเมินผลทางการศึกษา งานวิจัยทางการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล
สถิติทางการศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
5.4.3 ฝายพัฒนาการศึกษา มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสํารวจความตองการและ
ปญหาทางการศึกษา งานใหบริการทางการศึกษาทั่วไปดวยการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําปญหาทาง
วิชาการ งานเขียนเอกสาร ตํารา ผลิตอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน งานคนควาทดลอง และเผยแพร
เทคนิควิทยาการแผนใหมทางการศึกษา งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงาน และใหบริการทางดาน
วิชาการ งานสงเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา งานประสานงานการดําเนินงานดาน
วิชาการกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
5.5 โรงเรียน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานโรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียน
5.5.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์)
5.5.2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสวางคงคา)
5.5.3 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดเหนือ)
5.5.4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดใตโพธิ์ค้ํา)
5.6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีหนาที่บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมี 1 ศูนย
6. กองวิชาการและแผนงาน ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังนี้
งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียม
และใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ งานประสานงาน
เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและ
หนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชน งานจัดทําคําสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวรองทุกขและ
รองเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ งานสวัสดิการของกองหรือฝาย งานเกี่ยวกับงานเลขานุการของ
กองหรือฝาย ควบคุม /ตรวจสอบ /เบิกจายวัสดุ งานเกี่ยวกับงานการเงินทุกประเภท งานจัดทําฎีกา
เบิกจายทุกประเภท งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
6.1 ฝายแผนงานและงบประมาณ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน ในหนาที่ของงานวิเคราะหนโยบายและแผน
งานวิจัยและประเมินผล และงานจัดทํา
งบประมาณ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานรวบรวมวิเคราะห
และใหบริการขอมูลสถิติที่จําเปนตองนํามาใชในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ งาน
จัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ งาน
วิเคราะหและพยากรณการเจริญเติบโตในดานตาง ๆ ในเขตเมืองและความเพียงพอของการบริการ
สาธารณะ งานวิเคราะหและคาดคะเน รายไดรายจายของเทศบาลในอนาคต งานจัดทําและเรียบเรียง
แผนพัฒนา การกําหนดเคาโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจําป
งานวิเคราะหความ
เหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ งานประสานงานกับหนวยงานในเทศบาล
และหนวยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณะในเขตเทศบาลและหนวยงานใกลเคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา
การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
งานศึกษาวิเคราะหและวิจัยปญหาทั้งในดานการ
ปกครอง การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงและพัฒนา
ในเรื่องดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานภายในเทศบาล งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษ และตามนโยบายของทางราชการ งานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานวิจัยและประเมินผล
มีหนาที่เกี่ยวกับ งานศึกษาวิเคราะหและ
วิจัยปญหาทั้งในดานการปกครอง การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบ
ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในเทศบาล งานติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษและตาม
นโยบายของทางราชการ และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานจัดทํางบประมาณ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางใน
การปฏิบัติงานประจําป ใหหนวยงานตางๆ ทราบและดําเนินการ งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะห
งบประมาณ งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ งานจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปของเทศบาลและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม งานศึกษาหาหลักฐานรายไดใหมๆ ของ
เทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
6.2 ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานบริการและเผยแพรวิชาการ และงานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น
งานบริการและเผยแพรวิชาการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานเผยแพรขาวสารของ
เทศบาล งานเผยแพรสนับสนุนผลงาน
นโยบายของเท ศบาล จังหวัด และรัฐบาล งานเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น งานศึกษา วิเคราะห วิจัย วางแผนดานประชาสัมพันธ โดยรวบรวม
ขอคิดเห็นของ ประชาชนขอขัดของตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อเสนอแนะฝายบริหารพิจารณา วาง
หลักเกณฑ ปรับปรุงและแกไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสัมพันธกับงานนโยบายของ
ประเทศ งานรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ งานสารนิเทศ งานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถิ่น มีหนาที่เกี่ยวกับ งานจัดทําขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ของทองถิ่น งานปรับปรุงขอมูลขาวสารของทองถิ่นใหเปนปจจุบัน งานเชื่อมโยงระบบขอมูล
ขาวสารของทองถิ่น หรือหนวยงานทองถิ่นอื่น หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ งานบริการขอมูลขาวสารตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
6.3 ฝายนิติการ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
งานรับเรื่องราวรองทุกขและงานนิติกรรมสัญญา
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 งาน
อื่นที่เกี่ยวของกับเทศบาล

7. กองสวัสดิการสังคม ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังนี้
7.1 ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานธุรการ
งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียม
ประสานงาน และใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณติดตอและ อํานวยความสะดวกในดานตางๆ งาน
ประสานงานเกี่ยวกับการประชุม งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งาน
รักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานจัดทําคําสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราว
รองทุกขและรองเรียน
งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก
พนักงานและลูกจาง
งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ งานเลขานุการ งานเสนอหนังสือ
ผูบังคับบัญชากอง / ฝาย งานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินทุกประเภท การควบคุม /การจัดงบประมาณ
การจัดทําฎีกาทุกประเภท
การควบคุม /ตรวจสอบ/เบิกจายวัสดุ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย
7.2 ฝายสังคมสงเคราะห มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน และงานกิจการสตรีและคนชรา
งานสังคมสงเคราะห มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเคราะหประชาชนผูทุกข
ยาก ขาดแคลนไรที่พึ่ง งานสงเคราะหผูประสบภัยตางๆ งานสงเคราะหคนชรา คนพิการทุพพลภาพ งาน
สงเคราะหครอบครัวและใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว งานสงเสริมและสนับสนุนองคการ
สังคมสงเคราะหภาคเอกชน งานสํารวจวิจัยสภาพปญหาสังคมตางๆ งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรีและ
สงเคราะหหญิงบางประเภท งานประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการสงเคราะห งานให
คําปรึกษา และแนะนําในดานสังคมสงเคราะห งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเคราะหเด็ก
และเยาวชนที่ครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอนตาง ๆ งานสงเคราะหเด็กกําพรา อนาถา ไรที่พึ่ง
เรรอนจรจัด ถูกทอดทิ้ง งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่พิการทางรางกาย สมองและปญญา
งานให
ความชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางดานอุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน
ทุนการศึกษา การสอดสอง ดูแล และชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไมสมแกวัย งานประสาน
และรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานใหคําปรึกษา แนะนําแก
เด็กและเยาวชนซึ่งมีปญหาดานตาง ๆ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานกิจการสตรีและคนชรา มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเคราะหสตรีและ
คนชราที่ประสบความเดือดรอนตางๆ งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรีและคนชรา เชน การจายเบี้ยยังชีพ
งานชวยเหลือสตรีและคนชรา ที่อนาถาไรที่พึ่ง เรรอน ถูกทอดทิ้ง
งานชวยเหลือผูติดเชื้อเอดส
งานประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
7.3 ฝายพัฒนาชุมชน มีหนาที่กํากับดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานพัฒนาชุมชน งานชุมชนเมือง และงานสงเสริมสวัสดิการสังคม
งานพัฒนาชุมชน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการ
การชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อนําบริการขั้น
พื้นฐานไปบริการแกชุมชน งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตางๆ ใหแกชุมชน งานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
งานชุมชนเมือง มีหนาที่เกี่ยวกับ งานกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน
งานการจัดใหมีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
งานประสานความ

รวมมือกับชุมชนในเขตเมือง งานสงเสริมสนับสนุนชุมชน งานใหความชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับ
ชุมชน งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม
มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเสริม
สวัสดิการของชุมชนทุกประเภท งานจัดและดูแลสวัสดิการใหกับชุมชน งานใหคําปรึกษาชี้แนะและให
ความชวยเหลือชุมชน งานสงเสริมในการประกอบอาชีพของชุมชน งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย
8. หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบบัญชีทะเบียน
และเอกสารที่เกี่ยวของ งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน งานตรวจสอบเอกสาร การรับเงินทุก
ประเภท งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน งานตรวจสอบการเก็บรักษา หลักฐานการเงิน การ
บัญชี การจัดเก็บรายได งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาล งาน
ตรวจสอบการทําประโยชนทรัพยสินของเทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
9. สถานธนานุบาล มีหนาที่เกี่ยวกับ การรับจํานําทรัพยสินตาง ๆ ของ
ประชาชนในอัตราดอกเบี้ยต่ํา โดยมิไดแสวงหาไร การจําหนายทรัพยหลุดจํานํา และเปนสถานสินเชื่อ
ทองถิ่นสําหรับบริการประชาชนในทองถิ่น

2.6.2 ขอมูลดานการเงินการคลัง
รายการ
หมวดภาษีอากร
ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให
ภาษีที่จัดเก็บเอง
คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมาดสาธารณูปโภค
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากทุน
หมวดเงินอุดหนุน
รวม

รายการ
หมวดภาษีอากร
หมวดคาจางชั่วคราว
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
หมาดสาธารณูปโภค
รายจายอื่น
รายจายเพื่อการลงทุน
งบกลาง
เงินอุดหนุน
รวม

รายรับ
ปงบประมาณ พ.ศ.2553
จํานวน (บาท)

ปงบประมาณ พ.ศ.2554
จํานวน (บาท)

97,582,703.35
11,954,993.30
5,720,082.60

97,324,124.80
13,001,287.83
6,353,872.40

3,983,266.03
173,212.98
5,093,497.58
9,950.00
48,828,163.00
173,345,868.84

3,967,657.11
409,111.33
6,356,797.47
22,000.00
56,258,805.00
183,693,655.94

รายจาย
ปงบประมาณ พ.ศ.2553
จํานวน (บาท)
39,034,165.99
22,438,777.89
57,694,778.42
4,237,018.46
11,428,600.00
8,227,326.00
14,997,494.76
10,276,271.40
168,334,432.92

ปงบประมาณ พ.ศ.2554
จํานวน (บาท)
38,884,612.37
21,585,617.52
65,648,788.38
3,641,932.52
30,000.00
9,101,140.00
21,645,694.89
8,685,900.50
169,223,686.18

สัดสวนการจัดเก็บรายไดปงบประมาณ 2553 / ปงบประมาณ 2554 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.97%
ที่มา : สํานักการคลัง
พฤษภาคม 2555

2.6.4 ขอมูลดานอื่นๆ
ป พ.ศ.2554 มีเรื่องราวรองทุกข 57 เรื่อง แกไขได 49 เรื่อง แกไขไมได 8
เรื่อง เนื่องจากเปนเรื่องที่ไมมีอํานาจหนาที่โดยตรง จําเปนตองประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
และบางเรื่องไมมีกฎหมาย ระเบียบใหเทศบาลดําเนินการ
ศูนยพัฒนาครอบครัว
18 แหง
ศูนยขอมูลขาวสาร
1
แหง
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
36 แหง
กองทุน SMl
36
แหง
กองทุนแมของแผนดิน 8 กองทุน
ลานกีฬาและชุมชน
22 แหง
สภาเด็กและเยาวชน
1 แหง
ที่มา

: สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน พฤษภาคม 2555

การสงเสริมอาชีพในชุมชน
กลุมอาชีพ

ลําดับ
ที่
1 นวดฝาเทา/ยาสมุนไพร
2 ปลูกผักปลอดสารพิษ
3 กาแฟจึงกึม/ปนขาวจี่ 4 ดาว
ไมหีบเพื่อการยังชีพ
4 ดอกไมประดิษฐและที่ระลึกจาก
ผาไหม
5 น้ําพริก/กากหมูรวมมิตร
6 ธนาคารขยะ

ชุมชน

จํานวนเงินที่
ไดรับ
30,000
18,000

ปที่ไดรับ

โรงงิ้ว

20,000

2549

หนาโรงเลื่อย
วัดใตโพธิ์ค้ํา

30,000
10,000

25550
2550

กุดยางสามัคคี
กุดยางสามัคคี
กุดยางสามัคคี

2551
2549

สวนที่ 3
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา
3.1 การวิเคราะหศักยภาพ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
- บุคลากรสวนมากมีคุณภาพและเพียงพอกับปริมาณงาน
- มีเครื่องมือเครื่องใชที่พรอมบริการประชาชน
- สามารถใหบริการและแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็ว มีระบบครบทุกดาน
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
- มีอิสระในการบริหารจัดการดานงบประมาณดวยตนเอง
- มีกฎระเบียบที่ชัดเจนพนักงานสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
จุดออน
- บุคลากรบางสวนยังตองไดรับการพัฒนาดานความรูความสามารถ ปลูกจิตสํานึก ความ
รับผิดชอบ และความเชี่ยวชาญใหเต็มศักยภาพของการทํางาน
- บุคลากรมีการโยกยายสับเปลี่ยนบอยทําใหขาดความตอเนื่องในการทํางาน
- เครื่องมือเครื่องใชบางสวนเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน
- มีภาระหนี้สินที่จะตองผอนชําระเปนระยะยาว
- นโยบายผูนําทองถิ่นไมตอเนื่อง
โอกาส
- ประชาชนสามารถนําเสนอปญหาและอุปสรรคตอเทศบาล ไดอยางสะดวกรวดเร็วและหลาย
ชองทาง
- ไดรับการสนับสนุนจากองคกรทุกภาคสวน
- มีแหลงทองเที่ยว และผลิตภัณฑ OTOP มากมาย
- เปนเสนทางไปสูประตูอินโดจีนเพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘
- ประชาชนสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี กีฬาและ
นันทนาการ และมีสถานที่ที่พรอมในการจัดกิจกรรม
- มีพื้นที่สาธารณะที่พรอมในการพัฒนา
- ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล
อุปสรรค
- ความไมตอเนื่องในนโยบายรัฐบาล
- ความขัดแยงของประชาชนทางการเมือง
- การจัดสรรงบประมาณใหทองถิ่นไมเปนไปตามกําหนด
- การปฏิรูปโครงสรางการกระจายอํานาจยังไมชัดเจน
- สาธารณูปโภคพื้นฐานไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่รับผิดชอบเทาที่ควร
- ภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลกที่รอนขึ้น
- ปญหาดานเศรษฐกิจ และสังคมที่ผลกระทบตอการพัฒนา
- รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองไมเพียงพอกับรายจาย ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไว

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศนในการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
“กาฬสินธุเปนเมืองนาอยู คูธรรมาภิบาล”
4.2 นโยบายการบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
1. นโยบายดานการบริการประชาชน
๑.๑ ปรับปรุงและลดขั้นตอนในการบริการสาธารณะดานตาง ๆ ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย
การใชระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดใหมีการบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ( One stop service)
ใหบริการดวยความเปนมิตร จริงใจ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ
๑.๒ เปดโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น โดยการจัดหี
มีระบบรับเรื่องราวรองทุกข และขอเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อใหตรงกับความตองการของประชาชน
๑.๓ จัดระบบงานบริการใหมีความยึดหยุน คลองตัว รวมเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยการ
จัดใหมีระบบงานบริการแบบเชิงรุก ออกใหบริการประชาชน
๒. นโยบายดานการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
๒.๑ ทบทวน ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกระบวนการดําเนินการใหเปนธรรม และ
ทันกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง โดยการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานที่คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพความ
ยุติธรรมของคนในองคกร รวมถึงการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค
๒.๒ สรางระบบเครือขายการสงเสริมคุณธรรมในหนวยงาน ระหวางหนวยงานและกลุม
ตาง ๆ โดยการสงเสริมและพัฒนาคนในองคกรใหมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมที่สงเสริมความมีคุณธรรม
จริยธรรมกําหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของการปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพรอมกัน และใหความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียม
๒.๓ สรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในองคกร และสงเสริมใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกรและสามารถตรวจสอบการทํางานได โดยการสรางจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานอยางโปรงใส สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน และปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมี
ความโปรงใส
๒.๔ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยใหประชาชนมี
สวนรวมรับรูและเสนอความคิดเห็น มีการวางแผนระบบการรับฟงความคิดเห็นและบูรณาการความ
เชื่อมโยงของการบริหารจัดการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ชุมชน และภาคเอกชน
๒.๕ สรางความสํานึกเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของคนในองคกร โดยการสงเสริมให
คนในองคกรตระหนักในหนาที่ ใสใจตอปญหาสาธารณะและกระตือรือรนในการแกปญหา มีระบบการ
ตรวจสอบและการประเมินผลที่จะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จ และรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบดวย
๒.๖ ใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยการสราง
จิตสํานึกแกคนในองคกรในการประหยัดการใชทรัพยากร ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม กําหนดเปาหมายและ
มาตรฐานงานบริการ มีระบบติดตามและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความคุมคาในการดําเนินงาน
๓. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
๓.๑ ใหมีการบํารุงและพัฒนาการคมนาคมทางบก โดยการกอสรางและปรับปรุงถนน
ภายในเขตเทศบาล ปรับปรุงระบบการจราจร

๓.๒ ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา โดยการกอสรางและปรับปรุงทอระบายน้ํา
รางระบายน้ํารวมถึงระบบระบายน้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังอยางเปนระบบ
๓.๓ ใหมีน้ําสะอาดและบํารุงการไฟฟา โดยการขยายเขตบริการน้ําประปา และขยาย
เขตบริการไฟฟา
๓.๔ จัดระบบการวางผังเมืองใหสอดคลองกับการพัฒนาทั้งในปจจุบันและในอนาคต
โดยการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ และบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวดวยกับการผังเมืองดวยความเสมอ
ภาคและเปนธรรม
๔. นโยบายดานการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
๔.๑ จัดใหมีการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง โดย
การควบคุม ดูแล กําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขในการักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕
๔.๒ จัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยการจัดใหมีระบบ
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ จัดระเบียบวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย
โดยการคัดแยกขยะจากครัวเรือน เพื่อนําขยะกลับมาใชประโยชนหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
๕. นโยบายดานมลภาวะ
ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่จะกลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปมลพิษทางอากาศ กลิ่น
เสียง และน้ําเสีย โดยควบคุมและปองกันมลพิษตั้งแตจุดกําเนิด รณรงคใหความรูเกี่ยวกับโทษของมลพิษ
ที่สงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน และประสานความรวมมือกับภาคราชการและภาคเอกชนในการ
ควบคุมและลดปริมาณมลพิษ
๖. นโยบายดานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ปรับปรุงภูมทัศนและพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาถนนสาย
หลักพัฒนาสวนสาธารณะ พัฒนาริมฝงลําน้ําปาว คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบ
นิเวศเพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสํารวจ จัดทําระบบฐานขอมูลรวมถึงการพัฒนา
แกงดอนกลาง การพัฒนาที่ดินและหนองน้ําสาธารณะ เพื่อเปนสวนสาธารณะสําหรับนันทนาการ และ
การพักผอนของประชาชน
๗. นโยบายดานการศึกษาและนันทนาการ
๗.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล โดยจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
ใหกับประชาชนโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาใหเกิดความเสมอภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนยากจน และขาดแคลน
ใหไดรับโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนจัดใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมพื้นที่
๗.๒ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล โดยการพัฒนาครูและ
บุคลกรทางการศึกษา เพื่อใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ มีครูดี ครูเกง มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะที่
สูงขึ้น ปรับบทบาทการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ใหเปนศูนยการเรียนรูที่
มุงเนนคุณธรรมนําความรูมุงสูการเปนประชาคมอาเซียน (AEC)
๗.๓ ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน และสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเทศบาล ให
เหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาแลภูมิทัศนในโรงเรียน โดยการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่จะ
เปนการเพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะหของผูเรียน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรค เพื่อ
เสริมสรางการเรียนรูของผูเรียน รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนในโรงเรียนเทศบาลให
เหมาะสมกับการเรียนการสอน และการเปนศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต

๗.๔ เสริมสรางโอกาสใหประชาชนไดมีกิจกรรมนันทนาการ และเลนกีฬา เพื่อสราเสริม
สุขภาพและความสมัครสมานสามัคคี โดยการพัฒนากีฬา จัดหาสถานที่ จัดกิจกรรมนันทนาการ และ
การเลนกีฬา เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความสนใจในการเลนกีฬา และนันทนาการ ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน รวมถึงการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศโดยการสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ
๘. นโยบายดานการสาธารณสุข
๘.๑ สรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ โดยการสนับสนุนการออกกําลังกายของประชาชน
สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติ รณรงคให
เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสุขภาพอนามัย เพื่อสรางเสริมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยง
ที่มีผลตอสุขภาพ
๘.๒ ปรับปรุงระบบบริการดานสาธารณสุข โดยจัดใหมีสถานบริการสุขภาพในชุมชน
ใหบริการดานสาธารณสุขที่มีคุณภาพเนนการบริการเชิงรุก และยกระดับศูนยบริการสาธารณสุขของ
เทศบาลใหเทียบเทาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
๘.๓ ใหมีการปองกันโรคติดตอหรือโรคระบาด โดยการสรางขีดความสามารถในการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุม และดูแลรักษาอยางเปนระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และควบคุม
ความสะอาดปลอดภัยของอาหาร สถานที่ผลิตและจําหนายอาหาร
๘.๔ ปรับปรุงและพัฒนาตลาด โดยจัดใหมีตลาดที่มีสุขลักษณะของตลาดตามหลัก
สุขาภิบาล พัฒนาตลาดเทศบาลใหผานเกณฑตลาดดีมีมาตรฐาน มีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดนาใช
๙. นโยบายดานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการทองเที่ยว
๙.๑ สงเสริมการทํานุบํารุง และรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยการจัดและสงเสริมกิจกรรมทางดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
๙.๒ สงเสริมการทองเที่ยว โดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลใหเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตของชุมชนและเชื่อมโยงไปสูแหลงทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวดวย
1๐. นโยบายดานการพัฒนาชุมชน
๑๐.๑ เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน โดยการจัดกิจกรรมและ
รณรงคการปลูกฝงคานิยมอันดีที่จะสรางความรักความเขาใจของสมาชิกในครอบครัว และเปดพื้นที่
สาธารณะที่ดีใหกับเด็กและเยาวชน
๑๐.๒ ปรับปรุงแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยการสงเสริมให
ประชาชนผูมีรายไดนอยมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีในชุมชน
๑๐.๓ สงเสริมการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได โดยใช
กระบวนการแผนชุมชน สรางความรูความเขาใจในการพัฒนาแกผูนําชุมชนและกรรมการชุมชนอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง สรางเครือขายในการพัฒนาชุมชน เพื่อใหเกิดความรวมมือในการแกไขปญหาและ
พัฒนารวมกัน สงเสริมการออมเพื่อเปนสวัสดิการสังคมของคนในชุมชน
๑๐.๔ แกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ทั้งดานการปองกัน การบําบัดรักษาและ
การฟนฟูสมรรถภาพ โดยการการศึกษาและสรางความรูความเขาใจถึงพิษภัยของยาเสพติดไมใหระบาดใน
ชุมชน สรางเครือขายในการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน รณรงคตอตานยาเสพติด และสงเสริมการ
เลนกีฬาตานยาเสพติด
๑๐.๕ สนับสนุนการสรางความมั่นคงในกลุมผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส โดยจัด
เบี้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดสตามที่ระเบียบกําหนด รวมทั้งสงเสริมการนําศักยภาพ
ของผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดสมาใชในการพัฒนาทองถิ่นและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น

1๑. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
๑๑.๑ สรางเครือขายตลาด เพื่อจําหนายสินคาและบริการ โดยการจัดหาแหลงคาขาย
แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ จัดใหมีตลาดสินคาชุมชนเพื่อสรางงานและสรางรายไดสนับสนุนการคาใหม
เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน (AEC)
๑๑.๒ สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โดยการสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนไดสรางอาชีพตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการรวมกลุมเพื่อการ
ออมและการลงทุนในชุมชน สงเสริมอาชีพและจัดการเรียนการสอนอาชีพใหกับประชาชนใหสอดคลองกับ
การเปนประชาคมอาเซียน (AEC) สนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทดแทน
1๒. นโยบายดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยสงเสริมใหมี
ระบบเฝาระวังและการปองกัน รวมถึงการแกไขและเยียวยา สรางเครือขายอาสาสมัครชุมชนในการเฝา
ระวังและปองกัน พรอมการชวยเหลือในเบื้องตน และประสานความรวมมือในการปฏิบัติกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ พรอมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการเฝาระวังและการปองกัน เชน กลองวงจรปด รถ
ฉุกเฉิน กูชีพกูภัย เพิ่มสัญญาณไฟจราจร เปนตน
4.3 พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
1. การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
4. พัฒนาการจัดการศึกษา
5. พัฒนาศักยภาพผูเรียน
6. ฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
7. พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
8. สรางความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
9. พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว
10. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
11. พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
12. สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชนและแสวงหาชองทางตลาดใหม
13. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
4.5 เปาประสงคการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
๑. การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร
๒. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
๓. บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได
๕. การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๖. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

๗. นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเพื่อมุงสูการเปนประชาคมอาเซียน (AEC)
๘. ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับการสืบสานและเผยแพร
๙. ประชาชนสุขภาพดีถวนหนา
๑๐. มีการปองกันและควบคุมโรค
๑๑. บานเมืองสะอาดสวยงาม
๑๒. การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๑๓. มีพื้นที่สีเขียวและแหลงนันทนาการ
๑๔. มีโครงการพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
๑๕. ชุมชนพึ่งตนเองได
๑๖. มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุนเพื่อมุงสูการเปนประชาคมอาเซียน (AEC)
๑๗. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4.6 วิสัยทัศนประเทศไทย (vision)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ไดกําหนดวิสัยทัศน
วา “สังคมอยู รวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง”
4.7 วิสัยทัศนกลุมจังหวัด (Vision)
รอยเอ็ด – ขอนแกน – มหาสารคาม – กาฬสินธุ
“กลุมรอยแกนสารสินธุ”
“ศูนยกลางการคา การบริการ อุตสาหกรรม และสังคมนาอยู”
4.8 วิสัยทัศนจังหวัดกาฬสินธุ
“มุงเปนเมืองเกษตรกาวหนา ผาไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหลงทองเที่ยวนาชม สังคมนาอยู”
4.9 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕
– ๒๕๕๙) ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไว ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้
1.
ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม เพื่อสรางโอกาสเขาถึงแหลงทุนทรัพยากรการ
ประกอบอาชีพ ยกระดับรายได และสรางความมั่นคงทางสังคมใหทุกคนในสังคมไทย ชวยเหลือ
กลุมเปาหมายคนยากจน คนดอยโอกาส แรงงานนอกระบบ/ตางดาว ชนกลุมนอย ใหเขาถึงบริการทาง
สังคมอยางเทาเทียมกับกลุมอื่น ๆ สนับสนุนใหภาคีพัฒนาทุกภาคสวนรวมแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําและ
ความขัดแยงในสังคมไทยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนาประเทศอยางเต็มที่ และเสริมสรางความสัมพันธ
ของคนในสังคมใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
- การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความ
เสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง
การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได เนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจกและสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
- การเสริมสรางพลังใหทุกคนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและสรางการมี
สวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคา และศักดิ์ศรี
- เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหแนนแฟนเปนน้ําหนึ่งในเดียวกัน

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนไทยทุก
กลุมทุกวัยใหมีศักยภาพ ดวยการเสริมสรางทักษะใหมีจิตสาธารณะ ๕ ดาน ทั้งการเรียนรูตอเนื่องตลอด
ชีวิต คิดเปน ทําเปน การสังเคราะหความรูสั่งสม และตอยอดสูนวัตกรรมความรู การฝกฝนจนเกิด
ความคิดสรางสรรค การเปดใจกวางพรอมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝงจิตใจที่มีคุณธรรม รวมทั้ง
เสริมสรางสภาพแวดลอมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมั่นคง และเอื้อตอการพัฒนาคนอยาง
สอดคลองกับการบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
การสงเสริมคนไทยใหมีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคลองกับศักยภาพและ
โอกาสของพื้นที่
- พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศในอนาคต
- สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
- เสริมสรางคานิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี
3. ยุทธศาสตรการ
สรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อสรางฐานภาคเกษตร
ใหเขมแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผูบริโภคทุกคนภายในประเทศ เปนฐานการ
ผลิตการเกษตรเพื่อเปนอาหารและพลังงาน ตลอดจนจัดหาพลังงานใหมีความมั่นคงเพียงพอกับความ
ตองการใชในประเทศ มีแนวทางที่สําคัญดังนี้
ทรัพยากรธรรมชาติเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและสรางมูลคา
- สรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
- สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน
- สรางความมั่นคงดานพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาค
เกษตร
- ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความสมดุลดานอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการ
สรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคา และบริการในภูมิภาคบนพื้นฐานแนวคิดสรางสรรคและการสราง
ภาคการผลิตและบริการในทุกขั้นตอนตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อใหเศรษฐกิจสรางสรรคเปนพลังงาน
ขับเคลื่อนใหมไปสูเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาวพรอมกับสรางระบบประกันและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในดานเศรษฐกิจ สรางบรรยากาศที่เสรีและเปนธรรมใหเอื้อตอการผลิต การคา และการลงทุน
รวมทั้งการพัฒนาผูประกอบการใหม สรางเครือขายโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสภายในที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
- พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
- พัฒนาภาคบริการ
- พัฒนาภาคการคาและการลงทุน
- พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
- ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบตาง ๆ ใหเอื้อประโยชนตอการประกอบ
ธุรกิจอยางเปนธรรม

5. ยุทธศาสตรการ
สรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อเตรียมพรอมและปรับตัวเขาสู
บริบทโลก และภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเขาสูประชาคมอาเซียน พรอมกับเสริมสรางความ
ไดเปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจของประเทศสงเสริมบทบาทไทยในเวที
ระหวางประเทศใหเดนชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลงและประเด็นปญหารวมระหวางประเทศ มี
แนวทางสําคัญ ดังนี้
สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
- ขยายความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ และความเปนหุนสวนกับประเทศ
คูคาของไทยในภูมิภาคตาง ๆ
- ปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น
- สนับสนุนการเปดการคาเสรีและวางแนวทางปองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น
- พัฒนาฐานการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในภูมิภาค
- สรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
- เสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรค
๖. ยุทธศาสตรการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เพื่ออนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสูการเปนสังคมที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
- การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพื่อนําไปสูสังคมที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- การจัดการสิ่งแวดลอมและโครงสรางพื้นฐาน
- การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อให
สังคมมีความยืดหยุนและมีภูมิคุมกัน
4.10 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
๑. ยกระดับการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเขมแข็งและแขงขันได
- เพิ่มศักยภาพในการสรางรายไดจากผลิตภัณฑชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
- สรางโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพแกองคกรชุมชน
- เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคาและ
ภาคบริการ
- รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาค
๒. การพัฒนาทุนมนุษยและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
- พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานใหมีทักษะ
- สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตดวยระบบและวิธีการหลากหลาย

- สงเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
- เสริมสรางศักยภาพครัวเรือนยากจน และผูดอยโอกาส
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ํา ปาไม) แบบบูรณาการ
- อนุรักษ และใชประโยชนจากความหลากหลาย ทางชีวภาพอยางยั่งยืน
- ปองกันเฝาระวัง และบําบัดฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม
- การพัฒนาเครือขายชุมชนดานทรัพยากรธรรมชาติ
4.1๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
1. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
- เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
- เพิ่มสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)
- การสรางมูลคาเพิ่ม
- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร
- การบริหารจัดการองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งและกินดีอยูดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. การพัฒนาผาไหมแพรวา
- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
- สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาผูประกอบการ
- การเชื่อมโยงผาไหมแพรวากับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- สงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ
- สงเสริมและพัฒนาดานการตลาด
3. การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
- สงเสริมและพัฒนามาตรฐานดานการคา การบริการ และการทองเที่ยว
- สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา การบริการ และการทองเที่ยว
- สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการดานการคา การบริการและการทองเที่ยว
- จัดตั้งและพัฒนาศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจการคาและการทองเที่ยว
- สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
การพัฒนาดานการคา การบริการและการทองเที่ยว
๔. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- สงเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
- สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
- สงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคม
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- การสงเสริมการมีอาชีพ รายได และความเขมแข็งของชุมชน
- สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปองกันแกไขปญหายาเสพติด และการ
คุมครองผูบริโภค

4.1๒ พันธกิจการพัฒนาประเทศไทย
1. สรางความเปนธรรมในการกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมคุณธรรม เพื่อใหคนกินดี
อยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุขคนในสังคมอยู
รวมกันอยางสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรูและความสรางสรรค
ของคนไทย ขยายหลักประกันทาสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนสรางความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมทั้ง
ปรับโครงสรางสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๓. สรางภูมิคุมกันใหเขมแข็งสามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเสียงจากวิกฤต
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู และทักษะสามารถรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล
4.1๓ พันธกิจการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ
1. พัฒนาการเกษตร
2. พัฒนาผาไหมแพรวา
3. พัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
4. พัฒนาคนและสังคม
4.15 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ
1. เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
3. การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร
4. เพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผาไหมแพรวา
5. เพิ่มชองทางการตลาดสูสากล
6. การคา การบริการและการทองเที่ยวไดมาตรฐานระดับสากล
7. การคา การบริการและการทองเที่ยวมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันสูง
8. รายไดจากการคา การบริการและการทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น
9. คนมีคุณภาพและคุณธรรม
10. สังคมเขมแข็งและนาอยู

สวนที่ ๕

บัญชีสรุป
โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕6 - ๒๕๕8) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
พันธกิจ/ยุทธศาสตรการพัฒนา/เปาประสงค
พันธกิจที่ ๑ :
การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑ :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงคที่ ๑ :
การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร
เปาประสงคที่ ๒ :
การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม
ยุทธศาสตรที่ ๒ :
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
เปาประสงคที่ ๓ :
บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่
ยุทธศาสตรที่ ๓ :
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เปาประสงคที่ ๔
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได
เปาประสงคที่ ๕
การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

ป ๒๕๕6
ป ๒๕๕7
ป ๒๕๕8
รวม ๓ ป
งบประมาณ
จํานวน
จํานวน งบประมาณ(บาท) จํานวน งบประมาณ(บาท) จํานวน
งบประมาณ(บาท)
(บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
๕๒
๒๕,๑๒๑,๔๐๐
๕๓
๒๘,๗๑๐,๐๐๐
๔๘
๒๑๗,๒๖๐,๐๐๐ ๑๕๓
๒๗๑,๐๙๑,๔๐๐
๒๔

๔,๔๕๔,๐๐๐

๒๕

๑๐,๔๓๔,๐๐๐

๒๓

๒,๔๗๔,๐๐๐

๗๒

๑๗,๓๖๒,๐๐๐

๙

๓,๔๕๐,๐๐๐

๘

๙,๒๖๐,๐๐๐

๖

๑,๓๐๐,๐๐๐

๒๓

๑๔,๐๑๐,๐๐๐

๑๕

๑,๐๐๔,๐๐๐

๑๗

๑,๑๗๔,๐๐๐

๑๗

๑,๑๗๔,๐๐๐

๔๙

๓,๓๕๒,๐๐๐

๑๙

๒,๘๔๖,๐๐๐

๑๙

๒,๘๔๖,๐๐๐

๑๙

๒,๘๔๖,๐๐๐

๕๗

๘,๕๓๘,๐๐๐

๑๙

๒,๘๔๖,๐๐๐

๑๙

๒,๘๔๖,๐๐๐

๑๙

๒,๘๔๖,๐๐๐

๕๗

๘,๕๓๘,๐๐๐

๙

๑๗,๘๒๑,๔๐๐

๙

๑๕,๔๓๐,๐๐๐

๖

๒๑๑,๙๔๐,๐๐๐

๒๔

๒๔๕,๑๙๑,๔๐๐

๒

๑,๒๐๐,๐๐๐

๒

๑,๒๐๐,๐๐๐

๒

๑,๒๐๐,๐๐๐

๖

๓,๖๐๐,๐๐๐

๗

๑๖,๖๒๑,๔๐๐

๗

๑๔,๒๓๐,๐๐๐

๔

๒๑๐,๗๔๐,๐๐๐

๑๘

๒๔๑,๕๙๑,๔๐๐

พันธกิจ/ยุทธศาสตรการพัฒนา/เปาประสงค
พันธกิจที่ ๒ :
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ :
พัฒนาการจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ :
ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและได
มาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๕ :
พัฒนาศักยภาพผูเรียน
เปาประสงคที่ ๗ :
นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๖ :
ฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๘ :
ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับ
การสืบสานและเผยแพร
ยุทธศาสตรที่ ๗ :
พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๙ :
ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา

ป ๒๕๕6
ป ๒๕๕7
ป ๒๕๕8
รวม ๓ ป
งบประมาณ
จํานวน
จํานวน งบประมาณ(บาท) จํานวน งบประมาณ(บาท) จํานวน
งบประมาณ(บาท)
(บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
๑๖๓
๑๑๑,๙๙๖,๙๑๐ ๑๘๔
๘๖๖,๓๒๓,๖๖๐ ๑๖๓
๑๙๘,๖๔๑,๓๑๐ ๕๑๐
๑,๑๗๖,๙๖๑,๘๘๐
๓๘

๔๘,๔๘๖,๖๑๐

๓๔

๓๒,๗๓๖,๖๑๐

๔๓

๘๖,๑๒๖,๔๑๐

๑๑๕

๑๖๗,๓๔๙,๖๓๐

๓๘

๔๘,๔๘๖,๖๑๐

๓๔

๓๒,๗๓๖,๖๑๐

๔๓

๘๖,๑๒๖,๔๑๐

๑๑๕

๑๖๗,๓๔๙,๖๓๐

๒๑

8,216,000

๒๑

8,516,000

๒๕

9,653,000

๖๗

26,385,000

๒๑

๘,๒๑๖,๐๐๐

๒๑

๘,๕๑๖,๐๐๐

๒๕

๙,๖๕๓,๐๐๐

๖๗

๒๖,๓๘๕,๐๐๐

๑๕

๒,๖๒๓,๖๐๐

๑๓

๒,๒๒๓,๖๐๐

๑๔

๒,๗๒๓,๖๐๐

๔๒

๗,๕๗๐,๘๐๐

๑๕

๒,๖๒๓,๖๐๐

๑๓

๒,๒๒๓,๖๐๐

๑๔

๒,๗๒๓,๖๐๐

๔๒

๗,๕๗๐,๘๐๐

๓๑

๑๒,๖๓๖,๐๐๐

๒๘

๑๖,๒๔๐,๐๐๐

๒๙

๑๒,๙๔๐,๐๐๐

๘๘

๔๑,๘๑๖,๐๐๐

๑๖

๑,๖๗๗,๐๐๐

๑๖

๕,๖๒๗,๐๐๐

๑๖

๑,๖๒๗,๐๐๐

๔๘

๘,๙๓๑,๐๐๐

พันธกิจ/ยุทธศาสตรการพัฒนา/เปาประสงค
เปาประสงคที่ ๑๐ :
มีการปองกันและควบคุมโรค
เปาประสงคที่ ๑๑ :
บานเมืองสะอาดสวยงาม
ยุทธศาสตรที่ ๘ :
สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ ๑๒ :
การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๙ :
พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว
เปาประสงคที่ ๑๓ :
มีพื้นที่สีเขียวและแหลงนันทนาการ
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ :
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ :
มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
พันธกิจที่ ๓ :
การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๑ :
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงคที่ ๑๕ :
ชุมชนพึ่งพาตนเองได

ป ๒๕๕6
ป ๒๕๕7
ป ๒๕๕8
รวม ๓ ป
งบประมาณ
จํานวน
จํานวน งบประมาณ(บาท) จํานวน งบประมาณ(บาท) จํานวน
งบประมาณ(บาท)
(บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
๙
๑,๒๗๕,๐๐๐
๗
๖๒๕,๐๐๐
๘
๑,๓๒๕,๐๐๐
๒๔
๓,๒๒๕,๐๐๐
๖

๙,๖๘๔,๐๐๐

๕

๙,๙๘๘,๐๐๐

๕

๙,๙๘๘,๐๐๐

๑๖

๒๙,๖๖๐,๐๐๐

๖

๓๔๐,๕๐๐

๗

๗๐,๔๙๐,๕๐๐

๖

๓๔๐,๕๐๐

๑๙

๗๑,๑๗๑,๕๐๐

๖

๓๔๐,๕๐๐

๗

๗๐,๔๙๐,๕๐๐

๖

๓๔๐,๕๐๐

๑๙

๗๑,๑๗๑,๕๐๐

๒

๕,๕๙๕,๐๐๐

๙

๕๘๒,๓๐๘,๕๐๐

๙

๑๐,๖๘๒,๕๐๐

๒๐

๕๙๘,๕๘๖,๐๐๐

๒

๕,๕๙๕,๐๐๐

๙

๕๘๒,๓๐๘,๕๐๐

๙

๑๐,๖๘๒,๕๐๐

๒๐

๕๙๘,๕๘๖,๐๐๐

๕๐

๓๔,๐๙๙,๒๐๐

๗๒

๑๕๓,๘๐๘,๔๕๐

๓๗

๗๖,๑๗๕,๓๐๐

๑๕๙

๒๖๔,๐๘๒,๙๕๐

๕๐

๓๔,๐๙๙,๒๐๐

๗๒

๑๕๓,๘๐๘,๔๕๐

๓๗

๗๖,๑๗๕,๓๐๐

๑๕๙

๒๖๔,๐๘๒,๙๕๐

๔๙

๗,๒๖๕,๒๘๐

๕๗

๕๕,๐๒๕,๒๘๐

๕๔

๑๙,๖๙๐,๒๘๐

๑๖๐

๘๑,๙๘๐,๘๔๐

๒๖

๕,๖๖๕,๐๐๐

๓๒

๑๘,๔๐๕,๐๐๐

๓๐

๑๗,๙๘๐,๐๐๐

๘๘

๔๒,๐๕๐,๐๐๐

๒๖

๕,๖๖๕,๐๐๐

๓๒

๑๘,๔๐๕,๐๐๐

๓๐

๑๗,๙๘๐,๐๐๐

๘๘

๔๒,๐๕๐,๐๐๐

พันธกิจ/ยุทธศาสตรการพัฒนา/เปาประสงค
ยุทธศาสตรที่ ๑๒ :
สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เปาประสงคที่ ๑๖ :
มีการสรางงานอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ยุทธศาสตรที่ ๑๓ :
สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
เปาประสงคที่ ๑๗ :
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รวมทั้งสิ้น

ป ๒๕๕6
ป ๒๕๕7
ป ๒๕๕8
รวม ๓ ป
งบประมาณ
จํานวน
จํานวน งบประมาณ(บาท) จํานวน งบประมาณ(บาท) จํานวน
งบประมาณ(บาท)
(บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
๑๘
๘๗๕,๐๐๐
๑๘
๘๗๕,๐๐๐
๑๘
๙๖๕,๐๐๐
๕๔
๒,๗๑๕,๐๐๐
๑๘

๘๗๕,๐๐๐

๑๘

๘๗๕,๐๐๐

๑๘

๙๖๕,๐๐๐

๕๔

๒,๗๑๕,๐๐๐

๕

๗๒๕,๒๘๐

๗

๓๕,๗๔๕,๒๘๐

๖

๗๔๕,๒๘๐

๑๘

๓๗,๒๑๕,๘๔๐

๕

๗๒๕,๒๘๐

๗

๓๕,๗๔๕,๒๘๐

๖

๗๔๕,๒๘๐

๑๘

๓๗,๒๑๕,๘๔๐

๒๙๔

๙๕๐,๐๕๘,๙๔๐

๒๖๕

๔๓๕,๕๙๑,๕๙๐

๘๒๓

๑,๕๓๐,๐๓๔,๑๒๐

๒๖๔

๑๔๔,๓๘๓,๕๙๐

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามป พ.ศ. ๒๕๕6 - ๒๕๕8
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงคที่ ๑ การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
๑

๒

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการแขงขันกีฬา อปท.

เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา

สัมพันธ

เทศบาล พนักงานเทศบาล แลก ขันที่เทศบาลเปนเจาภาพจัดการ

งานเทศบาลไดมีโอกาสรูจัก

เปลี่ยนความคิดเห็นและเปนการ แขงขัน ปละ ๑ ครั้ง

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กระชับความสัมพันธระหวาง

ตลอดทํากิจกรรมรวมกัน นํามา

เทศบาลใหมีความแนบแนน

ซึ่งความสามัคคีในหมูคณะ

โครงการตอเติมอาคาร
สํานักงานเทศบาล

เพื่อใหมีสถานที่บริการ
ประชาชนไดอยางกวางขวาง

จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขง

งบประมาณและที่มา

อาคารสํานักงานเต็ม

-

๓,๔๖๐,๐๐๐

-

รูปแบบ (ปกอาคาร ๑ ขาง)

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนัก

มีสถานที่อํานวยความ

สํานักการศึกษา

สํานักการชาง

สะดวกแกประชาชน
เพิ่มขึ้น

๓

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพื่อใหขอพิพาทในชุมชนไดรับ อาสาสมัครในชุมชนๆ ละไมนอย

เกี่ยวกับการดําเนินงานของอาสา การแกไขในเบื้องตน
สมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน

กวา ๓ คน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ชุมชนมีความปรองดอง
กันเอื้ออาทรตอกัน

กองวิชาการฯ

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงคที่ ๑ การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
๔

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
ระดับความพึงพอใจรอยละ ๘๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

รูระดับความพึงพอใจ

กองวิชาการฯ

โครงการประเมินผลการปฏิบัติ

เพื่อใหรูระดับความพึงพอ

งาน

ใจโดยองคกรภายนอก เปน

ของประชาชนตอผลของ

ผูประเมินการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานและมีแนว
ทางในการพัฒนา

๕

โครงการจัดงานวันเทศบาล

เพื่อใหพนักงาน/ลูกจางมี

พนักงาน/ลูกจาง/คณะผูบริหาร

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

บุคลากรเทศบาลมีความ

กิจกรรมรวมกันในการบําเพ็ญ /สมาชิกสภาเทศบาล/ชุมชน

รักสามัคคีและชุมชนเขา

ประโยชนและเห็นความสําคัญ

มามีสวนรวม

สํานักปลัดฯ

ของวันเทศบาล
๖

๗

โครงการประเมินกิจกรรม

เพื่อใหมีการประเมินผลการจัด เทศบาลไดรับการรับรองตาม

๕ส

องคกรตามกิจกรรม ๕ ส

มาตรฐานกิจกรรม ๕ ส

โครงการพัฒนาระบบสาร

เพื่อพัฒนาระบบบริการ

ประชาชนใขเขตเทศบาล

สนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ประชาชนดวยระบบอิเล็คทรอ เมืองกาฬสินธุและประชาชน

ความสะดวกและสอดคลองกับ

นิกส บริการประชาชนในเขต

สถานการณปจจุบันใหแก

เทศบาลใหไดรับความสะดวก
และสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบันใหแกประชาชน

ทั่วไป

๕๐,๐๐๐

-

-

เทศบาลเปนหนวยงานที่

กองวิชาการฯ

มีการบริหารจัดการที่ดี
๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ไดเพิ่มชองทางที่อํานวย

ประชาชน

กองวิชาการฯ

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงคที่ ๑ การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร
ลําดับ
ที่
๘

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

พนักงานเทศบาลไดลดขั้นตอน

โครงการปรับปรุงระบบเครือ

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ

ขายภายในสํานักงานเทศบาล

เครือขายเพื่อเชื่อมโยงขอมูล

ในการปฏิบัติงานมีความสะดวก

เมืองกาฬสินธุ

ระหวางหนวยงานภายใน

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

กองวิชาการฯ

สํานักงานและเปนการลดขั้น
ตอนในการปฏิบัติงานใหมี
ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๙

โครงการกอสรางหองประชุม

เพื่อดําเนินการกอสรางหอง

ดําเนินการกอสรางหองประชุมอเนก

อเนกประสงค

ประชุมอเนกประสงค เนื่อง

ประสงค ขนาด ๒๐ x ๒๓ เมตร

ประชุมเพื่อใชในการประชุม

จากจังหวัดกาฬสินธุไดขอใช

จํานวน ๑ หอง

และอบรมตาง ๆ

อาคารงานปองกันฯ เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ เปนศูนยฝก
อบรมทบทวนและพัฒนาขีด
ความสามารถหนึ่งทีมกูชีพ
กูภัย (OTOS) ใหกับบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภายในจังหวัดกาฬสินธุ เพราะ
ปจจุบันหองประชุมที่อาคารงานปองกันฯ ยังไมมี

-

๔,๕๐๐,๐๐๐

-

ทําใหงานปองกันฯ มีหอง

สํานักปลัดฯ

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงคที่ ๑ การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๑๐ โครงการกอสรางหองเก็บพัสดุ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหมีสถานที่เก็บพัสดุ

อาคาร คสล. 1 ชั้น

ที่เพิ่มขึ้น

ขนาด 5.0 X 9.0 เมตร

เพื่อปรับปรุงและตอเติม

- ปรับปรุงหองน้ํา-สวมเดิม

อาคารสํานักทะเบียนทองถิ่น

อาคารสํานักทะเบียนทองถิ่น

(บริเวณชั้นที่ 1 อาคารสํานักงาน

(สํานักงานเทศบาลหลังเกา)

ไวสําหรับบริการประชาชน

ทองถิ่น) สําหรับคนพิการ

ไดอยางทั่วถึง

พื้นที่ประมาณ 5 ตร.ม.

๑๑ โครงการปรับปรุงและตอเติม

- ปรับปรุงบริเวณหองเก็บพัสดุเดิม
(บริเวณชั้นที่ 1 อาคารสํานักงาน
ทองถิ่น) เปนหองทํางานฝายพัฒนารายได พื้นที่ประมาณ 60 ตารางเมตร
-ปรับปรุงบริเวณหองเก็บของเดิม
(บริเวณชั้นที่ 2 อาคารสํานักงาน
ทองถิ่น) เปนหองทํางานฝายแผนที่ภาษี พื้นที่ประมาณ 60 ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๔๐๐,๐๐๐

-

-

มีสถานที่ไวสําหรับเก็บพัสดุ

สํานักปลัดฯ

๑,๗๐๐,๐๐๐

-

-

ประชาชนไดรับบริการอยาง

สํานักปลัดฯ

ทั่วถึง

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงคที่ ๑ การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
-ตอเติมหองน้ํา-สวม ชาย-หญิง และ
หองเก็บพัสดุสํานักทะเบียนทองถิ่น
(บริเวณดานหลังอาคารชั้นที่ 1)
พื้นที่ประมาณ 75 ตารางเมตร
-ซอมแซมฝาเพดานภายนอกอาคาร
พื้นที่ประมาณ 230 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงคที่ ๒ การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
๑

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการฝกอบรมการใชอิน

เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอ

ตัวแทนชุมชน ๆ ละ ไมนอย

เทอรเน็ตเบื้องตนสําหรับชุมชน

มูลสารสนเทศจากอินเทอร

กวา ๒ คน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนเขาถึงขอมูล

กองวิชาการฯ

ขาวสารแบบไรพรมแดน

เน็ตและใชอินเทอรเน็ตเบื้อง
ตนได
๒

โครงการสนับสนุนกิจกรรม

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให

สนับสนุนการดําเนินงานของ

สภาองคกรชุมชน

ชุมชนรวมตัวกันจัดตั้ง

สภาองคกรชุมชนในเขตเทศบาล

114,000

114,000

114,000

กองสวัสดิการฯ

แทนชุมชนในการเสนอ

สภาองคกรชุมชน
๓

สภาองคกรชุมชนเปนตัว
ความตองการของชุมชน

โครงการอบรมผูประกาศขาว

เพื่อเพิ่มชองทางการประชา-

จัดอบรมผูประกาศขาวชุมชน

ชุมชน

สัมพันธ ขาวสารใหกับ

ทั้ง 36 ชุมชน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผูประกาศขาวสามารถ

กองวิชาการฯ

เผยแพรขาวสารไดอยาง

ประชาชน

ถูกตองและมีแรงจูงใจใน
การทําหนาที่

๔

โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน

เพื่อเพิ่มชองทางในการรับรู

จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ประชาชนมีชองทางการ

และผูประกาศขาวชุมชน

ขาวสารและสงเสริมการมี

และผูประกาศขาวชุมชนทุก

รับรูขาวสารเพิ่มขึ้นและเ

สวนรวมของประชาชนผาน

โดยมีผูเขารวม ๑๐๐ คน

ปนการสรางเครือขายดาน

สื่อมวลชนและผูประกาศขาว

การประชาสัมพันธ

ชุมชน

ของเทศบาล

กองวิชาการฯ

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงคที่ ๒ การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
๕

โครงการจัดเวทีสาธารณะ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ

จัดเวทีสาธารณะในเรื่องที่อาจ

ประชาชนและสงเสริมการ

มีผลกระทบตอประชาชน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๖๐,๐๐๐

๓๖๐,๐๐๐

๓๖๐,๐๐๐

มีสวนรวมของประชาชน
๖

โครงการเทศบาลพบประชาชน

เพื่อรับฟงปญหาและความ

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีสวนรวมใน

กองสวัสดิการฯ

การแกไขปญหาของ

กองวิชาการฯ

เทศบาล
๓๖ ชุมชน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เทศบาลไดรับทราบ

นําบริการขั้นพื้นฐานไปบริการ

ปญหาและความตองการของ
ประชาชนและสามารถแกไข

ประชาชนในชุมชน

ปญหาความเดือดรอนไดตรงตาม

ตองการของประชาชนและ

กองสวัสดิการฯ

ความตองการของประชาชน
๗

โครงการจัดทํารายงาน

เพื่อประชาสัมพันธผล

จัดทําเปนรูปเลม จํานวน

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

การปฏิบัติงานประจําป

5๐๐ เลม

ของผูบริหาร

ของนายกเทศมนตรี

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนไดรับรู และมี

กองวิชาการฯ

สวนรวมในการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของ
นายกเทศมนตรี

๘

โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ

เพื่อเผยแพรผลงานกิจกรรม

จัดทําวารสารสิ่งพิมพ ๘,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตาง ๆ ของเทศบาลใหครอบ

ฉบับ ทุกๆ ๓ เดือนสงทุกครัว

.

คลุมทุกครัวเรือน

เรือนในเขตเทศบาล

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารกิจกรรม
ของเทศบาล

กองวิชาการฯ

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงคที่ ๒ การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
๙

โครงการจัดทํารายงานกิจการ
ของเทศบาล

๑๐ โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ

วัตถุประสงค
เพื่อรวบรวมและเผยแพร

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทํา ๑,๐๐๐ เลม

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนและสวนราช

ผลงานในรอบ ๑ ป ให

การรับทราบผลงานตางๆ

ประชาชนทั่วไปทราบ

ของเทศบาลในรอบป

เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและ

ผลงานของเทศบาลผานสื่อ

โทรทัศน

วิทยุและโทรทัศน

ประชาชนรับรูขาวสาร

๗๒,๐๐๐

๗๒,๐๐๐

๗๒,๐๐๐

เทศบาลและประชาชนทั่วไป

ประชาชนไดรับทราบผล

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

งานของเทศบาลอยาง
ทั่วถึง

๑๑ โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มชองทางในการบริการ ประชาชนภายในเขตเทศบาล

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

กิจกรรมสื่อโทรทัศน

ประชาชนในเชิงรุกและทัน

เมืองกาฬสินธุและประชาชน

กาฬสินธุสามารถรับรูและ

(รายการภาษาอังกฤษงาย

สมัยใหเขากับสถานการณ

ทั่วไป

เรียนรูการใชภาษาอังกฤษ

นิดเดียว)

ปจจุบัน

กองวิชาการฯ

และเปนการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

๑๒ โครงการอาสาสมัครชุมชนรวม
ตรวจสอบการบริหารงาน

เพื่อใหตัวแทนชุมชนไดมีสวน

อาสาสมัครในชุมชนๆละไมนอย

รวมในการตรวจสอบการ

กวา ๒ คน

ทํางานของเทศบาล

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

เทศบาลบริหารงานดวย
ความโปรงใสเปนประโยชนกับชุมชนโดยรวม

กองวิชาการฯ

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงคที่ ๒ การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

๑๓ โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง

เพื่อเปนการสนับสนุนการ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ตามระบอบประชาธิปไตย

ดําเนินการเลือกตั้งในระดับ

สมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้ง

ชาติและระดับทองถิ่น

ของทองถิ่น

๑๔ โครงการเทศบาลตานการทุจริต

๑๕ โครงการจัดทํารายงานกิจการ
ชุมชน

เพื่อเปนการปองกันการทุจริต มีประชาชนและเครือขายในการ
หรือประพฤติมิชอบในงานราช- ปองกันการทุจริตหรือประพฤติ
การของเทศบาล

มิชอบในงานราชการของเทศบาล

เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

รวบรวมผลงาน ๓๖ ชุมชน

กิจกรรมและผลงานของ

เปนรูปเลม

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10๐,๐๐๐

10๐,๐๐๐

10๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต

สํานักปลัดฯ

และเที่ยงธรรม

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

บุคลากรเทศบาลไม

กองวิชาการฯ

กระทําการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ชุมชนไดเผยแพรประชา

กองสวัสดิการฯ

สัมพันธกิจกรรมผลงาน

ชุมชนในเขตเทศบาล

ของชุมชนตอสาธารณะ

๑๖ โครงการจัดตั้งศูนยสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ติดตั้งระบบสารสนเทศในชุมชน

แหลงการเรียนรูประจําชุมชน

ใหประชาชนมีแหลงเรียนรู

36 ชุมชน

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนเขาถึงขอมูล

กองสวัสดิการฯ

ขาวสารตางๆ ที่จะเปน

กองวิชาการฯ

ทันสมัย และสามารถเขาถึง

ประโยชนตอการดําเนิน

ขอมูลขาวสารได

ชีวิต

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงคที่ ๒ การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๑๗ โครงการจัดทํารายงานผลงาน
ของฝายกิจการสภาเทศบาล

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อประชาสัมพันธผล

- จัดทํารายงานกิจการสภาเทศบาล

ประชาชนไดรับรู และมี

การปฏิบัติงานประจําป

จํานวน 200 เลม

สวนรวมในการติดตาม

ของสมาชิกสภาเทศบาล

- รวมรายงานการประชุมสภา-

ผลการปฏิบัติงานของ

เทศบาล จํานวน 20 เลม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สํานักปลัดฯ

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
เปาประสงคที่ ๓ บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่
ลําดับ
ที่
๑

เปาหมาย
วัตถุประสงค

โครงการ
โครงการฝกอบรมพนักงานครู

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๓

โครงการพัฒนาครู

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู

จัดอบรมสัมมนาพนักงานครู

ความสามารถในการ

เทศบาลและบุคลากรทาง

ทางการศึกษาเกิดความรู

ปฏิบัติงานของพนักงานครู

การศึกษาและจัดทัศนศึกษา

ความเขาใจ เพิ่มทักษะการ

และบุคลากรทางการศึกษา

ดูงาน จํานวน ๑๕๐ คน

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

ใหมีประสิทธิภาพ
๒

ผลลัพธที่คาดวา

พนักงานครูและบุคลากร

สูงขึ้น

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู

จัดอบรมครูเทศบาลและจัด

๓๓๐,๐๐๐

๓๓๐,๐๐๐

๓๓๐,๐๐๐

เทศบาล และสรางเสริม

ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน) การศึกษาเกิดความรู ความ

พนักงานครูและบุคลากรทาง

ประสบการณในการเรียน

เขาใจเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน

การสอน

ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร

เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง

จัดสงบุคลากรเขารวมอบรม

ทางการศึกษา

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

กับกรมสงเสริมฯ

ในการสอน

สํานักการศึกษา

๕๗,๐๐๐

๕๗,๐๐๐

๕๗,๐๐๐

บุคลาการทางการศึกษามี
พัฒนาการในการสอน

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
เปาประสงคที่ ๓ บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่
ลําดับ
ที่
๔

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๖

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการสัมมนาผูบริหารและ

เพื่อฝกอบรมสัมมนา

ผูบริหาร จํานวน ๑ คน

ครูอาสาสอนเด็กเรรอน

ผูบริหารและครูอาสาสอน

และครูอาสาสอนเด็กเรรอน

เรรอนไดเพิ่มพูนทักษะ ความรู

เด็กเรรอนไดเพิ่มพูนทักษะ

จํานวน ๑ คน

ในการพัฒนาการศึกษาใหแก

ความรูในการพัฒนาการ
ศึกษาแกเด็กเรรอน
๕

ผลลัพธที่คาดวา

ผูบริหารและครูอาสาสอนเด็ก

เด็กเรรอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อใหบุคลากรขององคกรมี

พนักงานครูเทศบาล

การสรางองคความรูในองคกร

ทักษะความพรอมและพัมนา

บุคลากรทางการศึกษา

(KM) โดยใชระบบคอมพิวเตอร

ศักยภาพการปฏิบัติงานในการ และบุคลากรฝายงานตางๆ

ทักษะการปฏิบัติงานเพื่อสราง

สรางองความรูบริหารจัดการ

องคความรูในการบริหาร

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ผูผานการฝกอบรมสามารถ

ในสังกัดเทสบาลเมืองกาฬสินธุ

จัดการขอมูลสารสนเทศ

ภาพยิ่งขึ้น

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมสัมมนา

เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ผูรับ

จัดเจาหนาที่เขารับการอบรม

ผูรับผิดชอบสนามกีฬา

ผิดชอบสนามกีฬาใหมีทักษะ

การบริหารสนามกีฬา

สนามกีฬา

สํานักการศึกษา

นําความรูที่ไดไปพัฒนา

ขอมูลสารสนเทศใหมีประสิทธิ

ในการบริหารจัดการภายใน

สํานักการศึกษา

๑๖,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

เจาหนาที่มีความรับผิดชอบ
ในการบริหารสนามกีฬา
ไดตามนโยบาย

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
เปาประสงคที่ ๓ บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
๗

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให

เพื่อพัฒนาและเพิ่มความ

เจาหนาที่รับผิดชอบสนาม

ความรูแกผูรับผิดชอบ

รูทักษะใหแกเจาหนาที่ผูรับ

กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ

กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุได

ศูนยเยาวชน

ผิดชอบศูนยเยาวชน สนาม

จํานวน ๒ คน

รับความรูความเขาใจและเกิด

กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ

เจาหนาที่รับผิดชอบสนาม

สํานักการศึกษา

ทักษะการใชงานสนามกีฬา
ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ

๘

๙

โครงการแขงขันกีฬาภายใน

พนักงานเทศบาลไดพบปะ

พนักงานเทศบาลเมือง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สังสรรคและไดออกกําลังกาย

จํานวน ๕๐๐ คน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

พนักงานไดออกกําลังกาย
และมีความสามัคคีกันใน

ไดพัฒนาจิตใจและรางกาย

หมูคณะ และเชื่อมความ

ใหแข็งแรงอยูเสมอ

สัมพันธในหมูคณะ

โครงการอบรมเจาหนาที่

เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความ

เจาหนาที่ จํานวน ๑ คน และ

และครูวิทยากรแกนนํา

รูดานยาเสพติดใหแก

ครูแกนนําตานยาเสพติด

ยาเสพติดเกิดทักษะเชี่ยวชาญ

ตานยาเสพติด

เจาหนาที่และครูวิทยากร

จํานวน ๔ คน

สามารถขยายผลในการฝก

แกนนําตานยาเสพติด

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เจาหนาที่และครูแกนนําตาน

อบรมใหความรูถึงพิษภัยยา
เสพติดแกเยาวชนใหหางไกล
ยาเสพติด

สํานักการศึกษา
สํานักปลัดฯ

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
เปาประสงคที่ ๓ บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๑๐ โครงการฝกอบรมสัมมนา
บุคลากรเทศบาล

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาความรู ความ

(ผลผลิตของโครงการ)
พนักงานเทศบาล, ลูกจางประจํา

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

สามารถและทักษะของผูบริหาร พนักงานจาง ๒๕๐ - ๓๐๐ คน

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ใหบริการประชาชนได

สํานักปลัดฯ

อยางมีประสิทธิภาพ

พนักงานเทศบาล ลูกจาง

๑๑ โครงการคัดเลือกพนักงาน

เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหกับ

พนักงานเทศบาล, ลูกจาง

ลูกจางดีเดน ประจําป

ผูที่ปฏิบัติงานดวยความวิริยะ

ประจํา, พนักงานจาง

๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

เพื่อพัฒนาและสงเสริม

มากขึ้น
ผูบริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล

๔๘๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

ความรูใหผูบริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจาง จํานวน ๔ คน

ลูกจางมีวิทยะฐานที่

เทศบาล และลูกจาง

และพนักงานจาง

เพิ่มสูงขึ้น

เพื่อพัฒนาองคความรู ใหกับ

พนักงานเทศบาล,ลูกจางประจํา

ใหผูบริหาร ,สมาชิกสภา

ตรี หรือปริญญาโทของผูบริหาร

๑๓ โครงการฝกอบรมและพัฒนา

สมาชิกสภาเทศบาล

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

การบริหารงานเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล และคณะ คณะผูบริหารและผูเกี่ยวของ

สามารถเทียบเคียงกับ

สภาเทศบาล คณะผูบริหาร

ผูบริหารใหพรอมรับกับการ

เทศบาลอื่นได ในระดับ

จํานวนไมนอยกวา ๒๐๐ คน

สํานักปลัดฯ

เทศบาล พนักงาน /

องคความรูสําหรับสมาชิก

เปลี่ยนแปลง

สํานักปลัดฯ

ความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน

อุตสาหะ
๑๒ โครงการศึกษาตอระดับปริญญา

ผูไดรับการคัดเลือกมี

เดียวกัน

สํานักปลัดฯ

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
เปาประสงคที่ ๓ บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

๑๔ โครงการเผยแพรความรูทางดาน เพื่อใหความรูทางดานกฎหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
กฎหมาย แกประชาชนในเขต

แกประชาชนในเขตเทศบาล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เมืองกาฬสินธุ

๑๕ โครงการประเมินยุทธศาสตร
การพัฒนา

๑๖ โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๗ โครงการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลดีเดน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ
เรื่องกฎหมายเพิ่มขึ้น

เพื่อใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
ไดเรียนรูการประเมินตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดไดเรียนรูวิธี
การประเมินตัวชี้วัดไมนอยกวา

ความรูไปปรับใชในกระ-

ตามยุทธศาสตรการพัฒนา

๕๐ คน

บวนการปฏิบัติงาน

เพื่อพัฒนาองคความรู ใหกับ

บุคลากรเทศบาล จํานวน

๕๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

บุคลากรเทศบาลนํา

บุคลากรเทศบาล

บุคลากรเทศบาลดานเทคโนโลยี ไมนอยกวา ๑๐๐ คน

สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ที่ทันสมัยได

เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ใหกับสมาชิกสภาเทศบาลที่
ประพฤติตนครองคน ครองงาน
จนเปนแบบอยางที่ดีมีผลงาน
โดดเดน

กองวิชาการฯ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

สมาชิกสภาเทศบาลไดรับการ
ยกยองเชิดชูเกียรติ

กองวิชาการฯ

กองวิชาการฯ

สํานักปลัดฯ

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
เปาประสงคที่ ๓ บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๑๘ โครงการอบรมคุณธรรมนําการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล

ปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจาง

ใหกับพนักงานเทศบาล พนัก- ลูกจางประจํา พนักงานจาง

ประจําป

งานครูเทศบาล ลูกจางประจํา

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

พนักงานไดรับการอบรมคุณธรรม สํานักปลัดฯ
จริยธรรม

พนักงานจาง
๑๙ โครงการใหความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบพัสดุ

ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ พนักงานเทศบาล ผูแทนประชาคม
แกพนักงานเทศบาล ผูแทนประชาคม เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรูในการปฏิบัติงาน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

พนักงานเทศบาล ผูแทนประชาคม ไดรับความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบพัสดุเพิ่มมากขึ้น

สํานักการคลัง

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เปาประสงคที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได
ลําดับ
ที่
๑

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

เพื่อเปนการปรับปรุง

จัดเก็บฐานขอมูลทางแผนที่

ในการพัฒนารายได

ขอมูลของผูที่อยูในขายจะ

ภาษีใหเปนปจจุบัน ครอบคลุม

ตองชําระภาษีในเขตเทศบาล

ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล เพื่อ

ใหทันสมัยและเพิ่มประสิทธิ-

ใหไดจํานวนผูชําระภาษีตาม

ภาพในการจัดเก็บรายได

ทะเบียนคุมผูชําระเพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

๑,๑๕๐,๐๐๐ จัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น

สํานักการคลัง

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑,๑๕๐,๐๐๐

๑,๑๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

จากปที่ผานมา
๒

โครงการประชาสัมพันธเชิญชวน เพื่อเปนแรงจูงใจใหประชาชน รอยละของการจัดหารายไดเอง
ใหประชาชนมาชําระภาษี

มาชําระภาษีตามระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนดและเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได

ตอรายไดทั้งหมดเพิ่มขึ้นรอยละ ๓

๕๐,๐๐๐

รอยละของการจัดเก็บ
รายไดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับปที่ผานมา

สํานักการคลัง

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เปาประสงคที่ ๕ การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ลําดับ
ที่
1

2

เปาหมาย
โครงการ
โครงการจัดซื้อสายสงน้ํา

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
19,200

(บาท)
-

(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- มีเครื่องมือใชในการ

สํานักการ

ศูนยกลาง 2 1/2 นิ้ว ยาว

ดําเนินงานลางทําความ

สาธารรสุขฯ

ตลาดเทศบาลฯและเพื่อให

20 เมตร พรอมขอตอสวม

สะอาดตลาด

การดําเนินการรักษาความ

เร็วทองเหลืองขนาด

- การดําเนินงานรักษา

สะอาดเปนไปอยางมี

2 1/2 นิ้ว

ความสะอาดของ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- สายสงน้ําขนาดเสนผาน

- เพื่อใหมีสายสงน้ํา

- สายสงน้ําขนาดเสนผาน

สําหรับลางทําความสะอาด

17,200

-

-

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ศูนยกลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว

เปนไปอยางมี

20 เมตร พรอมขอตอสวม

ประสิทธิภาพและ

เร็วทองเหลืองขนาด 2 1/2 นิ้ว

ประสิทธิผล
5,500,000

-

-

โครงการจัดซื้อครุภัณฑการ

-เพื่อใหการจัดการขยะมูลฝอย - รถบรรทุกขยะมูลฝอย

- การบริหารจัดการ

จัดการขยะมูลฝอย

และการเก็บขนมูลฝอยเปนไป แบบอัดทาย 2 คัน

ขยะมูลฝอยของ

อยางมีประสิทธิภาพและเกิด

เทศบาลเปนไปอยางมี

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพและ

- เพื่อทดแทนครุณฑเดิมที่มี

ประสิทธิผลไมมีขยะ

สภาพเกาและใชงานมานาน

ตกคาง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เปาประสงคที่ ๕ การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
3

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้อครุภัณฑการฝงกลบ

- เพื่อฝงกลบขยะมูลฝอย

- รถแทรกเตอรตีนตะขาบ

ขยะมูลฝอย

ในระบบฝงกลบขยะมูลฝอย

1 คัน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

- รถขุดไฮดรอลิกตีน

สภาพเกาและมีอายุการใช

ตะขาบ 1 คัน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
5,500,000

(บาท)
-

(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- การบริหารจัดการใน
การฝงกลบขยะของ

-

5,500,000

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

เทศบาลฯเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ

งานมานาน
4

จัดซื้อรถยนตปคอัพ 2 ประตู

๕๐๕,๐๐๐

-

-

- สํานักการสาธารณสุขและ

สํานักการ

ขนาดเครื่องยนตไมต่ํากวา 2,500

สิ่งแวดลอมมีรถยนตสวนกลาง

สาธารณสุขฯ

ซีซี

สําหรับอํานวยความสะดวก

- เพื่อใชเปนยานพาหนะให

- จัดซื้อรถยนตปคอัพ 2 ประตู

สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

ในการปฏิบัติงาน
๕

โครงการจัดซื้อครุภัณฑกีฬา

เพื่อใหมีครุภัณฑในการจัด

จัดซื้อครุภัณฑที่จําเปนในการ

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

กิจกรรมตางๆ ไวบริการ

จัดกิจกรรม

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน) ไวบริการประชาชน

ประชาชน

มีครุภัณฑที่ไดมาตรฐาน

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เปาประสงคที่ ๕ การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
๖

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๗๐,๐๐๐

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา

เพื่อใหมีเครื่องมือซอมบํารุง

เครื่องสูบน้ําแบบหาบหาม

ทอรวบรวมและบําบัด

แบบหาบหามพรอมทอออน

ระบบทอรวบรวมและบําบัด

พรอมทอออนเครื่องยนตสูบ

น้ําเสียสามารถใชงาน

น้ําเสีย

เดี่ยวชนิดเบนซิน กําลังไมนอย

ไดเปนปกติ

สํานักการชาง

กวา ๕ แรงมา จํานวน ๒ ชุด
๗

จัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดีเซล)

เพื่อใชบรรทุกวัสดุ - อุปกรณ

รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ขนาด

-

๑,๔๖๐,๐๐๐

-

การทํางานมีความ

๖ ลอ

ในการปฏิบัติหนาที่

๖ ตัน ๖ ลอ แบบกระบะเหล็ก

รวดเร็วทันตอความ

จํานวน ๑ คัน

ตองการของประชาชน

สํานักการชาง

ในเขตเทศบาล
๘

๙

จัดซื้อเครื่องพลอตเตอร

เพื่อใชในการพริ๊นแบบแปลน

จัดซื้อเครื่องพลอตเตอร

โครงการตางๆ

ขนาด เอ 0 จํานวน ๑ เครื่อง

โครงการปรับปรุงกอสรางสนาม

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัด เนื้อที่ ๑๐๐ ไร

กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ

กาฬสินธุใหเปนสถานที่จัดการแขงขัน

กีฬาที่ไดมาตรฐาน

-

๔๐๐,๐๐๐

-

การปฏิบัติงานมีความ

สํานักการชาง

ละเอียดรวดเร็ว
-

-

๒๐๔,๙๔๐,๐๐๐ มีสนามกีฬากลางของจังหวัด

(เงินอุดหนุน) กาฬสินธุที่ไดมาตรฐานสามารถ
จัดการแขงขันระดับชาติได

สํานักการศึกษา
สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เปาประสงคที่ ๕ การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๑๐ จัดซื้อครุภัณฑที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหแตละสวนการงาน

ครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงาน

มีครุภัณฑที่จําเปนใชสําหรับ

ของแตละสวนการงาน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

ดีเซล

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

สวนการงานมีครุภัณฑ

ทุกสวนการงาน

เพียงพอตอการปฏิบัติ-

การปฏิบัติงาน
๑๑ โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก

ผลลัพธที่คาดวา

งาน

เพื่อใชเปนยานพาหนะ

รถยนตบรรทุกกะบะดีเซล

-

-

800,000 มีรถยนตสวนกลางใน

ในสํานักปลัดเทศบาล

แบบดับเบิ้ลแคป ขนาด ๑ ตัน

การบริการ และอํานวย

จํานวน ๑ คัน

ความสะดวกในการติด

สํานักปลัดฯ

ตอราชการ
๑๒ จัดซื้อรถยนตสวนกลาง

เพื่อใชเปนยานพาหนะสวนกลางใจัดซื้อรถยนตสวนกลางขนาด
ปฏิบัติราชการของเทศบาล

๑๓ โครงการจัดซื้อเครื่องพน
หมอกควัน

-

๑,๘๐๐,๐๐๐

-

เทศบาลมีรถยนตสวน

เครื่องยนตไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี

กลางอํานวยความ

จํานวน ๑ คัน

สะดวกในการปฏิบัติงาน

เพื่อใชในการควบคุมปองกัน

- เครื่องพนหมอกควัน

โรคไขเลือดออก

จํานวน 1 เครื่อง

80,000

-

-

สํานักปลัดฯ

มีเครื่องมือที่ใชในการควบคุม

สํานักการ

และปองกันโรคไขเลือดออกให

สาธารณสุขฯ

เปนไปอยางรวดเร็วและทั่วถึง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
๑

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐ การจัดการศึกษาของเทศบาล

โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ

เทศบาลสามารถตอบสนอง

ทุกแหง

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

พัมนาทองถิ่น (SBMLD)

ความตองการของประชาชน

โรงเรียนใน

สามารถสนองตอบความ

สังกัดเทศบาล

ตองการของประชาชน

ทั้ง ๔ โรงเรียน

สถานศึกษามีการจัดระบบการ

สํานักการศึกษา

ไดอยางเต็มที่
๒

โครงการประกันคุณภาพ

เพื่อใหโรงเรียนระบบการ

มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา

ประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

เปนที่ยอมรับของผูปกครองและ

ประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อ

ผานเกณฑการประเมินคุณภาพ

ชุมชน

การพัมนาคุณภาพใหไดมาตรฐาน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ทั้งภายในและภายนอกสถาน
ศึกษาอยูในระดับดีทุกมาตรฐาน

๓

โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุ และ

เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ

มีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑและ

อุปกรณทางการศึกษา

จัดกิจกรรมการเรียนรูให

อุปกรณการศึกษาที่

๔,๑๖๓,๕๑๐

๔,๑๖๓,๕๑๐

๔,๑๖๓,๕๑๐ นักเรียนมีความรูความ

เขาใจ สนุกสนาน

ผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ทันสมัยและเอื้อตอการ

ในกิจกรรมการเรียนการ

เกิดทักษะ ประสบการณ และ เรียนการสอนสูงสุด

สอนและมีผลสัมฤทธิ์

มีเจตคติที่ดีในการเรียนรูและ

ทางการเรียนสูงขึ้น

สงผลใหผูเรียน เรียนรูได
อยางมีคุณภาพ

สถานศึกษา
สังกัดเทศบาล

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ

เปาหมาย

๔

วัตถุประสงค

โครงการ

ที่

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการพัฒนาระบบ

เพื่อใหระบบงานมีความถูกตอง

มีระบบงานที่ทันสมัย

สารสนเทศ

เปนระบบ เปนปจจุบัน รวดเร็ว

เปนปจจุบัน ทันตองาน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๕,๑๐๐

๓๕,๑๐๐

๓๕,๑๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

มีระบบสารสนเทศที่สะดวก

สํานักการศึกษา

ทันสมัยเปนปจจุบัน งายตอ

ร.ร.ท.1

การใหบริการแกทุกฝาย

ทันเวลา และสะดวกตอการใชงาน

และจัดเก็บเปนระบบ
๕

โครงการจัดซื้อเครื่อง

เพื่อใหสถานศึกษามีครุภัณฑ

สถานศึกษามีเครื่องดนตรีสากล

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

สถานศึกษามีเครื่องดนตรี

ดนตรีสากล

เครื่องดนตรีที่ทันสมัยและ

จํานวน ๑ ชุด

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน) ที่ทันสมัย ผูเรียนได

ตอบสนองตอความตองการของ

แสดงออกในทางที่

ผูเรียนซึ่งเปนการสงเสริมใหผูเรียน

สรางสรรคดานดนตรี

สํานักการศึกษา
ร.ร.ท.1

ไดแสดงออกในทางที่สรางสรรค
ดานดนตรี

๖

โครงการจัดการศึกษาสําหรับ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เด็กเรรอนในเขตเทศบาล

เด็กเรรอนในเขตเทศบาลไดรับ จํานวน ๑๘ คนเขารับการ
โอกาสทางการศึกษาอยาง
เพียงพอและเหมาะสม

เด็กเรรอนในเขตเทศบาล
อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

เด็กเรรอนไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ
ที่
๗

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการแขงขันคนเกงใน

เพื่อคัดเลือกและสงตัวแทน

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถม

ครูและนักเรียนไดแลกเปลี่ยน

โรงเรียนทองถิ่น

นักเรียนสอบแขงขันระดับ

ศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

เรียนรูและมีประสบการณ

ประเทศ

กลุมภาษาไทย คณิตศาสตร

ที่จะนําไปประยุกตใชในการ

สังคม และวิทยาศาสตร ภาษา

พัฒนาตนเอง

สํานักการศึกษา

อังกฤษ กลุมละ ๑ คน และครู
จํานวน ๑๐ คน
๘

โครงการขยายโอกาสทางการ

เพื่อจัดจางครูในวิชาเอกที่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

นักเรียนในทองถิ่นไดรับโอกาส สํานักการศึกษา

ศึกษา ชวงชั้นที่ ๔ (ม.๔ - ม.๖)

ขาดแคลนและมีความจําเปน

ปลาย (ม.๔ -ม.๖ ) จํานวน

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

ตอการสอบในระดับชั้น

๘๐ คน

โดยไมเสียคาใชจาย

มัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.๔ - ม.๖) จํานวน ๓ อัตรา
๙

โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาขา

เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึง

- นักเรียนในเขตเทศบาล

การเรียนของนักเรียนใน

ทั้ง ๓๖ ชุมชน

ชุมชน

-

-

๓๒,๐๐๐,๐๐๐

นักเรียนไดเรียนรูในโรงเรียน

(เงินอุดหนุน) ที่มีคุณภาพในการจัดการ
ศึกษาของเทศบาล

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๑๐ โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

วัตถุประสงค
เพื่อจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็ก

(ผลผลิตของโครงการ)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย

งบประมาณและที่มา

กาฬสินธุ ๑

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน) สําหรับการเขาสูการเรียนใน

ไวบริการเด็กนักเรียนใน

เด็กมีพัฒนาการที่พรอม

สํานักการศึกษา

ระดับอนุบาล

เพื่อกอสรางรั้ว คสล. เปนการ กอสราง คสล. ขนาด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง ปองกันทรัพยสินของทาง

หนวยงาน

๒๕๕๖

เขตเทศบาล
๑๑ โครงการกอสรางรั้ว คสล.

ผลลัพธที่คาดวา

-

๓๕๐,๐๐๐

-

๑ X ๑๐๐ X ๒.๒ ม.

ภูมิทัศนบริเวณศูนยพัฒนา

สํานักการศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลมีความสวยงาม

ราชการ และจัดภูมิทัศนให

เอื้อตอการเรียนการสอน

สวยงาม เอื้อตอการจัดการ

ของเด็กเล็ก

เรียนรูและปลอดภัยตอเด็ก
ใน ศพด.ทม. ๑
๑๒ โครงการตอเติมอาคารศูนย

เพื่อตอเติมอาคารใหมีพื้นที่

ตอเติมตามแบบแปลนของ

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

เพียงพอสําหรับจํานวนเด็ก

เทศบาลเมืองกาฬสินธุกําหนด

กาฬสินธุ ๑
๑๓ โครงการปรับปรุงหองเรียน

-

-

๕๐๐,๐๐๐

นักเรียนมีพื้นสําหรับทํา

สํานักการศึกษา

กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น

ที่เพิ่มขึ้น
- เพื่อปรับปรุงหองเรียน จํานวน ๓ หอง

- เพื่อปรับปรุงหองเรียน ๓ หอง

เปนหองประชุม (อาคาร ๑)

ใหเปนหองประชุม สําหรับ

ใหเปนหองประชุม (อาคาร ๑)

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

ประชุมนักเรียน ครู และผูปกครอง จํานวน ๑ หองประชุม

-

๕๐๐,๐๐๐

-

- ไดปรับปรุงหองเรียน ใหเปน

สํานักการศึกษา

หองประชุม สําหรับประชุมผูบริหาร

ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ใหไดรับความสะดวก เปน
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๑๔ โครงการกอสรางทางเดิน
เชื่อมตออาคารโรงเรียน

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

กอสรางทางเดินตามแบบ

สถานที่ภายในโรงเรียน

เชื่อมตออาคารเฟองฟา

เทศบาล ๑
๑๕ โครงการกอสรางอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๑

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๐๐,๐๐๐

-

-

และอาคารมหากาฬ ชั้น ๒,๓,๔
เพื่อใหมีอาคารเรียนในการ

กอสรางอาคารเรียนตาม

จัดการเรียนการสอนโดย

แบบแปลน สน.ศท. ๔/๑๒

อาคารเรียนหลังเดิม(อาคาร

จํานวน ๒ หลัง

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ครูนักเรียนไดรับความสะดวก สํานักการศึกษา
ในการติดตอประสานงาน
ระหวางชั้นเรียน

-

-

20,520,000

สามารถขยายหองเรียนได

สํานักการศึกษา

(เงินอุดหนุน) เพียงพอตอความตองการของ
ผูปกครองและชุมชน

ที่ทรุดโทรม
๑๖ กอสรางโครงหลังคาเหล็กรีด
ลอนเชื่อมระหวางอาคารเรียน

เพื่อปองกันแดดและฝนแก
นักเรียนและบุคคลทั่วไป

โรงเรียนเทศบาล ๑
๑๗ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค
โรงเรียนเทศบาล ๑

โครงหลังคาเหล็กรีดลอน
ขนาด ๒.๕๐ ม.X ๖๓ ม. X ๓ ม.

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

ตามแบบแปลนที่กําหนด
เพื่อไดระบบเสียงภายในอาคาร เปลี่ยนพื้นและปรับปรุงเวที
ใหมีความสมบรูณแบบ

นักเรียนและบุคคลทั่วไปได

สํานักการศึกษา

รับความสะดวกในการ
เดินทางระหวางอาคาร

-

๑,๐๐๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)

-

ระบบเสียงภายในอาคาร
มีความสมบรูณแบบ

เพื่อใหมีระบบแสงสองสวาง

มีระบบแสงสองสวาง

ที่เพียงพอ

ที่เพียงพอ

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ

เปาหมาย
วัตถุประสงค

โครงการ

ที่

๑๘ โครงการกอสรางอาคารอเนก
ประสงคโรงเรียนเทศบาล ๓

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อกอสรางอาคารอเนกประสงค กอสรางอาคารอเนกประสงค
ทดแทนอาคารเรียนที่ชํารุดทรุดโทรม ตามแบบกรมสงเสริมฯกําหนด

๑๙ โครงการปรับปรุงหองเรียนให

เพื่อใหมีหองเรียนเพียงพอ

หองเรียนอเนกประสงค

เปนหองฉายภาพยนต

สําหรับรองรับนักเรียนที่มี

ขนาดไมนอยกวา ๙๐ ที่นั่ง

โรงเรียนเทศบาล ๑

จํานวนเพิ่มขึ้นทุกป

๒๐ โครงการกอสรางอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๒
๒๑ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๔

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)
-

(บาท)
-

๗,๕๐๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)
-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

นักเรียนมีความปลอดภัย
ในการเรียน

๕๐๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)

-

มีหองเรียนเพียงพอ

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

สําหรับรองรับนักเรียนที่มี
จํานวนเพิ่มขึ้นทุกป

เพื่อการจัดการเรียนการสอน

กอสรางอาคารเรียนตามแบบ

12,600,000

ในชวงชั้นที่ ๔

แปลน สน.ศท. ๔/๑๒

(เงินอุดหนุน)

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน

อาคารเรียนของโรงเรียน

-

อาคารประกอบใหสวยงาม

เทศบาล ๔

-

-

นักเรียนไดรับโอกาสทางการ

สํานักการศึกษา

ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
-

200,000

อาคารเรียนสวยงามนักเรียน

สํานักการศึกษา

ตั้งใจเรียน

มีบรรยากาศที่นาเรียน
๒๒ โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษา

เพื่อประกันคุณภาพการจัด

ประเมินคุณภาพภายในของ

การศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลปละ ๑ ครั้ง

เทศบาล

และจัดทํารายงานประจําป

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

มีขอมูลที่ถูกตองในการ
รายงานแผนพัมนาโรงเรียน

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๒๓ โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถาน

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

ศึกษาใหไดมาตรฐานและมี

จํานวน ๒,๒๕๐ คน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

80,000
(เงินอุดหนุน)

80,000
(เงินอุดหนุน)

80,000
(เงินอุดหนุน)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ผูบริหารโรงเรียน ครู มีหลักสูตร สํานักการศึกษา
ที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ

คุณภาพการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษา และทําให

ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษา

การจัดการศึกษามีประสิทธิ-

กําหนดและตามหลักสูตร

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของกรมสงเสริมฯ โดยมีคุณภาพ
ระดับดีมากทุกมาตรฐาน
๒๔ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา เพื่อให ครู บุคลากรทางการศึกษา

ครู บุคลากรทางการศึกษาและ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ดูงาน ครู บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษา มีความรู กรรมการสถานศึกษา โรงเรียน
และกรรมการสถานศึกษา

เพิ่มเติมในทางการศึกษา

๒๐๐,๐๐๐

ครู บุคลากรทางการศึกษา

สํานักการศึกษา

และกรรมการสถานศึกษา

เทศบาล ๑

มีความรูเพิ่มเติมในทางการศึกษา
และนํามาพัฒนาโรงเรียนตอไป

๒๕ โครงการนิเทศ ติดตามและ

เพื่อติดตามและประเมินผล

ประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

๒๐ จังหวัด ภาคตะวันออก

๕,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐ สถานศึกษาเปนฐานในการ

เฉียงเหนือ

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน) พัฒนาทองถิ่นดวยการจัดการ

การศึกษาและการพัฒนาการ

และการพัฒนาการบริหารจัดการ

ศึกษาในระบบ นอกระบบและ

บริหารจัดการศึกษาโดยใช

ศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

การศึกษาตามอัธยาศัย ให

โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา

การพัฒนาทองถิ่น

ประชาชนไดเรียนรูตลอดชีวิต

ทองถิ่น

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๒๖ โครงการศึกษาและพัฒนาการ

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาและพัฒนาการจัด

จัดการศึกษาตลอดชีวิตมุงสูความ การศึกษาใหมีความเปนเลิศดาน

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๐ จังหวัด ภาคตะวันออก

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐ สถานศึกษาสังกัด อปท.จัดการ

เฉียงเหนือ

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน) เรียนรูไดสอดคลองตามบริบท

เปนเลิศดานอาชีพขององคกร

อาชีพขององคกรปกครองสวน

ของทองถิ่นและสอดคลอง

ปกครองสวนทองถิ่น

ทองถิ่น

กับความตองการของผูเรียน

๒๗ จัดซื้อรถยนตบรรทุกดีเซล

๒๘ จัดซื้อรถยนตบรรทุก ๖ ลอ

เพื่อใชเปนยานพาหนะใน

จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน

สํานักการศึกษาและโรงเรียน

แบบดับเบิ้ลแคป จํานวน ๑ คัน

-

-

๘๐๐,๐๐๐

สํานักการศึกษา โรงเรียน
เทศบาล และสํานักปลัด มีรถ

สังกัดเทศบาล และสํานักปลัด-

ยนตสวนกลางอํานวยความ

เทศบาล

สะดวกในการปฏิบัติงาน
รถยนตบรรทุก (ดีเซล) ๖ ลอ

อุปกรณตาง ๆ ในการจัด

เครื่องยนตไมต่ํากวา ๒,๐๐๐ ซีซี

เทศบาลมีรถยนตบริการขนสง

กิจกรรมหรืองานอื่น ๆ ใน

จํานวน ๑ คัน

ในการจัดการศึกษา

สํานักการศึกษาและโรงเรียน
เทศบาล

-

สํานักการศึกษาและโรงเรียน

เพื่อบริการขนสงนักเรียนและ

-

๑,๕๐๐,๐๐๐

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา
สํานักปลัดฯ

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑,๒๐๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

๒๙ โครงการพัฒนาการเรียน

เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา

นักเรียนไดรับการพัฒนาการ

การสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ทางดานการเรียนวิชาภาษา

ป.๔ - ป.๖ ร.ร.เทศบาล ๑

เรียนวิชาภาษาอังกฤษไดใน

โดยครูชาวตางชาติ

อังกฤษ

และจัดจางครูชาวตางชาติ

ระดับดี

สํานักการศึกษา
ร.ร.ท.๑

สอนภาษาอังกฤษ ๒ คน
๓๐ โครงการจัดงานวันครู

เพื่อใหครูและบุคลากร

ครูและบุคลากรทางการ

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

ทางการศึกษาไดรวมรําลึก

ศึกษาโรงเรียนเทศบาล

ไดรวมพิธีรําลึกถึงบูรพาจารย

ถึงบูรพาจารยและเห็นความ

จํานวน ๑๕๐ คน

และไดรวมกิจกรรมเชิดชู

สําคัญของครู
๓๑ โครงการบริหารจัดการตรวจ
ประเมินผลงาน

ผูบริหารและครู จํานวน 50

ประเมินผลงานการเลื่อนร

คน

โรงเรียนเทศบาล

สํานักการศึกษา

เกียรติครู

เพื่อเปนคาจางในการตรวจ
ระดับของผูบริหารและครู

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

ผูที่ผานการประเมินไดรับวิทยะ
ฐานะที่จะเปนขวัญและกําลัง
ใจในการปฏิบัติงาน

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๓๒ โครงการประสานความรวมมือ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

นักเรียนและบุคลากรทาง

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนไดรับการรับรอง

พัฒนาการศึกษากับสถาบัน

การศึกษา ไดรับการพัฒนา

จํานวน ๑๒๐ คน ไดรับการ

การประเมินคุณภาพภายนอก

อุดมศึกษาของรัฐ

อยางเต็มศักยภาพ

พัฒนาดานกระบวนการเรียน

(สมศ) รอบที่ ๒

สํานักการศึกษา

การสอน ทั้ง ๘ สาระการเรียนรู
๓๓ โครงการประชุมคณะกรรมการ

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

ผูบริหาร ครู และบุคลากร

-

๑๐๐,๐๐๐

-

คณะกรรมการไดแลกเปลี่ยน

ประสานงานวิชาการทางการ

ของเทศบาลที่มีโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลที่เปนคณะ

ดานงานวิชาการ และนํามา

ศึกษาทองถิ่น ระดับกลุมการ

ในสังกัดใหมีมาตรฐาน

กรรมการประสานงาน

ประยุกตใชใหมีคุณภาพมาก

ศึกษาทองถิ่นที่ ๑๐

ระดับชาติและระดับสากล

วิชาการกลุมการศึกษาทองถิ่น

ยิ่งขึ้น

สํานักการศึกษา

ที่ ๑๐ จํานวน ๑๐๐ คน
การสอน ทั้ง ๘ สาระการเรียนรู
๓๔ โครงการกอสรางศูนยการเรียนรู

เพื่อใหมีศูนยการเรียนรูศิลปะ ศูนยการเรียนรูศิลปะสูอาเซียน

๗๕๐,๐๐๐

ศิลปะสูประชาคมอาเซียน

สูอาเซียนสําหรับนักเรียน

อาคาร คสล.ผสมไม ๒ ชั้น

(เงินอุดหนุน)

โรงเรียนเทศบาล ๑

ในสังกัดเทศบาล

จํานวน ๑ หลัง

-

-

มีศูนยการเรียนรูสิลปะสูอาเซียน สํานักการศึกษา
สําหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาล

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๓๕ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เด็ก เยาวชนและผูปกครอง

เขารวมกิจกรรม มีโอกาส

เขารวมงาน จํานวน ๑๐,๐๐๐

ถึงความสามารถดานตาง ๆ

แสดงความสามารถในดาน

คน

และทุกสวนของสังคมตระหนัก

เด็กและเยาวชนไดแสดงออก

สํานักการศึกษา

ถึงความสําคัญของเด็ก

จัดฝกอบรมทักษะกีฬา

เยาวชนในเขตเทศบาลเมือง

ใหกับเด็ก เยาวชนในเขต

กาฬสินธุ จํานวน ๑๐๐ คน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชนเทศบาล

สํานักการศึกษา

เมืองกาฬสินธุ มีทักษะขึ้น

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
๓๗ โครงการจัดตั้งชมรมกีฬา

หนวยงาน

เพื่อใหเด็กและเยาวชนได

ตางๆ
๓๖ โครงการฝกอบรมกีฬาเด็ก
และเยาวชน

ผลลัพธที่คาดวา

ดานกีฬา กรีฑา

เพื่อใหประชาชนทั่วไป

ประชาชน เยาวชน ขาราชการ

ไดเขารวมกิจกรรมชมรม

พอคา สมัครเปนสมาชิกชมรม

ประชาชนไดเขารวมกิจกรรม สํานักการศึกษา
ชมรมกีฬา รูจักการออกกําลังกาย

กีฬา ในการออกกําลังกาย

จํานวน ๕๐๐ คนและมีชนิดกีฬา

รวมทั้งระเบียบกฎกติกาของกีฬา

มีทักษะการเลนกีฬาที่ดี

หลักคือฟุตบอล,ฟุตซอล,

และผูตัดสินกีฬาในแตละชนิด

วอลเลยบอล ตระกรอเทนนิส

กีฬาและสงเสริมพัฒนาการ

บาสเกตบอล

กีฬาทองถิ่นใหกาวหนา

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๓๘ โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนประชาชน

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเยาวชนและประชาชน

จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล

ไดออกกําลังกายและมีพื้นที่

เซปกตะกรอ โดยมีนักกีฬา

สําหรับการสรางความ

เขารวมไมนอยกวา ๒๐๐ คน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

นักกีฬามีน้ําใจเปนนักกีฬา

สํานักการศึกษา

รูแพ รูชนะ รูอภัย

สัมพันธอันดีตอกันโดยใช
กีฬาเปนตัวเชื่อม
๓๙ โครงการฝกกีฬาขั้นพื้นฐาน

สงเสริมใหเยาวชน ไดมีการ

จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬา

-

-

๑๐๐,๐๐๐

เยาวชน ประชาชน สามารถ

พัฒนาการเลนกีฬาขั้นพื้นฐานแล ประเภทตางๆ ใหเยาวชน

พัฒนาการเลนกีฬาและมีเทคนิค

สงเสริมใหเยาวชน มีความตื่นตัว ประชาชน ในเขตเทสบาลเมือง

ในการเลนกีฬาดานตางๆ

ในการเลนกีฬาและการออก

เพิ่มมากขึ้น

กาฬสินธุ จํานวน ๑๕๐ คน

สํานักการศึกษา

กําลังกายเพิ่มขึ้น
๔๐ โครงการขอรับเงินงบประมาณ

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

อุดหนุนงบประมาณใหกับ

อุดหนุนของสมาคมผูปกครอง

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

สมาคมผูปกครองและศิษยเกา

เทศบาลไดรับการพัฒนา

และศิษยเกาโรงเรียนสังกัด

เมืองกาฬสินธุ

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

อยางเต็มศักยภาพ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เมืองกาฬสินธุ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

นักเรียนในสังกัดโรงเรียน

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๔๑ โครงการปูตัวหนอนหนาอาคาร

วัตถุประสงค
1.เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมและเปนแหลงเรียนรู
ของนักเรียน
2.เพื่อปรับปรุงภูมทัศนให

(ผลผลิตของโครงการ)
ปูตัวหนอนบนพื้นที่ กวาง ๒ ม.

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๖๕,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม

ยาว ๕๐ ม.หนาอาคาร ๑

และเปนแหลงเรียนรูของ

เชื่อมตออาคาร ๒

นักเรียน

สํานักการศึกษา
ร.ร. ท.๒

เหมาะสมและเอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนฯ
3.เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเทาของนักเรียน
ผูปกครอง และชุมชน
๔๒ โครงการจัดทําแผงเหล็กกั้นนก
รอบอาคารอเนกประสงค

๑.เพื่อปองกันมีใหนกเขาไป

แผงเหล็กกั้นนกพิราบพื้นที่

ทําความสกปรก แพรเชื้อโรค

กวาง ๒ เมตร ยาว ๙๐ เมตร

ในอาคาร
2.เพื่อสรางบรรยากาศในการ
เรียนในอาคารใหเอื้อตอการ
เรียนรู

๑๔๔,๐๐๐

-

-

มีแผงเหล็กกั้นนก เพื่อปองกัน
การแพรเชื้อโรคในอาคาร
อเนกประสงค

สํานักการศึกษา
ร.ร. ท.๒

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๔๓ โครงการกอสรางรั้ว คสล.
และประตูเหล็กดัด

วัตถุประสงค
๑.เพื่อเปนการปองกันความ
ปลอดภัยของทรัพยสินทางราชการ
๒.เพื่อเสริมสรางภูมิทัศนภายใน
โรงเรียนใหสวยงาม นามองยิ่งขึ้น
๓.เพื่อสะดวกตอการดูแล ควบคุม

(ผลผลิตของโครงการ)
รั้ว คสล. สูง ๑.๗๐ ม. ยาว ๘๐ ม.

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๑๔๔,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

มีรั้วปองกันทรัพยสินของ

จัดทําเสาประตูทางเขา

ทางราชการ และภูมิทัศน

ประตูเหล็กดัด กวาง ๖ ม.

ที่สวยงาม

สํานักการศึกษา
ร.ร. ท.๒

ยาว ๒ ม. มีลอเลื่อนพรอมราง

ความเรียบรอยภายในโรงเรียน

๔๔ โครงการจัดซื้อตัวอักษรโลหะ
เพื่อทําปายชื่อโรงเรียน

๔๕ โครงการจัดทําหองซอมดนตรี
สากล

เพื่อประชาสัมพันธโรงเรียน

ชื่อโรงเรียนอักษรสแตนเลส สูง

ดวยการตกแตงปายชื่อ

๒๐ ซ.ม. ชื่อสังกัด สูง ๑๒ ซ.ม.

-

-

๓๐,๐๐๐

โรงเรียนมีปายชื่อที่สวยงาม

ร.ร. ท.๒

โรงเรียนใหเดนสงาและสวยงาม
๑.เพื่อเปนการสงเสริมการจัด
กิจกรรมชุมนุม/ชมรมดนตรีสากล
๒.เพื่อใหนักเรียนใชเปนที่ฝกซอม
ดนตรีสากล
๓.เพื่อปองกันมลภาวะทางเสียง
อันเกิดจากการฝกซอมดนตรี

กั้นหองซอมดนตรี พรอมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศขนาด
๓๕,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง

สํานักการศึกษา

-

-

๑๒๐,๐๐๐

มีหองซอมดนตรี ๑ หอง

สํานักการศึกษา
ร.ร. ท.๒

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๔๖ โครงการสงเสริมการเรียน
โดยไมเสียคาใชจาย

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อชวยเหลือนักเรียนใน

นักเรียนในสังกัดเทศบาล

ดานคาใชจายในการเรียน

จํานวน ๒,๒๕๐ คน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๖,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

นักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับ

สํานักการศึกษา

การบริการทางการศึกษา

- เพื่อใหทุกคนไดมีโอกาส

เทาเทียมกัน

ทางการศึกษาเทาเทียมกัน
๔๗ โครงการทาสีอาคารโรงอาหาร

๑.เพื่อเสริมสรางบรรยากาศใหเอื้อ
ตอการสงเสริมสุขภาพดานโภชนาการ

ทาสีอาคารโรงอาหาร ทั้งอาคาร

-

-

๕๐,๐๐๐

๒.เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย

โรงเรียนมีโรงอาหารที่เปน

สํานักการศึกษา

ระเบียบเรียบรอยและสวยงาม

ร.ร. ท.๒

โรงเรียนมีถนนสําหรับสัญจร

สํานักการศึกษา

สวยงามและมีมาตรฐาน

๔๘ โครงการเทพื้นถนนภายในบริเวณ ๑.เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง
โรงเรียน

เทพื้นถนน คสล. หนาอาคาร

บริเวณโรงเรียน

อเนกประสงค กวาง ๒.๖๐ ม.

๒.เพื่อใหเกิดความปลอดภัย

ยาว ๔๗ ม. และหนาอาคาร ๒

แกผูใชถนนคือนักเรียน

กวาง ๑.๘๕ ม. ยาว ๔๒ ม.

ครูและผูปกครอง

๑๐๖,๐๐๐

-

-

ไปมาไดอยางปลอดภัย

ร.ร. ท.๒

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๔๙ โครงการจัดทําปายนิเทศเพื่อ
การเรียนรู

วัตถุประสงค
๑.เพื่อเปนการสงเสริมแหลง
เรียนรู ภายในโรงเรียน
๒.เพื่อเปนการเผยแพร
ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ

(ผลผลิตของโครงการ)
ปายนิเทศโครงสรางอลูมิเนียม

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๖๐,๘๐๐

มีกระจกใสเลื่อนได ๒ บาน

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนมีแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียน

สํานักการศึกษา
ร.ร. ท.๒

จํานวน ๑๖ ปาย

ภายในโรงเรียน
๕๐ โครงการทาสีอาคารเรียน

๕๑ โครงการจัดทําทางระบายน้ําทิ้ง

เพื่อใหอาคารแลดูใหม

ทาสีภายในและภายนอก

มีความสงางาม

อาคารเรียน อาคาร ๓

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

ทอระบายน้ําแบบมีฝาปด

๓๕๐,๐๐๐

-

-

อาคารเรียนมีสีที่สดใส สะอาด
และสวยงาม

-

-

๑๕๐,๐๐๐

น้ําไมทวมขังบริเวณโรงเรียน

ยาว ๙๒ ซม. กวาง ๕๐ ซม.

สํานักการศึกษา
ร.ร. ท.๓
สํานักการศึกษา
ร.ร. ท.๓

ลึก ๕๐ ซม. บริเวณดานทิศเหนือ
ถึงหลังอาคาร ๑
มีหองประชุมที่ไดมาตรฐาน

สํานักการศึกษา

ประชุมและจัดกิจกรรมตางๆไวบ ิดวยหินขัด พรอมติดตั้งผามาน

และเพียงพอกับจํานวนครู

ร.ร. ท.๔

นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน

นักเรียน ผูปกครองในการประชุม

๕๒ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน

เพื่อใหมีหองประชุมใชสําหรับก ปรับปรุงพื้นชั้นลางอาคาร ๑

เพื่อใชเปนหองประชุม

-

-

๖๐๐,๐๐๐

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๕๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
เพื่อแบงเบาภาระงานครูและ

บุคลากรจัดการเรียนการสอน

ชวยดูแลเด็กอยางทั่วถึง

ระดับปฐมวัย

และปลอดภัย

๕๔ โครงการกอสรางเสาธงชาติ

(ผลผลิตของโครงการ)
จางพนักงานจางจํานวน ๓ คน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๒๔,๐๐๐

๓๒๔,๐๐๐

๓๒๔,๐๐๐

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

นักเรียนไดรับการดูแลอยาง
ทั่วถึงและปลอดภัย

เพื่อใหมีเสาธงใชในโรงเรียนแทน เสาธง ๑ แหง สูง ๑๖ เมตร

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

อันเดิมที่ตองรื้อถอนเพื่อสราง ฐานกวาง ๑๐ เมตร สูง ๑.๕ เมตร

55 โครงการมิวเซียมติดลอ

ผลลัพธที่คาดวา

อาคาร

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

- เพื่อเปดเวทีกิจกรรมและ

โรงเรียนในเขตเทศบาลเด็กนักเรียน

พื้นที่หางการเรียนรูใหกับ

เยาวชนและประชาชนทั่วไป

โรงเรียนมีเสาธงชาติที่ได
มาตรฐานและสงางาม

๓๐,๐๐๐

-

-

- มีเวทีกิจกรรมและพื้นที่แหง
การเรียนรูใหกับโรงเรียนเด็ก

โรงเรียน เด็กและเยาวชน

และเยาวชน

- เพื่อใหเด็กและเยาวชน

- เด็กและเยาวชนน สรางนิสัย

สรางนิสัยการเรียนรูตลอด

การเรียนรูตลอดชีวิต

ชีวิต

สํานักการศึกษา
ร.ร. ท.๓

สํานักการศึกษา
ร.ร. ท.๔

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

๕๖ โครงการปรับปรุงและพัฒนางาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานธุรการ จางพนักงานจางเพื่อปฏิบัติหนาที่
ธุรการโรงเรียน

57 โครงการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๑

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๔๗๕,๐๐๐

๔๗๕,๐๐๐

๔๗๕,๐๐๐

ผูชวยเจาหนาที่ธุรการประจําโรงเรียน

สําหรับเด็กปฐมวัย

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- โรงเรียนเทศบาลมีเจาหนาที่

สํานักการศึกษา

ประจําโรงเรียนละ 1 คน

ใหเปนปจจุบันและมีประสิทธิ- ทั้ง ๔ โรงเรียน จํานวน ๔ รายๆละ

- โรงเรียนเทศบาลไดรับการ

ภาพมากยิ่งขึ้น

๙,๙๐๐ บาท รวม ๑๒ เดือน

พัฒนาและปรับปรุงงานธุรการ

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน

จัดจางบุคลากรปฏิบัติงานในหนาที่

การสอนใหประสิทธิภาพเพิ่ม

แมบานและนักการภารโรง

๒๕๐,๐๐๐

-

-

-เพื่อเปดเวทีกิจกรรมและ
พื้นที่แหงการเรียนรูใหกับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิสอนเพิ่มมากขึ้น

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

๕๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)

-

-

-มีเวทีกิจกรรมและพื้นที่แหง
การเรียนรูใหกับโรงเรียนเด็ก

โรงเรียน เด็กและเยาวชน

และเยาวชน

- เพื่อใหเด็กและเยาวชน

- เด็กและเยาวชน สรางนิสัย

สรางนิสัยการเรียนรูตลอด

การเรียนรูตลอดชีวิต

ชีวิต

สํานักการศึกษา

ภาพในการจัดการเรียนการ

ขึ้นตามจํานวนเด็กที่เพิ่มขึ้น
58 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรู

ผลลัพธที่คาดวา

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๕๙ โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนใหมี

(ผลผลิตของโครงการ)
ซอมแซมอาคาร ๑ และอาคาร ๓

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ความปลอดภัย และดูสวยงาม โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

สํานักการศึกษา

มีอาคารเรียนที่ปลอดภัย
และสวยงาม

๖๐ โครงการกอสรางอาคารเก็บพัสดุ เพื่อใหมีอาคารสถานที่ในการ
เก็บพัสดุและสิ่งของเครื่องใช
ในการจัดการเรียนการสอน
ที่เพียงพอ

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

๑๒๐,๐๐๐

-

-

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร
เก็บพัสดุ สําหรับใชเก็บสื่อ
การเรียนการสอน

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาศักยภาพผูเรียน
เปาประสงคที่ ๗ นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
๑

๒

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการเยาวชนสํานึกรัก

เพื่อใหเยาวชนมีความสํานึก

เด็กและเยาชน

บานเกิด

รักบานเกิด

จํานวน ๗๐ คน

โครงการพอแมคนที่สอง

เพื่อใหนักเรียนมีพอ - แมคน

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เด็กและเยาวชนมีความ

สํานักการศึกษา

ผูกพันกันถิ่นกําเนิด
๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

นักเรียนที่ดอยโอกาสไดรับ

ที่สองคือ ครู - อาจารยดูแลอยาง จํานวน ๖๐๐ คน

ทุนการศึกษาและครู - อาจารย

ใกลชิดและมอบทุนการศึกษาให

ไดดูแลนักเรียนอยางใกลชิด

สํานักการศึกษา

แกนักเรียนดอยโอกาส ๖๐๐ ทุน

ทุนละ ๕๐๐ บาท
๓

๔

โครงการสงเสริมสนับสนุน

เพื่อสงเสริมสนับสนุนงาน

กิจกรรมในสถานศึกษา

กิจกรรมในสถานศึกษาให

โครงการกิจกรรมวันอําลา

นักเรียนในสังกัดสถานศึกษา

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ของเทศบาล

นักเรียนมีทักษะการเรียนรู
และกลาแสดงออกตลอดทั้ง

นักเรียนไดแสดงในกิจกรรม

สามารถพัฒนาตนเอง มีคุณ-

ตางๆ และไดพัฒนาตนเอง

ธรรมและจริยธรรม

เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณ

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร

สํานักการศึกษา

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

นักเรียนและผูปกครองเกิด

ธรรมในการแสดงความกตัญู แกนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา

ความภาคภูมิใจ ซาบซึ้ง ศรัทธา

กตเวทีตอครู - อาจารยและ

ชั้นอนุบาล ชั้น ป.๖

และมีความผูกพันสถาบัน

สถาบันการศึกษา

และชั้น ม.๓

การศึกษาของตนเอง

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาศักยภาพผูเรียน
เปาประสงคที่ ๗ นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
ลําดับ
ที่
๕

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการจัดนิทรรศการแสดง

เพื่อเผยแพรผลงานทางการ

- จัดรานแสดงนิทรรศการผล

ผลงานทางการศึกษาระดับภาค

ศึกษาของโรงเรียนเทศบาล

งานทางการศึกษา

ศักยภาพทางดานวิชาการและ

- ผูบริหาร ครู นักเรียนและ

เกิดประสบการณในการสราง

บุคลากรทางการศึกษา ๒๐๐

สรรคตอการพัฒนาการศึกษา

และระดับประเทศ

ครูและนักเรียนไดพัฒนา

สํานักการศึกษา

คน เขารวมและศึกษาดูงาน
๖

โครงการอาหารกลางวัน

นักเรียนไดรับอาหารครบ

เพื่อใหนักเรียนไดรับอาหาร

นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล

กลางวันและอาหารเสริม

จํานวน ๒,๒๕๐ คน และนักเรียน

๕ หมู และมีการพัฒนาการ

ตามวัยที่ควรไดรับแตละชั้น

โรงเรียนในเขตอําเภอเมืองที่เขา

ทางสมองที่ดี

และมีการพัฒนาทางสมอง

รวมโครงการ

๔,๔๙๐,๐๐๐

๔,๔๙๐,๐๐๐

๔,๔๙๐,๐๐๐

สํานักการศึกษา

ที่ดี
๗

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลผานเกณฑการประ
เมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

เดือน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
จํานวน ๒,๒๕๐ คน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

โรงเรียนผานเกณฑการ
ประเมินทุกองคประกอบ

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาศักยภาพผูเรียน
เปาประสงคที่ ๗ นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
ลําดับ
ที่
๘

เปาหมาย
โครงการ
โครงการเขาคายวิชาการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหนักเรียนมีความรู

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

และพัฒนาดานวิชาการ

จํานวน ๒,๒๕๐ คน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

นักเรียนมีทักษะความรูดาน

สํานักการศึกษา

วิชาการในระดับดี

กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ภาษาไทย สังคมศึกษา
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
๙

โครงการทดสอบทางการศึกษา

เพื่อจัดทดสอบระดับชาติ

นักเรียนชั้น ป.๖

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

ผลการวัดระดับคุณภาพ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับชั้น ป. ๖ และ ม.๓ - ๖

นักเรียน ม.๓ และ ม.๖

การศึกษาของนักเรียนจะเปน

โดยวัดระดับคุณภาพผูเรียน

ทุกคน

ขอมุลสําหรับการพัฒนาและ

สํานักการศึกษา

ปรับปรุงคุณภาพการจัดการ
ศึกษาใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
๑๐ โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน

เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนเทศ-

นักเรียนในสังกัดทุกคน

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

นักเรียนนําเอาประสบการณ

บาล ๒ และโรงเรียนเทศบาล

จากการเรียนรูมาพัฒนา

๓ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

การเรียนของตนเองใหดีขึ้น

โดยการศึกษาดูงานศูนย
การเรียน

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาศักยภาพผูเรียน
เปาประสงคที่ ๗ นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

๑๑ โครงการจัดนิทรรศการแสดง

เพื่อใหครูและนักเรีนไดเผย

ครูและนักเรียนในสังกัด

ผลงานครู - นักเรียน

แพรผลงานทางการศึกษาให

เทสบาลทุกคน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

เทศบาลตนแบบดานเสริมสราง

แหลงเรียนรูดานเทคโนโลยี

การเรียนรูผานระบบสืบคนดวย

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ผลงานของครูและนักเรียน

สํานักการศึกษา

เปนที่ยอมรับและเปนการเชิด

กับผูปกครองและสาธารณชน
๑๒ โครงการพัฒนาเครือขายโรงเรียน เพื่อพัฒนาหองสมุดใหเปน

ผลลัพธที่คาดวา

ชูตอสาธารณะ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒

๓๑๐,๐๐๐

๓๑๐,๐๐๐

๓๑๐,๐๐๐

นักเรียนสามารถเรียนรูดวย

วัดสวางคงคา จํานวน ๓๒๖

ตนเองผานการสืบคนดวย

คน

เทคโนโลยี

สํานักการศึกษา

เทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล ๒
๑๓ โครงการปรับปรุงหองอินเตอร
เน็ต โรงเรียนเทศบาล ๒

๑๔ โครงการปรับปรุงหองคลินิก
ภาษา โรงเรียนเทศบาล ๒

เพื่อพัฒนาหองเรียนอินเตอร- ๑. จัดซื้อคอมพิวเตอรจํานวน
เน็ตใหผูเรียนสามารถแสวง

-

-

๕๐๐,๐๐๐

๓๐ เครื่อง

นักเรียนมีแหลงเรียนรูเพื่อ

สํานักการศึกษา

แสวงหาความรูและพัฒนา

หาความรูดวยตนเองโดยใช

๒. ติดตั้งระบบ Lan อินเตอรเน็ต

ตนเอง

อินเตอรเน็ต

๓. ติดตั้งแอรจํานวน ๒ เครื่อง

เพื่อใหนักเรียนใชเปนสถานที่

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒

แกไขปญหาอานไมคลอง

วัดสวางคงคา จํานวน

การเขียนคลอง อานคลองอยู

เขียนไมคลอง

๓๒๖ คน

ในระดับดีขึ้น

-

-

๒๓๗,๐๐๐

นักเรียนไดรับการพัฒนา

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาศักยภาพผูเรียน
เปาประสงคที่ ๗ นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

๑๕ โครงการพัฒนาระบบ ICT

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี

จัดตั้งศูนยสารสนเทศของ

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของ

โรงเรียนเทศบาล ๔

เปนสื่อในการเรียน การสอน

โรงเรียนโดยมีชุดถายทอด

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน) นักเรียนและชุมชน

และเปนแหลงเรียนรู

สัญญาณภาพและเสียงผาน

๓๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

สํานักการศึกษา

ระบบเครือขายที่เชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ต
๑๖ โครงการแขงขันกีฬานักเรียน

เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพแข็ง

สงผูฝกสอนเจาหนาที่ นักกีฬา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น แรงและมีประสบการณในการ เขารวมแขงขันกีฬาเทศบาล
๑๗ โครงการเขาคายเยาวชน

แขงขันกีฬา

จํานวน ๑๕๐ คน

เพื่อสงเสริมใหเยาวชน

จัดกิจกรรมเขาคายพักแรม

นําเอาความรูที่ไดรับไปใช

สําหรับเยาวชนในโรงเรียน

เรียนเทศบาล

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

เยาวชนไดปฏิบัติกิจกรรม

สํานักการศึกษา

และไดรับประสบการณ
ในการผจญภัย

เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนเทศ-

จัดการแขงขันกีฬากรีฑา ปละ

บาลไดแสดงออกถึงความ

๑ ครั้ง

สามารถในดานกีฬา

สํานักการศึกษา

การเลนกีฬาดีขึ้น

ในชีวิตจริง
๑๘ โครงการแขงขันกีฬากลุมโรง

นักกีฬา กรีฑา มีมาตรฐาน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

นักเรียนมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ
รูชนะ รูอภัยมีการทํางานเปน
ทีม

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาศักยภาพผูเรียน
เปาประสงคที่ ๗ นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๑๙ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
(ขอเสนอเวทีประชาคม)

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหโรงเรียนเทศบาล

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

จํานวน ๒,๒๕๐ คน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

นักเรียนไดนําหลักธรรม

สํานักการศึกษา

คําสอนไปปฏิบัติที่เหมาะสม

อันดีงามใหกับนักเรียน
๒๐ โครงการวิทยากรภูมิปญญา
ทองถิ่น

๒๑ โครงการอบรมรณรงคเพื่อ
ปองกันยาเสพติด

เพื่อใหนักเรียนเปนผูสืบสาน

จัดจางวิทยากรภูมิปญญา

อนุรักษและรักษาภูมิปญญา

ทองถิ่นมาสอนนักเรียน

สําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น

ทองถิ่น

เทศบาล ๑ - ๔ จํานวน

และรวมอนุรักษใหคงอยู

๒,๒๕๐ คน

คูสังคม

เพื่อเผยแพรความรูความเขา

จัดอบรมศึกษาดูงานใหเด็ก

ใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

และเยาวชนในสังกัดโรงเรียน

๖๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

นักเรียนตระหนักถึงความ

เด็กและเยาวชนมีความรู

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของ

แกเด็ก เยาวชนและประชาชน เทศบาลจํานวน ๔๕ คน

ยาเสพติด

เขตเทศบาล
-เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู

- ใหความรูในการปองกันการติดสาร

๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

สารเสพติดในโรงเรียน

ในการปองกันการติดสารเสพติด

สารเสพติดและตรวจหาสารแอมเฟตา-

(งบกองทุนหลัก

(งบกองทุนหลัก

(งบกองทุนหลัก ปองกันการติดสารเสพติด

เทศบาล 2

-เพื่อใหนักเรียนไดรับการตรวจ

มีนจากปสสาวะของนักเรียนในโรง-

ประกันสุขภาพ)

ประกันสุขภาพ)

ประกันสุขภาพ)

หาสารแอมเฟตามีน

เรียนเทศบาล ๒ ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๒๒ โครงการเฝาระวังการติดยาและ

๒๔,๐๐๐

นักเรียนมีความรูในการ

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาศักยภาพผูเรียน
เปาประสงคที่ ๗ นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

๒๓ โครงการเขาคายสภาเด็กเยาวชน เพื่อสงเสริมใหเยาวชน

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมเขาคายพักแรม

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เด็กและเยาวชนไดปฏิบัติ

นําเอาความรูที่ไดรับไปใช

สําหรับสมาชิกสภาเด็กและ

กิจกรรมและไดรับ

ในชีวิตจริง

เยาวชนในโรงเรียน

ประสบการณในการ

กองสวัสดิการ

ผจญภัย
๒๔ โครงการกอสรางสนามเด็กเลน
(เสนอโดยชุมชนริมแกง)

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ กอสรางลานคอนกรีตหนา ๐.๑๐ ม.
ออกกําลังกาย

-

-

๒๐๐,๐๐๐

ขนาด ๑๕.๐๐ x ๓๐.๐๐ ม.

เด็กและเยาวชนมีพัฒนา

กองสวัสดิการฯ

การที่ดี

หรือมีพื้นที่ ๔๕๐.๐๐ ตร.ม.
๒๕ โครงการกอสรางลานกีฬา
(เสนอโดยชุมชนทุงมน)

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีพื้นที่ใน กอสรางลานกีฬา หนา 0.10 ม.
การออกกําลังกาย

พื้นที่ 286.00 ตร.ม.

-

-

200,000

เด็กและเยาวชนมี
พัฒนาการที่ดี

กองสวัสดิการ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๖ ฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๘ ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานและเผยแพร
ลําดับ
ที่
๑

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
- งานวันขึ้นปใหม

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการสงเสริมฟนฟู ประเพณี

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม

ประชาชนทําบุญตักบาตรใน

วัฒนธรรมไทย

ประเพณีไทย ใหคงอยูใน

วันขึ้นปใหม เปนการสรางสรรค

สังคมและเปนการสงเสริมให

ความสามัคคี

สํานักการศึกษา

ประชาชนไดมีสวนรวมใน
การรักษาวัฒนธรรมไทย

- งานประเพณีสงกรานต

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ประชาชนในเขตเทศบาลได

สํานักการศึกษา

รวมงานประเพณีสงกรานต
- งานบวงสรวงหอเจาบาน

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

ปูแฮ ปูหาร และศาลหลักเมือง
- งานประเพณีแหเทียนเขา

ประชาชนไดปฏิบัติกิจกรรม

สํานักการศึกษา

ทางศาสนาทําบุญตักบาตร
๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

พรรษา

ประชาชนรูจักรักษาขนบ

สํานักการศึกษา

ธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย

- งานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย
พระยาชัยสุนทร

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ประชาชนเขตเทศบาลไดมี
สวนรวมปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๖ ฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๘ ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานและเผยแพร
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
- งานประเพณีลอยกระทง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนและเยาวชนได

สํานักการศึกษา

แสดงความสามารถทางศิลปะ

วัฒนธรรมความคิดริเริ่มสราง
สรรค
- งานประเพณีกฐินสามัคคี

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนไดทําบุญกฐิน

สํานักการศึกษา

สามัคคีพัฒนาจิตใจรวมทํานุ
บํารุงพุทธศาสนา
๒

โครงการประเพณีบุญคุม

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน

(งานบุญคุม)

ประเพณีชุมชนใหมีการ

จัดงานประเพณีบุญคุมใน

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๓๖ ชุมชน

ไวซึ่งวัฒนธรรมอันดี

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเชิง

เพื่อเผยแพรและ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคู

วัฒนธรรมภายในเขตเทศบาล

จัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรู

เมืองกาฬสินธุ พระยาชัยสุนทร

เทศบาลเขาถึงขอมูลความรู

เมืองกาฬสินธุ

เชิงประวัติศาสตรในเขต

หลวงปูองคดํา

ดานประวัติศาสตร

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สํานักการศึกษา

สานวัฒนธรรมและรักษา

สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
๓

ประชาชนในชุมชนรวมสืบ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต

เมืองกาฬสินธุ

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๖ ฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๘ ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานและเผยแพร
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
๔

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการสงเสริมคุณธรรม

เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริย-

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

จริยธรรม

ธรรมใหกับนักเรียนโรงเรียน

จํานวน ๑,๓๗๓ คน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๓๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

๑๓๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

สํานักการศึกษา

และสามารถนําไปใชในชีวิต

เทศบาล โดยการเขาคายพัก

ประจําวันได

แรมลูกเสือ เนตรนารี และ
ศึกษาแหลงเรียนรูดาน
คุณธรรม จริยธรรมในทองถิ่น
๕

โครงการสืบสานตํานาน
เมืองฟาแดงสงยาง

เพื่อเปนการอนุรักษศิลปะ
วัฒนธรรมทองถิ่นอันดีงาม
ของชาวกาฬสินธุ

เผยแพรวัฒนธรรมและตํานาน
เมืองฟาแดดสงยาง

-

-

๕๐๐,๐๐๐

ประชาชนไดรวมสืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น
และเปนการเผยแพรตนกําเนิด

สํานักการศึกษา

ของเมืองฟาแดดสงยาง
๖

โครงการมัคคุเทศกนอยทองถิ่น

เพื่อปลูกจิตสํานึกและเสริมสราง จัดอบรมนักเรียนในสังกัดเทศบาล

การเรียนรูของนักเรียนให
เชื่อมโยงกับวิถีของชุมชน

จํานวน ๖๐ คน

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

นักเรียนไดมีกิจกรรม
ชวยเหลือสังคมและเสริม
ศักยภาพชุมชนทองถิ่น

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๖ ฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๘ ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานและเผยแพร
ลําดับ
ที่
๗

๘

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อจัดทําขอมูลประชา-

เอกสารเผยแพรตามหนวยงานราชการ

เรียนรูเชิงวัฒนธรรม

สัมพันธแกนักทองเที่ยวและ

จํานวน 500 เลม และเว็ปไซต

สามารถสืบคืนประวัติขอมูล

ประชาชนทั่วไป

ประชาสัมพันธ

วัฒนธรรมเกี่ยวกับเมืองกาฬสินธุได

โครงการจัดทําเอกสารเผยแพร

เพื่อใหประชาชนและนักทองเที่ยว จํานวน ๒,๐๐๐ ฉบับ

การทองเที่ยวเมืองกาฬสินธุ

มีขอมูลเสนทางสถานที่ทองเที่ยว

นักทองเที่ยวและประชาชน

สํานักการศึกษา

โครงการรวบรวมพัฒนาแหลง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

มีปริมาณนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

สํานักการศึกษา

๔๓,๖๐๐

๔๓,๖๐๐

๔๓,๖๐๐

ผูขับขี่สามลอเครื่องมีวินัย

สํานักการศึกษา

และที่พักแรมในการเดินทาง
๙

โครงการอบรมเจาบานที่ดี

เพื่อใหผูขับขี่รถสามลอเครื่องมี ผูขับขี่สามลอเครื่อง

แรลลี่สามลอเครื่อง

ระเบียบวินัยในการใชรถ ใชถนน จํานวน ๑๐๐ คน

ทางการจราจรและเปน

และมีความเปนเจาบานที่ดี

เจาบานที่ดี

๑๐ โครงการจัดทําแผนแมบทการ
ทองเที่ยวเมืองกาฬสินธุ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวหรือ ใหจัดทําทิศทางของการพัฒนางาน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

มีแผนหรือการดําเนินงาน

สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม ดานการทองเที่ยว

โครงการตาง ๆ ที่ตอบสนอง

เกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบท

ตามเปาหมายและวัตถุประสงค

ดานการทองเที่ยว

ที่วางไว

สํานักการศึกษา

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๖ ฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๘ ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานและเผยแพร
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๑๑ โครงการพัฒนาเยาวชนเฉลิม
พระเกียรติ ๘๔ พรรษา

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม อุดหนุนงบประมาณใหกับ
และวิถีพุทธแกเยาวชน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เยาวชนมีคุณธรรม

สํานักการศึกษา

จริยธรรม

มหาราชา
๑๒ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ผูไทย รวมพิธีบวงสรวงถลา

เพื่อพัฒนาทักษะในการดูแลกาย อุดหนุนงบประมาณใหกับ

และจิตของผูสูงวัย

สมาคมวัฒนธรรมผูไทย

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

วัฒนธรรมผูไทยไดรับ

สํานักการศึกษา

(เงินอุดหนุน) การสืบสานเปนที่รูจัก

จังหวัดกาฬสินธุ
๑๓ โครงการอบรมสัมมนาผูนําดาน
ศาสนพิธี

๑๔ โครงการครอบครัวคุณธรรม

เพื่อสรางความเขาใจในการ

อุดหนุนงบประมาณใหกับ

๕๐,๐๐๐

หลักธรรมไดรับการ

เผยแพรหลักธรรมและศาสนพิธี พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ

เผยแพรและทําพิธีทาง

ตาง ๆ

ศาสนาไดอยางถูกตอง

เพื่อสงเสริมใหสมาชิกใน

สมาชิกในครอบครัวชุมชน

แตละครอบครัวมีหลักธรรม

ไมนอยกวา ๓๖ ครอบครัว

ในการดําเนินชีวิต

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

สมาชิกในครอบครัวมีความ
เขาใจและใชหลักธรรมใน
การแกไขปญหารวมกัน

สํานักการศึกษา

กองสวัสดิการฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๖ ฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคที่ ๘ ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานและเผยแพร
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๑๕ โครงการประกวดแขงขัน

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสนับนุนงบประมาณใน

อุดหนุนงบประมาณใหกับ

กิจกรรมเยาวชนแพรวา และ

การจัดงานกาชาดจังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ

งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ

กาฬสินธุ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๓๐๐,๐๐๐

-

-

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรวมสืบสาน

สํานักปลัด

วัฒนธรรมและสงผลที่ดี
ตอเศรษฐกิจและการ

ประจําป ๒๕๕๕
๑๖ โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ-

ผลลัพธที่คาดวา

ทองเที่ยว
- เพื่อถวายเปนพระราชกุศล

ผูนําชุมชนและพนักงานเทศบาลเมือง-

๑๐๐,๐๐๐

-

-

- ไดถวายเปนพระราชกุศล

กองสวัสดิการ

เกียรติครบ 84 พรรษา

แดพระบาทสมเด็จพระเจา

กาฬสินธุ 450 คน

แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยู-

สังคม

5 ธันวามหาราช

อยูหัวภูมิพลมหาราชครบ 84

หัวภูมิพลมหาราช ครบ 84

พรรษา

พรรษา

- เพื่อใหผูนําชุมชนและ

- ผูนําชุมชนและพนักงาน

พนักงานเทศบาลไดปฏิบัติ-

เทศบาลไดปฏิบัติธรรมและมี

ธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม

คุณธรรมและจริยธรรม

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
ลําดับ
ที่
1

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
360,000

(บาท)
360,000

(บาท)
360,000

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาระบบ

- เพื่อสนับสนุนการ

- อุดหนุนงบประมาณใน

- ประชาชนในชุมชน

บริการสาธารณสุขมูลฐาน

ดําเนินงานสาธารณสุข

การพัฒนางานสาธารณสุข

มูลฐานในชุมชน ทั้ง 36

มูลฐานใหแก อสม. ที่

สาธารณสุขมูลฐานอยาง

ชุมชน

ปฏิบัติงานในชุมชน

ครอบคลุมและตอเนื่อง

(งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) ไดรับบริการดาน

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

อยางมีประสิทธิภาพ
2

โครงการจัดบริการแพทย

- เพื่อใหประชาชนไดรับ

-จัดบริการการแพทยแผน

แผนไทยในศูนยบริการ

บริการการแพทยทางเลือก

ไทยที่ศูนยบริการ

สาธารณสุขเทศบาลเมือง

เชน นวด อบ ประคบ

สาธารณสุขเทศบาลฯ

กาฬสินธุ ทั้ง 2 แหง

สมุนไพรไทย

ทั้ง 2 แหง

- เพื่อสงเสริมการนํา
ภูมิปญญาไทยมาใชในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน

50,000

50,000

(งบกองทุนฯ)

(งบกองทุนฯ)

50,000

- ประชาชนไดรับ

(งบกองทุนฯ) บริการดานการแพทย
แผนไทยที่มีคุณภาพ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
3

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการเยี่ยมบานมารดา

- เพื่อใหหญิงหลังคลอด

- เยี่ยมบานมารดาหลัง

และบุตรหลังคลอด

สามารถปฏิบัติตัวหลัง

คลอดในเขตเทศบาลฯ ทุกราย

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

75,000

75,000

75,000

(งบกองทุนฯ)

(งบกองทุนฯ)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- มารดาหลังคลอดมี

(งบกองทุนฯ) ความเขาใจและสามารถ

คลอดและเลี้ยงดูบุตรได

ปฏิบัติตัวหลังคลอด

อยางเหมาะสม

พรอมดูแลบุตรไดอยาง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

เหมาะสมและไมเกิด
ภาวะแทรกซอน
4

โครงการพัฒนาศักยภาพ

- เพื่อให อสม.มีขวัญและ

- จัดกิจกรรมวัน อสม. 1 ครั้ง

อสม.

กําลังใจในการปฏิบัติงาน

- คัดเลือก อสม. ดีเดน
11 สาขา

70,000

70,000

(งบกองทุนฯ)

(งบกองทุนฯ)

70,000

- อสม. ผานการคัดเลือก

(งบกองทุนฯ) อสม.ดีเดน อยางนอย
6 สาขา
- อสม. มีขวัญและกําลัง
ใจในการปฏิบัติงาน

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
5

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

70,000

70,000

70,000

(งบกองทุนฯ)

(งบกองทุนฯ)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการตรวจคัดกรอง

- เพื่อใหสตรีที่มีอายุ

- จัดอบรมใหความรูแก

- สตรีแกนนําที่ผานการ

มะเร็งเตานมและมะเร็ง

30-60 ปไดรับการคัด

แกนนําสตรีจากชุมชน

ปากมดลูก

กรองมะเร็งเตานมและ

ตางๆ 100 คน

สัมพันธและเชิญชวนสตรี

มะเร็งปากมดลูก

- จัดรณรงคตรวจมะเร็ง

กลุมเปาหมายมารับการ

เตานมและมะเร็งปากมด

ตรวจคัดกรองมะเร็งเตา

ลูกอยางนอย 3 ครั้ง

นมและมะเร็งปากมดลูก

(งบกองทุนฯ) อบรมสามารถประชา -

- สตรีกลุมเปาหมายมา
รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมและมะเร็ง
ปากมดลูก ไมนอยกวา
รอยละ 20

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
6

7

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
150,000

(บาท)
150,000

(งบกองทุนฯ)

(งบกองทุนฯ) บริการดานสุขภาพที่

โครงการพัฒนาการบริการ

- เพื่อยกระดับการจัด

- พัฒนาสุขศาลาในเขต

(บาท)
100,000

ดานสาธารณสุขในสุขศาลา

บริการดานสุขภาพทั้ง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

(งบกองทุนฯ)

- อสม. สามารถจัด

เชิงรับละเชิงรุกที่สุขศาลา

สุขศาลาไดอยางมีคุณภาพ

ประจําชุมชน

- ประชาชนในชุมชนเขา

- เพื่อสงเสริมบทบาทของ

ถึงเขาถึงสถานบริการดาน

อสม.ในการใหบริการดาน

สุขภาพไดงาย และสะดวก

สุขภาพในชุมชน

รวดร็ว

โครงการคัดกรองกลุมโรค

- เพื่อใหประชาชนที่มีอายุ

-คัดกรองโรคเมตาบอลิก

80,000

80,000

เมตาบอลิก (โรคที่เกิดจาก

15 ปขึ้นไป ไดรับการ

ประชาชนอายุ 35 ปขึ้น

(งบกองทุนฯ)

(งบกองทุนฯ)

การเผาพลาญพลังงานของ

คัดกรองความเสี่ยงตาม

ไป รอยละ 90

รางกาย)

เกณฑการประเมิน)

-ประชาชนที่มีอายุ
15 – 35ป ไดรับการวัด
รอบเอว รอยละ 90

80,000

- ประชาชนอายุ 15 ป

(งบกองทุนฯ) ขึ้นไปไดรับการคัดกรอง
ความเสี่ยง รอยละ 90

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
8

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
100,000

(บาท)
-

(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- มีแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ

สํานักการ

และหองอาบน้ําบริเวณ

การใชสมุนไพรไทยในการ

สาธารณสุขฯ

- เพื่อใหมีแหลงเรียนรู

ศูนยบริการสาธารณสุขฯ

ดูแลสุขภาพ

เกี่ยวกับการใชสมุนไพร

แหงที่ 2 (ดงปอ)

- มีการแปรรูปสมุนไพร

ไทยในการดูแลสุขภาพ

- ตั้งแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ

100,000

100,000

100,000

และผลิตภัณฑในชุมชน

- เพื่อใหประชาชนมีสถาน

สมุนไพรไทยรวมทั้งจัด

(งบกองทุนฯ)

(งบกองทุนฯ)

(งบกองทุนฯ)

- ประชาชนไดรับบริการ

ที่อบสมุนไพรในการกําจัด

บริการและจัดกิจกรรมการ

สารพิษตกคางในเลือด

ใชสมุนไพรและการแพทย

โครงการสงเสริมและใช

- เพื่อสงเสริมใหประชาชน

- สรางหองอบสมุนไพร

สมุนไพรไทยในการสงเสริม

ปลูกและใชสมุนไพรไทย

สุขภาพ

พื้นบานในศูนยบริการ
สาธารณสุขฯแหงที่ 2
(ดงปอ)

ดานการแพทยพื้นบาน

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
9

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
30,000

(บาท)
30,000

(งบกองทุนฯ)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการแกไขปญหาภาวะ

- เพื่อใหเด็กแรกเกิด - 5

- เด็กแรกเกิด - 5 ขวบ

(บาท)
30,000

โภชนาการในเด็กแรกเกิด

ขวบ ในเขตเทศบาลไดรับ

ในเขตเทศบาลไดรับการ

(งบกองทุนฯ)

- 5 ขวบ

การดูแลดานสุขอนามัย

ดูแลและเฝาระวังโภชนาการ

อยางถูกวิธีและมีสุขภาพ

อยางถูกวิธี

ที่เหมาะสม

แข็งแรงสมบูรณ

- เด็กแรกเกิด - 5 ขวบ

(งบกองทุนฯ) ไดรับการดูแลสุขภาพ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- จํานวนเด็กแรกเกิด - 5
ขวบ ในเขตเทศบาลฯขาด
สารอาหารระดับ 1 ไมเกิน
รอยละ 10 ระดับ 2 และ
ระดับ 3 ไมเกินรอยละ 1
10 โครงการเยี่ยมผูสูงอายุ
ผูติดเชื้อเอดสและผูพิการ

- เพื่อใหผูสูงอายุ ผูติดเชื้อ

- เยี่ยมบานผูสูงอายุ

130,000

130,000

130,000

เอดสและผูพิการ สามารถ

(ประเภท ก ) จํานวน

(งบกองทุนฯ)

(งบกองทุนฯ)

(งบกองทุนฯ) และผูพิการดํารงตนอยูใน

ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน

500 คน

ดวยตนเองอยางถูกวิธี

- เยี่ยมบานผูติดเชื้อเอดส
จํานวน 20 คน
- เยี่ยมบานผูพิการ
จํานวน 130 คน

- ผูสูงอายุ ผูติดเชื้อเอดส
สังคมไดอยางมีความสุข

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
ไมไดใชงบ

(บาท)
ไมไดใชงบ

- ประชาชนมีหลักประกัน

ประมาณ

ประมาณ

สุขภาพอยางครอบคลุม

- เพื่อใหประชาชนในเขต

- รอยละ 98 ของ

(บาท)
ไมไดใชงบ

ประกันสุขภาพดานการ

เทศบาลฯมีหลักประกัน

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

ประมาณ

รักษาพยาบาลในเขต

สุขภาพดานการรักษา

มีหลักประกันสุขภาพดาน

และไดรับความสะดวกใน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

พยาบาลอยางทั่วถึง

การรักษาพยาบาล

การเขาถึงการดูแลรักษา

11 โครงการจัดทําบัตรหลัก

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สุขภาพรางกาย มีผลให
สุขภาพรางกายแข็งแรง
12 โครงการอนามัยโรงเรียน

- เพื่อใหเด็กนักเรียนใน

- นักเรียนชั้น ป. 1 - 4

30,000

30,000

ความรับผิดชอบไดรับการ

ไดรับการดูแลสุขภาพตาม

(งบกองทุนฯ)

(งบกองทุนฯ)

(งบกองทุนฯ) อนามัยที่สมบูรณแข็งแรง

ดูแลสุขภาพจากเจาหนาที่

เกณฑที่กําหนดอยางนอย

สาธารณสุข

รอยละ 90

- เพื่อใหผูปวยโรคเรื้อรัง

- จัดใหมีแพทยประจํา

232,000

232,000

232,000

ในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง

(เชน เบาหวาน ความดัน

ศูนยบริการสาธารณสุข

(งบกองทุนฯ)

(งบกองทุนฯ)

(งบกองทุนฯ) เทศบาลฯไดรับการดูแล

ในเขตเทศบาลเมือง

โลหิตสูง) ไดรับบริการดาน

เทศบาลฯทั้ง 2 แหง

รักษาจากแพทยอยางตอ

กาฬสินธุ

การรักษาพยาบาลที่เหมาะ

สัปดาหละ 1 วัน

เนื่องและสามารถปฏิบัติ

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ

สมและมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง

30,000

- นักเรียนมีสุขภาพ

- ผูปวยโรคเรื้อรังในเขต

ตนไดอยางถูกตอง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๑๔ โครงการพัฒนากายและจิตพิชิต
โรคผูสูงวัย

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม อุดหนุนงบประมาณใหกับ
และวิถีพุทธแกเยาวชน

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง

สํานักการศึกษา

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ผูสูงอายุมีกลังใจและ

กองสวัสดิการฯ

สมาคมขาราชการครูบํานาญ
จังหวัดกาฬสินธุ

๑๕ โครงการสุขภาพจิตพิชิต
โรคราย

เพื่อใหผูสูงอายุไดมีสุขภาพจิต อุดหนุนงบประมาณใหกับ
ที่ดีมีสมาธิภาวนาและกําลังใจ สมาคมผูสูงอายุ

สุขภาพที่ดี

ที่จะดํารงตนอยูในสังคมได
16 โครางการกอสรางศูนยบริการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ศูนยบริการสาธารณสุข 1 แหง

สาธารณสุขแหงที่ 3

ใหบริการดานสุขภาพ

(ชุมชนหนาโรงซอม ร.พ.ช.)

-

4,000,000

-

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไปมีความ

ประชาชนในเขตเทศบาลให

พึงพอใจตอการบริการดาน

ไดรับบริการที่สะดวกและ

สุขภาพและสะดวกตอการรับ

ทั่วถึง

บริการมากขึ้น

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๑๗ โครงการ ส.สูงวัย ใสใจ ฟ.ฟน

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออุดหนุนสมาคมฌาปนกิจ

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สงเคราะหผูสูงอายุจังหวัด-

ผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ 200 คน

กาฬสินธุ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ผูสูงอายุมีความรูความเขาใจ
และทักษะกอน - หลัง ในเรื่อง
การดูแลสุขภาพชองปาก

กองสวัสดิการฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๑๐ มีการปองกันและควบคุมโรค
ลําดับ
ที่
1

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการตรวจแนะนํา

- เพื่อใหประชาชนได

รานอาหารและแผงลอยใน

สุขาภิบาลอาหารและ

บริโภคอาหารที่สะอาด

อาหารปลอดภัย

ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจาก

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
55,000

(บาท)
55,000

(บาท)
55,000

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนไดบริโภค

สํานักการ

เขตเทศบาลไดรับการตรวจ

อาหารที่สะอาดปลอดภัย

สาธารณสุขฯ

แนะนํา อยางนอย 98 %

อัตราปวยที่เกิดจากโรค

อาหารและน้ําเปนสื่อ

ระบบทางเดินอาหาร

- เพื่อเปนการกระตุนเตือน

ลดลง

ใหพอคาแมคาปฏิบัติให
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
2

- ผูประกอบการราน

สํานักการ

ผานมาตรฐานอาหาร

อาหารแผงลอยและ

สาธารณสุขฯ

ผูประกอบการรานอาหาร

สะอาดรสชาติอรอย

ตลาดมีความเขมแข็ง

แผงลอยในตลาดไดรับ

รอยละ 95

อันจะสงผลใหเกิดการ

ประสบการณที่จะนํามา

- ตลาดผานเกณฑ

พัฒนารานอาหารแผงลอย

ประยุกตใชกับกิจการของ

มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ

ตลาดทุกแหงใหผาน

ตนเองใหเกิดการพัฒนา

ทุกแหง

เกณฑมาตรฐาน

โครงการฝกอบรมและศึกษา

- เพื่อพัฒนาความรูดาน

- รานอาหารและแผงลอย

ดูงานผูประกอบการราน

การบริหารจัดการให

อาหาร แผงลอย ตลาด
และตลาดโตรุง

ตามมาตรฐานแตละ
ประเภท

350,000

-

-

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๑๐ มีการปองกันและควบคุมโรค
ลําดับ
ที่
3

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการมหกรรมอาหาร

- เพื่อสงเสริมใหประชาชน

- รานอาหารและแผงลอย

สะอาด รสชาติอรอย

เห็นความสําคัญของปาย

ที่รวมโครงการผานเกณฑ

อาหารที่สะอาดและ

อาหารสะอาดรสชาติอรอย

มาตรฐานอาหารสะอาด

สามารถลดอัตราการ

และเปนการสงเสริมการ

อรอยรสชาติอรอย

ปวยดวยโรคระบบทาง

จําหนายสินคาปลอดภัย

- ประชาชนไดบริโภค

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

เดินอาหาร
- ประชาชนมีรายไดเพิ่ม
ขึ้น

4

โครงการดูแลรักษาและ

- เพื่อจัดบริการดูแล

- จัดใหมีคลินิกรักษาสัตว

250,000

250,000

250,000

- มีสถานที่รักษา

ปองกันโรคสัตว

สุขภาพสัตวเลี้ยงทั้งใน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

พยาบาลสัตวในราคา

เชิงรับและเชิงรุก

1 แหง

ที่ถูก

- สุนัขและแมวไดรับการ

- สัตวเสี้ยงไดรับการ

ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ

ดูแลรักษาในราคาถูก

สุนัขบาไมนอยกวา

- สัตวเลี้ยงในเขต

รอยละ 80

เทศบาลมีภูมิคุมกันโรค
และปราศจากโรค
ระบาดสัตว

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๑๐ มีการปองกันและควบคุมโรค
ลําดับ

เปาหมาย

5

6

วัตถุประสงค

โครงการ

ที่

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

(บาท)
50,000

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการเฝาระวังและ

- เพื่อเฝาระวังและควบคุม

- สัตวเลี้ยงและประชาชน

ควบคุมโรคติดตอจากสัตวสู

การแพรระบาดของโรค

ในเขตเทศบาลเมือง

โรคติดตอจากสัตวสูคน

คน

ติดตอจากสัตวสูคนในเขต

กาฬสินธุปลอดจากโรค

เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ติดตอจากสัตวสูคน

โครงการควบคุมสุนัข - แมว

- เพื่อลดอัตราการเกิดของ

- สุนัข - แมว จรจัดไดรับ

จรจัด

สุนัข - แมว จรจัดในเขต

การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ

เทศบาล

สุนัขบาและคุมกําเนิด ไม

50,000

50,000

50,000

- ไมมีโรคไขหวัดนกและ

- สุนัขและแมว จรจัด

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ

ลดลงอยางตอเนื่อง

สาธารณสุขฯ

- มีพื้นที่ใชสอยแยก

สํานักการ

นอยกวารอยละ 60
7

-

-

โครงการปรับปรุงอาคาร

- เพื่อขยายหองลางเครื่อง

- ปรับปรุงอาคารโรงฆา

โรงฆาสัตว (โค - กระบือ)

ในคอกพักสัตวและอื่นๆเพื่อ

โค - กระบือ ตามแบบ

สวนการใชงานไดถูกตอง

ใหสะดวกและเหมาะสม

แปลนเทศบาลเมือง

ตามหลัก GMP

ตอการใชงาน

กาฬสินธุใหถูกตองตาม
หลัก GMP

700,000

สาธารณสุขฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๑๐ มีการปองกันและควบคุมโรค
ลําดับ
ที่
8

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
20,000

(บาท)
20,000

(บาท)
20,000

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการปองกันและควบคุม

-เพื่อใหประชาชนในเขต

-ประชาสัมพันธให

โรคติดตอในทองถิ่น

เทศบาลฯไดรับความรูใน

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

ในการปองกันโรคตาม

การปองกันและควบคุมโรค

รูวิธีปองกันและควบคุมโรค

ฤดูกาล

ติดตอในทองถิ่น

ติดตอในทองถิ่น และโรคที่

-อัตราการเกิดโรคติดตอ

-เพื่อควบคุมการแพร

มีการระบาดในชวงฤดูกาล

ตามฤดูกาลลดลง

ระบาดของโรค

นั้นๆ เชน โรคไขฉี่หนู ,โรค
อุจจาระรวง,โรคไขหวัด
ใหญสายพันธุใหม ฯลฯ
-ดําเนินการสอบสวนและ
ควบคุมโรคในกรณีที่เกิดโรค

-ประชาชนไดรับความรู

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๑๐ มีการปองกันและควบคุมโรค
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
9

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการปองกันเฝาระวัง

-เพื่อใหเยาวชนในสถาน

-จัดอบรมใหความรู

100,000

100,000

100,000

-เยาวชนในเขตเทศบาล

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ศึกษาและในชุมชนมีความรู

เยาวชนในสถานศึกษาและ

(งบกองทุน

(งบกองทุน

(งบกองทุน

มีความรูเกี่ยวกับ

และการตั้งครรภในวัยที่ไม

ความเขาใจ ในการสราง

ในชุมขน เขตเทศบาลฯ

หลักประกัน

หลักประกัน

หลักประกัน พฤติกรรมทางเพศที่

พึงประสงค

ทัศนคติที่ดี ในการรักนวล

จํานวน 500 คน

สุขภาพ)

สุขภาพ)

สงวนตัว รูจักวิธีการ

-จัดตั้งกลุมเยาวชนดีทักษะ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ปองกันเฝาระวังโรคติดตอ

ดีมีอนาคตในชุมชนในเขต

และการตั้งครรภในวัยที่

ทางเพศสัมพันธและการ

เทศบาลฯ

ไมพึงประสงค

สุขภาพ)

เหมาะสม,หางไกลจาก

ตั้งครรภในวัยที่ไมพึง

-ชุมชนในเขตเทศบาลฯ

ประสงค

มีกลุมเยาวชนดีทักษะดี
ชุมชนละ ๑ กลุม

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๑๐ มีการปองกันและควบคุมโรค
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

10 โครงการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

-เพื่อใหประชาชนเกิด

-จัดแตงตั้งคณะทํางาน

100,000

100,000

100,000

-คาดัชนีความชุกของลูก

สํานักการ

ความรวมมือในการปองกัน

ปองกันควบคุมโรคไขเลือด

(งบกองทุน

(งบกองทุน

(งบกองทุน

น้ํายุงลาย (HI) ไมเกินคา

สาธารณสุขฯ

และควบคุมโรคไขเลือดออก

ออกในเขตเทศบาลฯ

หลักประกัน

หลักประกัน

หลักประกัน มาตรฐานที่กระทรวง

ในสถานศึกษา,วัดและ

-คณะทํางานปองกัน

สุขภาพ)

สุขภาพ)

ชุมชนในเขตเทศบาลฯ

ควบคุมโรคไขเลือดออก

-มีชุมชนปลอดโรคไข

อยางทั่วถึง

ออกสุมประเมินคาดัชนี

เลือดออก อยางนอย๑๐

-เพื่อเปนการกระตุนใหทุก

ความชุกลูกน้ํายุงลายและ

ชุมชน , โรงเรียนปลอด

ภาคสวนที่เกี่ยวของมีสวน

ผลการดําเนินงานของ

ลูกน้ํายุงลาย อยางนอย

รวมในการดําเนินงานปอง-

อสม.ทุกพื้นที่ในเขต

๕ แหงและวัดปลอด

กันและควบคุมโรคไขเลือด-

เทศบาลฯ เดือนละ ๑ ครั้ง

ลูกน้ํายุงลาย อยางนอย

ออก

-คัดเลือกชุมชนปลอดโรค

๓ วัด

ไขเลือดออก,โรงเรียนและ

-อัตราการปวยของโรค

วัดปลอดลูกน้ํายุงลาย

ไขเลือดออกลดลงไมนอย

สุขภาพ)

สาธารณสุขกําหนด

กวารอยละ 20 ของคา
-เพื่อเปนการจัดเตรียม

-เคมีภัณฑและอุปกรณใน

เคมีภัณฑและอุปกรณในการ

การกําจัดลูกน้ํายุงลายมี

กําจัดลูกน้ํายุงลาย

พรอมใชตลอดปงบประมาณ

มัธยาฐานยอนหลัง 5 ป

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๑๑ บานเมืองสะอาดสวยงาม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
1

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
2,600,000

(บาท)
2,600,000

(บาท)
2,600,000

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการจางเหมาแรงงาน

- เพื่อใหถนน ตรอก ซอย

- การจางเหมาชุมชนดูแล

รักษาความสะอาดและความ

ชุมชนไดรับการดูแลรักษา

รักาความสะอาดชุมชนทั้ง

ชุมชนตางๆ มีความ

เปนระเบียบเรียบรอยของ

ความสะอาด

ใน 36 ชุมชน และสวน

สะอาดเปนระเบียบ

ชุมชน

- เพื่อใหประชาชนใน

สาธารณะกุดน้ํากินเปน

ชุมชนมีสวนรวมในการ

เวลา 12 เดือน

- ถนน ตรอก ซอย ใน

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

รักษาความสะอาดและเกิด
จิตสํานึกในการดูแล
สิ่งแวดลอมในชุมชน
2

โครงการลอกทอระบายน้ํา

- การระบายน้ําตาม

สํานักการ

ตางๆระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําทวม

ถนนสายตางๆ สะดวก

สาธารณสุขฯ

ขังเวลาฝนตก

รวดเร็วไมมีน้ําทวมขัง

- เพื่อทําการลอกทอ

- การระบายน้ําตามถนนสาย

ระบายน้ําในถนนสายตางๆ
เพื่อไมใหมีการอุดตัน

70,000

- โดยการทําการลอกทอระบาย
น้ํานอกเวลาราชการในถนนที่มี
การจราจรหนาแนน เชน ถนน
ถนนเทศบาล 23 ถนนอินทรศริ
ถนนภิรมย สวนถนนที่เหลือจะดําเนินการในเวลาราชการ

70,000

70,000

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๑๑ บานเมืองสะอาดสวยงาม
ลําดับ
ที่
3

๔

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
130,000

(บาท)
130,000

(บาท)
130,000

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการลางทําความ

- เพื่อใหตลาดที่อยูในความ

- ลางตลาดโตรุง สัปดาห

สะอาดตลาด

รับผิดชอบของเทศบาลฯ

ละ 2 ครั้ง

ชอบของเทศบาลฯมี

มีความสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอยตามเกณฑ
มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ
ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารรสุข

- ตลาดรวมใจการเกษตร
สัปดาหละ 1 ครั้ง
- ตลาด 1, 2, 3 เดือนละ
2 ครั้ง

ความสะอาดเปนระเบียบ
ผานเกณฑมาตรฐาน
ตลาดสดนาซื้อของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- เพื่อใหถนน ทางเทาและ
ที่สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุไดรับการดูแล
รักษาความสะอาดอยาง
ครอบคลุมและทั่วถึง
- เพื่อใหเปนการสงเสริมการ

- จางเหมาบุคคลดูแลรักษา
ความสอาดถนน ทางเทา และทาง
สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไมนอยกวา 40 อัตรา

โครงการจางเหมารักษา
ความสะอาดถนน ทางเทา
และที่สาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

๕,๓๔๖,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

- ตลาดในความรับผิด

-เทศบาลเมืองกาฬสินธุสามารถ
ใหบริการในการดูแลรักษาความ
สะอาดถนน ทางเทา และที่
สาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุอยางครอบคลุม
ตามเปาหมาย

มีสวนรวมในกิจการสาธารณะ

-ถนน ทางเทา และที่

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุและ

สาธารณะในเขตเทศบาล

เปนการสรางรายไดใหแกคน

เมืองกาฬสินธุ มีความสะอาด

ในทองถิ่น

เรียบรอยสวยงาม

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๗ พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ ๑๑ บานเมืองสะอาดสวยงาม
ลําดับ
ที่
๕

เปาหมาย
โครงการ
โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานในดานสวนสาธารณะในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหสวนสาธารณะและ
- จางเหมาบุคคลดูแลรักษา
สวนเกาะกลางถนนในเขต
ปรับปรุงตกแตงสวนสาธารณะและ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรับ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาลเมืองการดูแลรักษาปรับปรุงตกแตง กาฬสินธุ
ใหสวยงามและครอบคลุม
ทุกพื้นที่

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
๑,๑๘๘,๐๐๐

(บาท)
๑,๑๘๘,๐๐๐

(บาท)
๑,๑๘๘,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

-เทศบาลเมืองกาฬสินธุมี
เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานสวน
สาธารณะที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
มีสวนสาธารณะสวนหยอม

- เพื่อสรางงานสรางอาชีพ

และเกาะกลางถนนที่สวยงาม

และเพิ่มรายไดใหประชาชน

เปนระเบียบเรียบรอยและเปน

ในเขตพื้นที่

เมืองนาอยู

สํานักการชาง

-ประชาชนในเขตเทศบาล
มีคุณภาพชีวิตที่ดีไดรับบริการ
ที่ดีจากภาครัฐ
๖

โครงการจางเหมาเอกชน

- เพื่อใหอาคารสํานักงาน

- จางเหมาบุคคลดูแลรักษา

ทําความสะอาด

เทศบาลและสํานักงาน

ความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล

สํานักงานงานทะเบียนราษฎร

ทะเบียนราษฎรใหสะอาด

และสํานักงานทะเบียน

มีความสะอาด

สวยงาม

๓๕๐,๐๐๐

-

-

-อาคาสํานักงานเทศบาลและ

สํานักปลัดฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๘ สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ ๑๒ การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
1

2

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

จะไดรับ

(บาท)
83,000

(บาท)
83,000

(บาท)
83,000

- เทศบาลสามารถนํา

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

โครงการเฝาระวังคุณภาพ

- เพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ํา

- แหลงน้ําธรรมชาติในเขต

แหลงน้ําธรรมชาติและ

แหลงน้ําธรรมชาติในเขต

เทศบาลและน้ําใตดินใน

ผลการวิเคราะหคุณภาพ

สถานที่กําจัดขยะ

เทศบาลและน้ําใตดินใน

สถานที่ฝงกลบขยะไดรับ

น้ํามาใช เพื่อเตือนภัย

สถานที่ฝงกลบขยะ

การตรวจวัดคุณภาพน้ําไม

และหาแนวทางปรับปรุง

นอยกวา 2 ครั้ง

คุณภาพน้ํา

โครงการติดตั้งถังดักไขมัน

- ของเสียจากบานเรือน

สํานักการ

รับการบําบัดกอนปลอยลง

ไดรับการบําบัดเบื้องตน

สาธารณสุขฯ

ทอระบาย อยางนอย

กอนปลอยลงสูทอน้ํา

รอยละ 40 ของจํานวน

สาธารณะ

- เพื่อใหประชาชนติดตั้ง

- น้ําเสียจากครัวเรือนได

ถังดักไขมันสําหรับบําบัด
น้ําเสียจากครัวเรือน

30,000

30,000

30,000

หลังคาเรือน
3

- คุณภาพอากาศที่

สํานักการ

รับการตรวจวัดคุณภาพ

ปลอยจากเตาเผาศพ

สาธารณสุขฯ

ทางอากาศทั้ง 4 แหง

ผานเกณฑมาตรฐานของ

โครงการเฝาระวังมลพิษทาง

- เพื่อเฝาระวังมลพิษ

- เตาเผาในเขตเทศบาลได

อากาศ

อากาศบริเวณจุดเสี่ยง คือ
เตาเผาในเขตเทศบาลมีการ

10,000

10,000

10,000

ดูแลไมกอใหเกิดมลพิษเกิน

กรมควบคุมมลพิษ 4

มาตรฐาน

แหง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๘ สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ ๑๒ การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ลําดับ
ที่
4

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการกอสรางระบบ

- เพื่อใหเทศบาลมีสถานที่

- กอสรางบอฝงกลบขยะ

กําจัดขยะ ระยะที่ 2

กําจัดขยะที่สามารถรองรับ

เพิ่มอีก 1 บอ ในสถานที่

ขยะไดเพิ่มขึ้นและมีอายุ

กําจัดขยะบานแกงนาขาม

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)
-

70,150,000
(เงินอุดหนุน)

การใชงานนานขึ้น

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เทศบาลมีพื้นที่พอใน

สํานักการ

การกําจัดขยะดวยวิธีการ

สาธารณสุข

ฝงกลบอยางถูกหลัก

หมายเหตุ

สุขาภิบาลเพียงพอกับ

เทศบาลตองสมทบ

ปริมาณที่เกิดขึ้น

งบประมาณ
รอยละ 10

5

100,000

100,000

100,000

- สนุบสนุนตัวชี้วัดให

สํานักการ

ปริมาณขยะที่นําไปฝง

สาธารณสุขฯ

โครงการกองทุนจิตอาสา

- เพื่อลดปริมาณขยะตั้งแต

- ประชาชนใหความรวม

พัฒนาสิ่งแวดลอมเทศบาล

แหลงกําเนิดใหปริมาณขยะ

มือในการลดปริมาณขยะ

เมืองกาฬสินธุ

ที่จะนําไปฝงกลบลดลง

กลบลดลงตามรอยละที่

- ประชาชนมีรายไดจาก

ไดกําหนดไว

การจําหนายขยะ
6

โครงการตรวจสอบคุณภาพ

- เพื่อเปนขอมูลในการ

- นําปุยอินทรียของ

17,500

17,500

17,500

- คุณภาพปุยหมัก

ปุยอินทรียเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

ปรับปรุงคุณภาพปุยอินทรีย

เทศบาลฯไปตรวจหาธาตุ

อินทรียของเทศบาลผาน

ของเทศบาลใหมีธาตุอาหาร

อาหารหลัก ธาตุอาหารรอง

เกณฑมาตรฐาน

หลักอยูในเกณฑมาตรฐาน

และสารอินทรีย 1 ครั้ง

สํานักการ
สาธารณสุชฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๘ สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ ๑๒ การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ลําดับ
ที่
7

เปาหมาย
โครงการ
โครงการชุมชนปลอดขยะ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

(บาท)
100,000

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- สนับสนุนตัวชี้วัดให

สํานักการ

ขยะ โดยยึดหลัก 3R คือ

ปริมาณขยะที่นําไปฝง

สาธารณสุขฯ

แหลงกําเนิด โดยเทศบาล

Reduce Reuse และ

กลบลดลงตามรอยละที่

เมืองกาฬสินธุสนับสนุนให

Recycle

ไดกําหนดไว

- เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวม

- ประชาชนมีการจัดการ

ในการลดปริมาณขยะตั้งแต

ชุมชนมีการจัดการโดยยึด
หลักลดการใช นํากลับมาใช
ใหม และรีไซเคิล ภายใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๙ พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว
เปาประสงคที่ ๑๓ มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
๑

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

เพื่อใหโรงเรียนมีพื้นที่สวน

สวนหยอมของโรงเรียนและ

สถานศึกษา

หยอมที่มีไมดอก ไมประดับที่

ตามอาคารเรียน

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

500,000

500,000 มีพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียน

-

สถานศึกษา

ที่เอื้อตอการเรียนของนักเรียน

สวยงามและเปนการเพิ่มพื้น
ที่สีเขียวในโรงเรียน
๒

ประชาชนในเขตเทศบาล

โครงการพัฒนาลําน้ําปาวและ

เพื่อปองกันน้ําทวมพื้นที่การ

- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน

ปรับปรุงภูมิทัศน ๒ ฝงลํา

เกษตรและปรับปรุงภูมิทัศน

C โดยการทําทาเรือ ๒ แหง

น้ําปาว

ตลิ่ง ๒ ฝงลําน้ําปาว พรอมอนุ- ระบบไฟฟา งานกอสรางรูปปน

นักทองเที่ยวใกลเคียง

รักษทรัพยากรธรรมชาติ

ไดโนเสาร ๓๒ ตัว

มีแหลงพักผอนและ

- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน

เก็บกักน้ําและน้ําไม

F โดยกอสรางงานโครงสราง

ทวมขัง

พื้นฐานงานระบบไฟฟา และ
กอสรางรูปปนไดโนเสาร ๓๒ ตัว
- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน
F โดยกอสรางงานกอสราง
พื้นฐานและงานระบบไฟฟา

-

๕๓,๒๘๗,๕๐๐
(เงินอุดหนุน)

-

เมืองกาฬสินธุ และ

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๙ พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว
เปาประสงคที่ ๑๓ มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
๓

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนอง-

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหนอง

(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณหนองไชยวาน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

๔,๗๒๕,๐๐๐ สภาพภูมิทัศนรอบหนอง-

ไชยวาน (เสนอโดยชุมชนหนอง- ไชยวานใหมีความสวยงาม

ไชยวาน มีความสวยงาม

ไชยวาน

และสะอาดเปนที่พักผอน

สํานักการชาง

หยอนใจ
๔

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนอง-

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหนอง

ไชยวานบริเวณขางราน ส.กลการ ไชยวานขางราน ส.กลการ
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน)

บริเวณหนองไชยวาน ขาง

-

ราน ส.กลการ

๑๐,๕๐๐,๐๐๐

-

สภาพภูมิทัศนรอบหนอง-

สํานักการชาง

ไชยวาน (ขางราน ส.

(เงินอุดหนุน)

ใหมีความสวยงาม

กลการ มีความสวยงาม
และสะอาดเปนที่พักผอน
หยอนใจ

๕

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนรอบ ๆ

บริเวณศาลปูแฮ ตามแบบ

ศาลปูแฮ

ศาลปูแฮ ใหมีความสวยงาม

แปลน

(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ)

-

-

๙๔๕,๐๐๐

สภาพภูมิทัศนรอบ
ศาลปูแฮ มีความสวย
งามสะอาดเปนที่พักผอน
หยอนใจและสนาม
เด็กเลน

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๙ พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว
เปาประสงคที่ ๑๓ มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ
ลําดับ
ที่
๖

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและ

ถมดิน ๗๐๐ ลบ.ม. และปรับ

สระน้ําหลังที่ทําการชุมชนวัด

รักษาสภาพแวดลอม

แตงรอบบริเวณ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๑๐๕,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เปนแหลงทองเที่ยว

สํานักการชาง

และที่พักผอนหยอนใจ

ปาทุงศรีเมือง (เสนอโดยชุมชน

ของประชาชน

วัดปาทุงศรีเมือง)
๗

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและ

สวนสาธารณะแกงดอนกลาง

-

ตามแบบแปลนที่กําหนด

228,984,000

-

- ชุมชนมีสวนสาธารณะ

สํานักการชาง

และลานกีฬาเปนที่

แกงดอนกลางเปนพุทธมณฑล

พัฒนาสวนสาธารณะให

แกงดอนกลาง

เปนที่พักผอนและแหลง

พักผอนหยอนใจและ

เรียนรูทางธรรมชาติและเปน

ออกกําลังกาย

พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ

- จังหวัดมีสถานที่จัด

(เงินอุดหนุน)

กิจกรรมที่สําคัญ ๆ และ
เปนศูนยวัฒนธรรม
ทองถิ่น
๘

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนกุดคลา
(เสนอโดยชุมชนทาสินคา)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและ

- กอสรางทางเทากระเบื้องคอนกรีต

รักษาสภาพแวดลอมบริเวณ

0.40x0.40x3.5 ซม. พื้นที่รวม 2,120

กุดคลา

ตร.ม.คันหินคสล.ยาว 1,410 ม. โคมไฟกิ่ง

๕,๕๐๐,๐๐๐

เดี่ยวสูง 6.0 ม. (พรอมสายไฟและทอรอยสาย)
จํานวน 36 ชุด,ตูควบคุมไฟฟา 2 ชุด,บันได คสล. 1 จุด

-

-

ชุมชนมีสถานที่พักผอน
หยอนใจ

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๙ พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว
เปาประสงคที่ ๑๓ มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
๙

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

เพื่อใหภูมิทัศนบริเวณศาล

ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ศาล-

บริเวณศาลปูหาร

ปูหารมีความสวยงาม

ศาลปูหาร

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๒,๐๔๗,๕๐๐

บริเวณทุงสระ

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

บริเวณศาลปูหารมี

สํานักการชาง

เปนที่พักผอนหยอนใจ
เพื่อเปนสถานที่สําหรับนัน-

ปรับปรุงบริเวณทุงสระตามแบบ

ทนาการของประชาชน

แปลนเทศบาล

-

-

๑,๒๖๐,๐๐๐ ทุงสระเปนสถานที่

สํานักการชาง

หยอนใจที่เปนพื้นที่

(เสนอโดยชุมชนทุงสระ)
๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

หนวยงาน

สภาพภูมิทัศนสวยงาม

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย)
๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ผลลัพธที่คาดวา

สีเขียวสําหรับประชาชน
เพื่อเปนการกระตุนเตือน

ปรับปรุงบริเวณรอบ ๆ เมรุ

บริเวณเมรุวัดสวางคงคา

จิตใจใหแจมใสและเปนการ

ตามแบบแปลน

(เสนอโดยชุมชนวัดสวางคงคา)

เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน

๑๒ โครงการปรับปรุงลํารางขางวัด

เพื่อเปนการปรับปรุงพื้นที่

สวางคงคา

และเปนการระบายน้ําปอง

(เสนอโดยชุมชนทุงสระ)

กันน้ําทวม

-

-

๕๒๕,๐๐๐

ประชาชนผูมาใชเมรุ

สํานักการชาง

มีจิตใจที่แจมใสขึ้น
ลดความเศราโศกลงได

ลํารางขางวัดสวางคงคา

-

-

๕๒๕,๐๐๐

มีภูมิทัศนที่สวยงามขึ้น
และน้ําไมทวมขังชุมชน

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๙ พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว
เปาประสงคที่ ๑๓ มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

๑๓ โครงการจัดสรางสวนสาธารณะ

เพื่อพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุใหเปน กอสางสวนสาธารณะ สนามกีฬา

สนามกีฬาและนันทนาการ

สวนสาธารณะ สนามกีฬาและ และแหลงนันทนาการ บนพื้นที่

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๒๐๓,๑๗๕,๐๐๐

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

มีสวนสาธารณะและ

สํานักการชาง

สถานที่นันทนาการที่

(เงินอุดหนุน)

แหลงนันทนาการสําหรับประชาชราชพัสดุแปลงเลขที่ กส ๖๔๖ ตาม

เชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว

ในทองถิ่น

ที่จะสรางงานสรางรายได

แบบแปลนเทศบาล

ใหกับประชาชน
๑๔ โครงการกอสรางสระวายน้ํา

เพื่อกอสรางสระวายน้ําและ

กอสรางสระวายน้ําพรอมอัฒจันทร

มาตรฐาน พรอมอัฒจันทร

อัฒจันทรใหเปนสนามที่สามารถ ตามแบบแปลนเทศบาล บริเวณ

มีหลังคา

จัดการแขงขันกีฬาวายน้ําได

-

๕๕,๑๒๕,๐๐๐

-

มีสระวายน้ําที่ได

สํานักการชาง

มาตรฐานที่จัดการแขงขัน

(เงินอุดหนุน)

พื้นที่ภายในสนามกีฬากลาง

วายน้ําได

จังหวัดกาฬสินธุ
๑๕ โครงการปรับปรุงแกมลิงกุดโงง

เพื่อปรับปรุงแหลงรับน้ําในเขต 1. งานขุดลอกดิน 151,300

สาธารณะประโยชนในเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อ

ลบ.ม.

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

บรรเทาเหตุน้ําทวมและฟนฟู

2. งานถมดินคันทาง 25,600

-

๕,๖๘๗,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)

-

ปองกันน้ําทวมขังพื้นที่
เศรษฐกิจ ฟนฟูระบบ
นิเวศน ปรับปรุงภูมิทัศน

สภาพทางนิเวศนของแหลงน้ํา ลบ.ม.

แหลงน้ํา เพื่อใชการ

สาธารณะในเขตเทศบาลฯ

3. วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

นันทนาการของประชาชน

dia 0.80 ม. จํานวน 88 ทอน

ภายในเขตเทศบาลฯ

4. วางผังบริเวณ จํานวน 1 รายการ

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๙ พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว
เปาประสงคที่ ๑๓ มีพื้นทีสีเขียวและแหลงนันทนาการ
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

๑๖ โครงการลดภาวะลดโลกรอน

เพื่อใหชุมชนในเขตเทศบาล

ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในชุมชน

กาฬสินธุ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นใน

กองสวัสดิการฯ

ชุมชนชวยลดภาวะโลก

โดยการปลูกตนไม เพื่อลด

รอนและเปนรมเงา

ภาวะโลกรอน
๑๗ โครงการกอสรางสวนน้ําและ

เพื่อกอสรางสวนน้ําและสระ

- กอสรางสวนน้ําและสระวาย

-

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

-

มีสวนน้ําและสระวายน้ําที่ได

สระวายน้ําสาธารณะแกง

วายน้ําเพื่อใหเปนสถานที่ออก น้ํา จํานวน ๑ งาน

มาตรฐานในการออกกําลังกาย

ดอนกลาง

กําลังกายและพักผอนหยอนใจ - กอสรางอาคารบริการ

และพักผอนหยอนใจ

ของประชาชนในเขตเทศบาล

สํานักการชาง

จํานวน ๑ หลัง

เมืองกาฬสินธุ
๑๘ โครงการจางเหมาปรับปรุง

เพื่อปรับปรุงเกาะกลาง

เกาะกลางถนนกาฬสินธุระยะทาง

ภูมิทัศนบริเวณเกาะกลางถนน

ถนนกาฬสินธุใหมีภูมิทัศน

500 เมตร

ถนนกาฬสินธุ

สวยงาม

๙๕,๐๐๐

-

-

มีเกาะกลางถนนเปนพื้นที่
สีเขียวที่สวยงาม

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่
๑

เปาหมาย
โครงการ
โครงการเสริมผิวจราจร คสล.

วัตถุประสงค
เพื่อใหการคมนาคม

(ผลผลิตของโครงการ)
- เสริมผิวจราจรแบบ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑,๐๒๘,๐๐๐

-

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

ถนนสุจินดา เริ่มจากวงเวียนน้ําพุ สะดวก รวดเร็วและสราง

Asphaltic Concrte หนา 0.05 ม.

ทางการสัญจรไปมา

ถึงแยกถนนประดิษฐ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

พื้นที่ไมนอยกวา ๒,855.๐๐ ตร.ม.

สะดวกปลอดภัยไมมีน้ํา

(ชุมชนตลาดเกา)

ทรัพยสินของประชาชน

ทวมขัง

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
๒

๓

โครงการกอสรางถนน คสล.

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม.

-

ซอยแยกบานนางหนูแพร

สะดวก รวดเร็วและสราง

กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม.

ทางการสัญจรไปมา

ถนนพิมพะนิตย

ความปลอดภัยในชีวิตและ

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน)

ทรัพยสินของประชาชน

๕๖๐.๐๐ ตร.ม.

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กวาง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐

คสล. รูปตัวยู ทั้ง ๒ ขาง ซอย

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

เมตร ยาว ๙๖๐.๐๐ เมตร

-

-

-

๓๔๗,๐๐๐

๒,๐๑๖,๐๐๐

ถนนไดมาตรฐานงาน

ระบบระบายน้ําได
มาตรฐานปองกันและ

ขางโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง

(เสนอโดยชุมชน ก.ส.ส)

ไดดี

สํานักการชาง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
๔

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๑,๕๘๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

โครงการกอสรางถนน คสล.

เพื่อใหการคมนาคม

กวางเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว

สายทุงมนเชื่อมถนนลาดยาง

สะดวก รวดเร็วและสราง

ประมาณ ๕๔๗.๐๐ เมตร หนา

ทางการสัญจรไปมา

สายแขวงการทาง (ขางโรงสี-

ความปลอดภัยในชีวิตและ

๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม

สะดวกปลอดภัย

บุญสมดุล)

ทรัพยสินของประชาชน

นอยกวา ๒,๗๓๕ ตารางเมตร

เพื่อใหการคมนาคม

กวางเฉลี่ย ๕๐๐เมตร ยาว

(ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)
๕

๖

โครงการกอสรางถนน คสล.

-

-

๑,๘๖๗,๐๐๐

ถนนไดมาตรฐานงาน

สายหลังแขวงการทางกาฬสินธุ - สะดวก รวดเร็วและสราง

ประมาณ ๖๔๗.๐๐ เมตร หนา

ทางการสัญจรไปมา

หลังวัดปาทุงศรีเมือง

๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม

สะดวกปลอดภัย

ความปลอดภัยในชีวิตและ

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง) ทรัพยสินของประชาชน

นอยกวา ๓ ,๑๕๐ตารางเมตร

โครงการกอสรางถนน คสล.

เพื่อใหการคมนาคม

ชวงที่ ๑ กวางเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร

ซอยริมทุง

สะดวก รวดเร็วและสราง

ยาวประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตร

ทางการสัญจรไปมา

หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร

สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ) ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

ไมนอยกวา ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร

-

๓,๓๕๖,๐๐๐

-

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๕๕๓,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

ชวงที่ ๒ กวางเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร
ยาวประมาณ ๓๐๗.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา ๑,๒๒๘.๐๐ ตร.ม.
ชวงที่ ๓ กวางเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร
ยาวประมาณ ๗๒๕.๐๐ เมตร
หนา ๐,๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา ๓,๖๒๕ ตารางเมตร
๗

โครงการกอสรางถนน คสล.

เพื่อใหการคมนาคม

กวาง ๓,๕๐ เมตร ยาว ๒๗๔.๐๐

ซอยอัคราสา (เสนอโดยชุมชน

สะดวก รวดเร็วและสราง

เมตร หรือพื้นที่ ๙๕๙ ตร.ม.

หัวโนนโก)

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทางการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน
๘

โครงการกอสรางถนน คสล.และ

เพื่อใหการคมนาคม

ทอระบายน้ําภายในเขตเทศบาล สะดวก รวดเร็วและสราง
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล)

ถนนและทอระบายน้ํา
ในเขตเทศบาล

๔,๗๗๓,๐๐๐

๔,๗๗๓,๐๐๐

๔,๗๗๓,๐๐๐

การคมนาคมภายในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

สะดวกลดปญหาการ

ทรัพยสินตามความตองการ

เกิดอุบัตเหตุลดปญหา

ของประชาชน

ฝุนละออง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
๙

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย

คสล. รูปตัวยูทั้งสองขาง

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๑,๕๗๕,๐๐๐

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

ฐานปองกันและแกไข

ซอยคงเดช

ปญหาน้ําทวม

(เสนอโดยชุมชนทุงสระ)
๑๐ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

คสล.รูปตัวยู ซอยไทรทองพัฒนา รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

กวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย

-

-

๓,๐๙๑,๒๐๐ ระบบระบายน้ําไดมาตร

๐.๔๐ เมตร ยาว ๑,๔๗๓ เมตร

ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง)
๑๑ โครงการติดตั้งปายชื่อซอยตางๆ

สํานักการชาง

ปญหาน้ําทวม
๑๐๐ ปาย

-

๙๙๗,๕๐๐

-

ทราบตําแหนงที่ชัดเจน

สํานักการชาง

เพื่อใหการคมนาคม

รางตัวยูกวาง ๐.๓๐ เมตร

-

-

๔,๒๑๗,๐๐๐

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

พรอมทอระบายน้ําภายในหมู

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

ระบบระบายน้ําไดมาตร

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

เ มตร พื้นที่ ๒,๐๖๐ ตารางเมตร

ฐานปองกันและแกไข

ภายในเขตเทศบาล
๑๒ โครงการกอสรางถนน คสล.

เพื่อใหทราบชื่อซอยตางๆ
และตําแหนงที่ตั้งใหชัดเจน

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

ปญหาน้ําทวม

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๑๓ โครงการกอสรางถนน คสล.

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๔๐๓,๐๐๐

-

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 ม.

ซอยแยกถนนวิโรจนรัตน 1

สะดวก รวดเร็วและสราง

กวาง 4.00 ม. ยาว 177.00 ม.

ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

ความปลอดภัยในชีวิตและ

หรือมีพื้นที่ผอวจราจรไมนอยกวา

สะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

708.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด

๑๔ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู

๕๙๐,๐๐๐

-

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร

คสล.รูปตัวยูซอยอนรรฆนาค๑๖ รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.กวาง ๐.๓๐ ม.

ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ)

ยาว ๒26.๐๐ ม.

ปญหาน้ําทวม

๑๕ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยูซอยแยกซอย

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

ลิกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.กวาง ๐.๓๐ ม.

ฐานปองกันและแกไข

ยาว ๑๘๔.๐๐ ม.

ปญหาน้ําทวม

อนรรฆนาค ๑๘

-

๔๑๔,๐๐๐

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

สํานักการชาง

(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ)
๑๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใหการระบายน้ํา

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู

คสล.รูปตัวยูซอยแยกถนน

สะดวกรวดเร็ว ไมมีน้ํา

ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.กวาง ๐.๓๐ ม.

พยาบาลเชื่อมถนนโสมพะมิตร

ทวมขัง

ยาว ๑๖๔.๐๐ ม.

(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ)

๔๓๖,๐๐๐

-

-

การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

๑๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใหการระบายน้ํา

กวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย

คสล.รูปตัวยูซอยชัยวิวัฒนพัฒ-

สะดวกรวดเร็ว ไมมีน้ํา

๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐๐ เมตร

นา

ทวมขัง

๑๘ โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย เพื่อใหการคมนาคม

กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

๑,๒๖๐,๐๐๐ การระบายน้ําสะดวก

สํานักการชาง

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
-

๒๑๙,๐๐๐

-

ถนนไดมาตรฐานงาน

เชื่อมถนนอนรรฆนาค ๔๐

สะดวก รวดเร็วและสราง

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่

ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย)

ความปลอดภัยในชีวิตและ

๓๘๑.๐๐ ตารางเมตร

สะดวกปลอดภัย

สํานักการชาง

ทรัพยสินของประชาชน
๑๙ โครงการขยายผิวจราจรถนน

เพื่อใหการคมนาคม

- รื้อทางเทาดิมทั้ง ๒ ขาง พื้นที่

คสล.ถนนโสมพะมิตร เริ่มจาก

สะดวก รวดเร็วและสราง

ไมนอยกวา ๑,๖๐๘ ตร.ม.

ทางการสัญจรไปมา

วงเวียนอนุสาวรียฯ ถึงแยก

ความปลอดภัยในชีวิตและ

- รื้อถอนปากทอและฝาปดบอ

สะดวกปลอดภัย

ถนนประดิษฐ

ทรัพยสินของประชาชน

พักน้ําเสียขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม.

(เสนอโดยชุมชนตลาดเกา)

จํานวน ๑๓๒ บอ
- ขยายผิวจราจร คสล.๐.๑๕ ม.
ทั้ง ๒ ขางหรือพื้นที่ไมนอยกวา
๑,๖๐๘ ตร.ม.
- ปรับปรุงปากบอพักพรอมฝา
บอพักเหล็กตะแกรง จํานวน 137 บอ

-

๒,๗๕๖,๐๐๐

-

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๒๐ โครงการขยายผิวจราจรถนน

วัตถุประสงค
เพื่อใหการคมนาคม สะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
- รื้อถอนทางเทาเดิมทั้ง ๒ ขาง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๑,๗๕๒,๐๐๐

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

พรรณนา

รวดเร็ว และสรางความปลอด พื้นที่ประมาณ ๑,๑๐๒ ตร.ม.

ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนตลาดเกา)

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

สะดวกปลอดภัย

- รื้อถอนปากทอและฝาบอพัก
ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม.
จํานวน ๘๓ บอ
- ขยายผิวจราจร คสล.ขนาด
๐.๑๕ ม. ทั้ง ๒ ขาง พื้นที่
ประมาณ ๑,๑๐๒ ตร.ม.
- ปรับปรุงปากทอและฝาบอพัก
ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม.
จํานวน ๘๓ บอ

๒๑ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตวัยู

-

๖,๒๖๖,๐๐๐

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร

คสล.รูปตัวยูถนนหนองเรือ-หัวคู รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.กวาง ๐.๓๐ ม.

ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนหนองเรือ-

ยาว ๒,๗๗๖.๐๐ ม.

ปญหาน้ําทวม

หัวคูพัฒนา)

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๒๒ โครงการกอสรางถนน คสล.

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนดาน

บานพักพนักงานเทศบาล

สํานักงานใหมีความสวยงาม

๒๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณรอบบานพักพนักงาน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๑๕๗,๕๐๐

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

สภาพภูมิทัศนบานพักมี

สํานักการชาง

ความสะอาด สวยงาม
ความยาว ๑๐๔ เมตร

-

๒๑๘,๔๐๐

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร

คสล. รูปตัวยู ซอยแยกถนนหนา รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

ฐานปองกันและแกไข

เรือนจํา

ปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)
๒๔ โครงการกอสรางถนน คสล.

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

กวางเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว

ซอยคําพาอุทิศ เชื่อมซอยวัลลภ

รวดเร็ว และสรางความ

ประมาณ ๔๓๓.๐๐ เมตร หนา

อุทิศ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ๐.๑๕ เมตร พื้นผิวจราจรไม
ของประชาชน
นอยกวา ๑,๗๓๒.๐๐ ตารางเมตร

๒๕ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

คสล.รูปตัวยู ซอยบานคุณไกรสร รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
(เสนอโดยชุมชนหัวคู - หนองเรือ
พัฒนา)

กวาง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐
เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร

-

-

๙๙๙,๖๐๐

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

ทางการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย

-

๓๖๕,๔๐๐

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร
ฐานปองกันและแกไข
ปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๒๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยู ซอยตาดี

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

๐.๐๔ เมตร ยาว ๔๗๖.๐๐ เมตร

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๙๙๙,๖๐๐

-

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ระบบระบายน้ําไดมาตร
ปญหาน้ําทวม

เพื่อความสะดวกปลอดภัย

กอสรางสะพาน คสล. ผิวจราจร กวาง

ลําหวยสีทนดานหลัง

ในชีวิตและทรัพยสิน

4.00 ม. ยาว 18.๐๐ ม.พรอมกอสราง

ทางประชาชนสัญจรไป

วัดสวางคงคา พรอมกอสราง

สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม.กวาง ๔.๐๐ม.

มาสะดวกปลอดภัย

ถนน คสล.

ยาว ๑๑๐.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ผิว

(เสนอโดยชุมชนวัดสวางพัฒนา)

จราจรไมนอยกวา ๔๔๐.๐๐ ตร.ม.

๑,๕๖๐,๐๐๐

-

-

ถนนไดมาตรฐานงาน

๒๘ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

- เพื่อใหการระบายน้ํา

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู

คสล.รูปตัวยูซอยแยกถนนทาง

สะดวก รวดเร็ว ไมมีน้ํา

ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.กวาง

ฐานปองกันและแกไข

เขาตลาดรวมใจการเกษตร

ทวมขัง

๐.๓๐ ม.ยาว ๒๔๐.๐๐ ม.

ปญหาน้ําทวม

(ฝงขวามือ)
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา)

สํานักการชาง

ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนดงปอ)
๒๗ โครงการกอสรางสะพานขาม

ผลลัพธที่คาดวา

-

-

๕๔๑,๘๐๐

ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๕๒๕,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

๒๙ โครงการปรับปรุงทางเทา

เพื่อความปลอดภัยของ

ทางเทาถนนพรรณนา ถนน

(เสนอโดยชุมชนตลาดเกา)

ประชาชนในการสัญจร

โสมพะมิต ถนนอนรรฆนาค

บนทางเทา

และทางเทาในเขตเทศบาล

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม.

สะดวกรวดเร็วและสราง

กวาง ๒.๐๐ ม.ยาว ๖๐.๐๐ ม.

ทางการสัญจรไปมา

ความปลอดภัยในชีวิต และ

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

สะดวกปลอดภัย

๓๐ โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยแยกถนนสงเปลือย
(ทางเกวียนเกา)

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) ทรัพยสินของประชาชน
๓๑ โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยแยกถนนสงเปลือย

คสล.ขามลําน้ําปาวชวง
ศาลปูแฮ
(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ)

-

-

๗๔,๕๕๐

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

๑๒๐.๐๐ ตร.ม.
กอสรางถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม.

สะดวกรวดเร็วและสราง

กวาง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.

ทางการสัญจรไปมา

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

สะดวกปลอดภัย

-

-

๒๔๗,๘๐๐

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

๔๐๐.๐๐ ตร.ม.

เพื่อความสะดวกปลอดภัย

สะพาน คสล.กวาง ๒.๐๐

ในชีวิตและทรัพยสิน

เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร

สะดวกในการสัญจรไปมา

สํานักการชาง

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เพื่อใหการคมนาคม

(ตรงขามดอนตาปู)
ความปลอดภัยในชีวิต และ
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) ทรัพยสินของประชาชน
๓๒ โครงการกอสรางสะพาน

ประชาชนมีความปลอด

-

๑,๙๘๔,๕๐๐

-

ถนนไดมาตรฐานงาน
ทางประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๓๓ โครงการกอสรางถนน คสล.
ถนนอนรรฆนาค ๔๐
(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย)
๓๔ โครงการกอสรางปายชื่อถนน
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๑,๗๘๐,๘๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

เพื่อใหการคมนาคม

ถนน คสล.กวาง๕.๐๐ เมตร

สะดวกรวดเร็วและสราง

ยาว ๖๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕

ทางประชาชนสัญจรไป

ความปลอดภัยในชีวิต และ

เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล.

มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

ไมนอยกวา ๓,๐๘๕.๐๐ ตร.ม.

เพื่อใหทราบชื่อถนนตางๆ

กอสรางปายชื่อถนนสาย

และตําแหนงที่ตั้งชัดเจน

ตางๆ ในเขตเทศบาล ลักษณะ

-

-

๔๗๒,๕๐๐

ทราบตําแหนงที่ชัดเจน

สํานักการชาง

-

๘,๔๐๐,๐๐๐

-

ทางเทาไดมาตรฐานการ

สํานักการชาง

เปนปายประเภทเสาเดี่ยว
"ทําดวยเหล็กหลอสูงประมาณ
๓.๐ เมตร ชื่อถนนแสดงสอง
ดาน พรอมหัวเม็ดบัวเหล็ก
๓๕ โครงการปรับปรุงทางเทา
ถนนภิรมย ถนนอรรถเปศล
และถนนกาฬสินธุ

เพื่อใหการคมนาคม

ปรับปรุงทางเทาถนนภิรมย

สะดวกรวดเร็วและสราง

ถนนอรรถเปศล และถนนกาฬสินธุ

สัญจรไปมาสะดวก

ความปลอดภัยในชีวิต และ

ทั้งสองขางทางดวยแผนคอนกรีต

ปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

สําหรับปูทางเทา และแผนคอนกรีต
พื้นตางสัมผัสสําหรับคนพิการกอสราง
กระบะปลูกตนไมติดตั้งไฟสองสวาง
พื้นที่รวมประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตร.ม

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๓๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยู ถนนแกงสําโรง
ซอย ๑

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

รางระบายน้ํา คสล.กวาง

รวดเร็วไมมีน้ําทวมขัง

๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๓๖๒,๒๕๐

-

แกไขปญหาน้ําทวมขังได

สํานักการชาง

-

๔๔๕,๒๐๐

-

แกไขปญหาน้ําทวมขังได

สํานักการชาง

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ประชาชนมีระบบสา-

สํานักการชาง

ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร

(เสนอโดยชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ํา)
๓๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยู ซอยคําภา

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

รางระบายน้ํา คสล.กวาง

รวดเร็วไมมีน้ําทวมขัง

๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ)
๓๘ โครงการขยายเขตไฟฟา
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล)

ยาว ๒๑๒.๐๐ เมตร
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช

ขยายเขตไฟฟาใหครอบคลุม

อยางทั่วถึง

ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล

ธารณูปโภคอํานวยความ
สะดวกในชีวิตประจําวัน

๓๙ โครงการขยายเขตน้ําประปา
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา

ขยายเขตประปาใหครอบคลุม

ใชอยางทั่วถึง

ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคอํานวยความ
สะดวกในชีวิตประจําวัน

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
วัตถุประสงค

โครงการ

ที่

๔๐ โครงการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ

เพื่อวัดปริมาณน้ําฝน

(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้ง ๙ จุด

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๒๒๕,๐๐๐

น้ําฝน

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

สามารถวัดปริมาณน้ําฝน

สํานักการชาง

ที่ตกในแตละครั้งได
มาตรฐาน

๔๑ โครงการกอสรางถนน คสล.

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล. กวาง

ซอยวรัญญา ๑

สะดวกรวดเร็วและสราง

๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร

ทางประชาชนสัญจรไป

(เสนอโดยชุมชนบุญกวาง)

ความปลอดภัยในชีวิต และ

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่

มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

ไมนอยกวา ๖๖.๐๐ ตร.ม.

เพื่อใหการระบายน้ํา

กอสรางคลองระบายน้ํา คสล.

คสล. หมูบานไหมไทย

สะดวกรวดเร็ว ไมมีน้ํา

กวาง 1.80 - 3.00 เมตร

(จากลําลางสาธารณะลงหวย

ทวมขัง

ยาว 16.00 เมตร

๔๒ โครงการกอสรางคลองระบายน้ํา

สีทน)
(เสนอโดยชุมชนทุงสระ)

-

๑๗๓,๒๕๐

๓๗,๘๐๐

-

-

-

ถนนไดมาตรฐานงาน

การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๔๓ โครงการกอสรางถนน คสล.
เรียบคลองชลประทาน ชุมชน

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

ถนน คสล.กวาง ๔ ม. ยาว

รวดเร็วและสรางความ

๔๒๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๙๘๑,๗๕๐

-

ของประชาชน

๑,๗๐๐ ตร.ม.

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

ถนน คสล.กวาง ๔ ม. ยาว

เรียบคลองชลประทาน

รวดเร็วและสรางความ

๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี

ชุมชนโพธิ์ไทร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พื้นผิวจราจรไมนอยกวา

๔๔ โครงการกอสราง ถนน คสล.

๔๕ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค
๑๔ (ฝงขวามือ)
(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ)

ของประชาชน

๑,๖๐๐ ตร.ม.

เพื่อใหการระบายน้ํา

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู

สะดวกรวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง กวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.
ความยาว 40.00 ม.

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

ทางประชาชนสัญจรไป

กุดยางสามัคคีจากถนนถีนานนท ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พื้นผิวจราจรไมนอยกวา
(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี)

ผลลัพธที่คาดวา

มาสะดวกปลอดภัย

-

๙๒๔,๐๐๐

-

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

ทางประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

๑๐๕,๐๐๐

-

-

การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๔๖ โครงการกอสรางถนน คสล.

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๙๘,๗๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย

ซอยแยกสุขสบายใจ (บานเลข

สะดวกรวดเร็วและสราง

๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร

ทางประชาชนสัญจรไป

ที่ ๑๑๔/๖)

ความปลอดภัยในชีวิต และ

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว

มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

ทรัพยสินของประชาชน

จราจรไมนอยกวา ๑๗๒.๐๐ ตร.ม.

เพื่อใหการคมนาคม

- กอสรางถนน คสล.กวาง ๓.๐๐

๔๗ โครงการกอสรางถนน คสล.

๒๖๘,๐๐๐

-

-

ถนนไดมาตรฐานงาน

และรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู สะดวกรวดเร็วและสราง

เมตร ความยาว ๒๗.๐๐ ม.

ทางประชาชนสัญจรไป

ซอยหนองทุมอุทิศ

ความปลอดภัยในชีวิต และ

ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่

มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนดอนกลอย)

เพื่อใหมีการระบายน้ํา

ผิวจราจรไมนอยกวา ๘๑.๐๐

แกไขปญหาน้ําทวมขังได

สํานักการชาง

สะดวกรวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง ตารางเมตร
- รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
กวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย
๐.๔๐ ม. ความยาว ๑๐๕ ม.
๔๘ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยู ถนนรอบวัด

เพื่อใหการระบายน้ํา

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

สะดวกรวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง ๐.๓๐ เมตร

บานดงปอ

ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว

(เสนอโดยชุมชนดงปอ)

๔๖๔.๐๐ ม.

-

-

๙๗๔,๔๐๐

การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
โครงการ

ลําดับ

เปาหมาย
วัตถุประสงค

ที่
๔๙ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยู ซอยหลังโรงเรียน

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการระบายน้ํา

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

สะดวกรวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยู กวาง ๐.๓๐ เมตร

เซ็นยอเซฟ

ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

๑๖๐.๐๐ ม.

๕๐ โครงการกอสราง ถนน คสล.

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๓๓๖,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

การระบายน้ําสะดวก

สํานักการชาง

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

-

-

๑๕๖,๔๕๐

ถนนไดมาตรฐานงาน

ซอยบานนายอริยะ เลิศสงคราม สะดวกรวดเร็วและสราง

๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร

ทางประชาชนสัญจรไป

(บานเลขที่ ๑๘/๑๑)

ความปลอดภัยในชีวิต และ

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว

มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมือง-

ทรัพยสินของประชาชน

จราจร ไมนอยกวา ๑๕๖.๐๐ ตร.ม.

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย

ถนนวัดประชา - หัวคู

สะดวกรวดเร็วและสราง

๔๐๐ เมตร ยาว ๔๗๘.๐๐ เมตร

ทางประชาชนสัญจรไป

(ตอจากโครงการเดิม)

ความปลอดภัยในชีวิต และ

หนา ๐๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว

มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวคู-

ทรัพยสินของประชาชน

จราจร ไมนอยกวา

สํานักการชาง

พัฒนา)
๕๑ โครงการกอสรางถนน คสล.

หนองเรือพัฒนา)

๑,๙๑๒.๐๐ ตร.ม.

-

๑,๑๐๓,๐๐๐

-

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๕๒ โครงการกอสรางถนน คสล.

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๒๖๒,๕๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย

ซอยเขียวสัมพันธ (ตอจาก

สะดวกรวดเร็วและสราง

๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร

ทางประชาชนสัญจรไป

โครงการเดิม)

ความปลอดภัยในชีวิต และ

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว

มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนดงปอ)

ทรัพยสินของประชาชน

จราจรไมนอยกวา ๔๕๖.๐๐ ตร.ม.

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล.กวาง 3.00 ม.

สะดวกรวดเร็วและสราง

ความยาว 15.00 ม. ความหนา

ทางประชาชนสัญจรไป

ซอยขางสํานักงานธนารักษพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิต และ

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย

มาสะดวกปลอดภัย

กาฬสินธุ ถนนอภัย

เพื่อใหมีการระบายน้ํา

กวา 45.00 ตร.ม. และรางระบายน้ํา

แกไขปญหาน้ําทวมขังได

(เสนอโดยชุมชนหนาโรงซอมฯ)

สะดวกรวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง คสล. รูปตัวยู กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย

๕๓ โครงการกอสรางถนน คสล.และ
รางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู

๖๔๗,๐๐๐

-

-

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

0.40 ม. ความยาว 227.00 ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
๕๔ โครงการกอสรางถนน คสล.

เพื่อใหการคมนาคม

ซอยพงษปลัด ชุมชนหาดลําดวน สะดวกรวดเร็วและสราง

กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย

-

๗๕,๖๐๐

-

ถนนไดมาตรฐานงาน

๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร

ทางประชาชนสัญจรไป

ความปลอดภัยในชีวิต และ

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว

มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

จราจร ไมนอยกวา ๑๓๒.๐๐ ตร.ม.

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๕๕ โครงการกอสรางถนน คสล.

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๑,๔๘๖,๘๐๐

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย

หนาศาลาSML ชุมชนหัวคู-

สะดวกรวดเร็วและสราง

๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร

ทางประชาชนสัญจรไป

หนองเรือพัฒนถึงหนองซําหมู

ความปลอดภัยในชีวิต และ

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่

มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

ผิวจราจรไมนอยกวา
๒,๕๗๕.๐๐ ตร.ม.

๕๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใหการระบายน้ํา

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

คสล.รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2

สะดวกรวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง ๐.๓๐ เมตร .

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม ความยาว

-

๙๔๐,๘๐๐

-

การระบายน้ําสะดวก

สํานักการชาง

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

๔๔.๘.๐๐ ม.
๕๗ โครงการกอสรางถนน คสล.

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย

-

๘๘,๒๐๐

-

ถนนไดมาตรฐานงาน

ซอยบานยายพุฒ

สะดวกรวดเร็วและสราง

๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร

ทางประชาชนสัญจรไป

ชุมชนหาดลําดวน

ความปลอดภัยในชีวิต และ

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว

มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

จราจร ไมนอยกวา ๑๖๒.๐๐ ตร.ม.

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๕๘ โครงการกอสรางถนน คสล.
หนาลานกีฬาชุมชนดอนสวรรค

๕๙ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยูซอยพิมพะนิตย ๑

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๒๕๕,๐๐๐

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย

สะดวกรวดเร็วและสราง

๔๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐เมตร

ทางประชาชนสัญจรไป

ความปลอดภัยในชีวิต และ

หนา ๐๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว

มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

จราจร ไมนอยกวา ๔๖๘.๐๐ ตร.ม.

เพื่อใหการระบายน้ํา

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

-

๖๓๐,๐๐๐

-

สะดวกรวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง ๐.๓๐ เมตร

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน)

การระบายน้ําสะดวก

สํานักการชาง

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว
๓๐๐.๐๐ ม.

๖๐ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.ภายในเขตเทศบาล
๖๑ โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
เชื่อมถนนซอยน้ําทิพยกับ

เพื่อใหการระบายน้ํา

กอสรางรางระบายน้ํา คสล

๑,๐๕๐,๐๐๐

๑,๐๕๐,๐๐๐

๑,๐๕๐,๐๐๐ การระบายน้ําสะดวก

สะดวกรวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง .รูปตัวยูภายในเขตเทศบาล
เพื่อใหการระบายน้ํา

กอสรางวางทอระบายน้ําขนาด Dia

สะดวกรวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง 0.60 ม. จํานวน 21 ทอน

ระบบบําบัดน้ําเสีย

คืนผิวจราจร คสล. หนา 0.20 ม.

ถนนอนรรฆนาค

กวาง ๒.๐๐ ม. ยาว 21.00 ม.

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย)

หรือพื้นที่ผิวไมนอยกวา 42.00 ตร.ม.

สํานักการชาง

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
๑๒๐,๐๐๐

-

-

การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๖๒ โครงการปรับปรุงคันหินทางเทา
ภายในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงคันหินทางเทาภาย

ปรับปรุงคันหินทางเทาภายใน

ในเขตเทศบาล

เขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๒,๑๐๐,๐๐๐

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนสัญจรไปมา

สํานักการชาง

สะดวกปลอดภัยนการใช
ใชเสนทาง

๖๓ โครงการปรับปรุงเครื่องหมาย

ซอมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย ชอมแซมปรับปรุงคันหินเกาะ

-

๔๒๐,๐๐๐

-

ประชาชนสัญจรไปมา

จราจรเกาะกลางถนนภายใน

จราจรเกาะกลางถนนภายใน

กลางถนนภายในเขตเทศบาล

สะดวกปลอดภัยนการใช

เขตเทศบาล

เขตเทศบาลพรอมทาสี

พรอมทาสีเครื่องหมายจราจร

ใชเสนทาง

สํานักการชาง

เครื่องหมายจราจร
๖๔ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
รูปตัวยูซอยสิทธิวงศ

เพื่อใหการรระบายน้ําสะดวก

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

กวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐

ถนนทาสินคา

-

๙๓๖,๖๐๐

-

การระบายน้ําสะดวก

สํานักการชาง

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

เมตร ความยาว ๔๔๖.๐๐ เมตร

(เสนอโดยชุมชนทาสินคา)
๖๕ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํารูปตัววี

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

ยาว ๑๓๕.๐๐ ม. ทอระบายน้ํา

ฐานปองกันและแกไข

เบญจวรรณฝงขวา

คสล. Dia ๐.๖๐ ม.(ชั้น ๓)

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา)

ยาว ๑๓๕.๐๐ ทอน บอพัก คสล.

คสล.รูปตัววี ทางเขาหมูบาน

๒๑.๐๐ บอ

-

๔๙๓,๕๐๐

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร-

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

๖๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสลเพื่อใหการระบายน้ําสะดวก
รูปตัวยู ซอยหําชัย

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง)
๖๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. รูปตัวยู ซอยสมหวัง

คสล.รูปตัวยู ซอยน้ําทิพย ๓

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๙๓๘,๗๐๐

-

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ระบบระบายน้ําไดมาตร

รูปตัวยูลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.

ฐานปองกันและแกไข

กวาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๑๖.๐๐ ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยูลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.

ฐานปองกันและแกไข

กวาง ๐.๓๐ ม. ยาว 64.๐๐ ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

๑๖๘,๐๐๐

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง

ฐานปองกันและแกไข

๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ ม.

ขังไดดี

ซอยน้ําทิพย ๖

รวดเร็วและสรางความ

กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๒.๐๐ ม.

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย)

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
ของประชาชน

๒๑๖.๐๐ ตร.ม.

๑๒๔,๐๐๐

-

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

กอสราง ถนน คสล. หน ๐.๑๕ ม.

-

-

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

๑๗๓,๐๐๐

-

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย)
๖๙ โครงการกอสรางถนน คสล.

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

๒๕๕๖

ผลลัพธที่คาดวา

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

(เสนอโดยชุมชนริมแกงฯ)
๖๘ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร

ถนนไดมาตรฐานงานทาง
การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๗๐ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยูซอยบานพออุทัย

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๔๗๙,๐๐๐

-

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กวาง 0.30 ม.

ฐานปองกันและแกไข

ยาว 180.00 ม. พรอมวางทอระบาย

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนทุงมน)

ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

น้ํา ขนาด Dia 0.40 ม. จํานวน 9
ทอน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
๗๑ โครงการกอสรางถนน คสล.

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

กอสรางถนนคสล.หนา ๐.๑๕ ม.

ซอยศิริกร

รวดเร็วและสรางความ

กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว 32.00 ม.

(เสนอโดยชุมชนริมแกง)

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือพื้นที่ไมนอยกวา 96.00 ม.

๗๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

ของประชาชน

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู

๕๔,๐๐๐

-

-

ถนนไดมาตรฐานงานทาง

สํานักการชาง

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย
๖๒๑,๐๐๐

-

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร

คสล.รูปตัวยู ซอยขางรานเจนาง รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง 0.30 ม.

ฐานปองกันและแกไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)

ยาว ๒๒๔.๐๐ ม. พรอมวางทอระบาย

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

สํานักการชาง

น้ํา ขนาด Dia 0.40 ม. จํานวน 16
ทอน และบอพัก 2 บอ
๗๓ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยูซอยอํานวย
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือย)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

-

๒๖๑,๔๐๐

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.

ฐานปองกันและแกไข

กวาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๑๖.๐๐ ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่
๗๔

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการกอสรางถนน คสล.

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

กอสรางถนนคสล.หนา ๐.๑๕ ม.

ซอยประศักดิ์ ๑

รวดเร็วและสรางความ

กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม.

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

๗๕ โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยกมลชัยพัฒนา ๒

ของประชาชน

๓๘๐.๐๐ ตร.ม.

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

กอสรางถนนคสล.หนา ๐.๑๕ ม.

รวดเร็วและสรางความ

กวาง ๓.๐๐ - ๕.๐๐ ม. ยาว

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๒๓๕,๒๐๐

-

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ถนนไดมาตรฐานงานทาง

สํานักการชาง

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

-

๗๓,๑๐๐

-

ถนนไดมาตรฐานงานทาง

สํานักการชาง

การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
ของประชาชน

ผลลัพธที่คาดวา

ปลอดภัย

๕๘๙.๐๐ ตร.ม.พรอมทอลอด
dia ๐.๔๐ ม. จํานวน ๙ ทอน

๗๖ โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยแยกถนนสายกาฬสินธุ -

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

กอสรางถนนคสล.หนา ๐.๑๕ ม.

รวดเร็วและสรางความ

กวาง ๕.๐๐ ม.ยาว ๓๘๐.๐๐ ม.

รอยเอ็ด(ตรงขามสนามกีฬากลาง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
จังหวัดกาฬสินธุ)
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)

ของประชาชน

๑,๙๐๐.๐๐ ตร.ม.

-

๑,๑๗๗,๐๐๐

-

ถนนไดมาตรฐานงานทาง
การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๗๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๒,๒๕๗,๕๐๐

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

- กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัววี ๖๓๒.๐๐ ม.

ฐานปองกันและแกไข

กาฬสินธุ- รอยเอ็ด(ตรงขาม

- วางทอระบายน้ํา Dia ๐.๖๐ ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ)

(ชั้น ๓) ๖๓๒ ม.

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)

- บอพัก ๙๔ บอ

คสล.รูปตัววี ซอยแยกถนนสาย

๗๘ โครงการกอสรางถนน คสล.

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม.

ซอยวิโรจนรัตน ๓

รวดเร็วและสรางความ

กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔.๐๐ ม.

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ )

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
ของประชาชน

๔๑๖.๐๐ ตร.ม.

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม.

ซอยแยกถนนมาประณีต

รวดเร็วและสรางความ

กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๔.๐๐ ม.

(บานเลขที่ ๗๐/๖๓)

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

ของประชาชน

๗๙ โครงการกอสรางถนน คสล.

๓๗๖.๐๐ ตร.ม.

-

๒๕๗,๒๐๐

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร

ถนนไดมาตรฐานงานทาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

-

๒๓๓,๑๐๐

-

ถนนไดมาตรฐานงานทาง
การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๘๐ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๙๓๔,๕๐๐

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

- กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูป

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

ตัววี ๒๖๑.๐๐ ม.

ฐานปองกันและแกไข

บาลเมืองกาฬสินธุถึงถนนมา-

- วางทอระบายน้ํา คสล. Dia

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

ประณีต

๐.๖๐ ม.(ชั้น 3) ยาว ๒๖๑.๐๐ ม.

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

- บอพัก ๓๙ บอ

คสล.รูปตววีจากสํานักงานเทศ-

๘๑ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัววี ถนนวิโรจนรัตน

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

- กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูป

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

ตัววี ๒,๑๓๘.๐๐ ม.

ฐานปองกันและแกไข

- วางทอระบายน้ํา คสล. Dia

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

-

๗,๕๙๑,๕๐๐

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร

ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

สํานักการชาง

๐.๖๐ ม.(ชั้น3) ยาว ๒,๑๓๘.๐๐ม.
- บอพัก ๓๑๔ บอ
๘๒ โครงการกอสรางถนน คสล.

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

และรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู รวดเร็วและสรางความ

- กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม.
กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว 152.๐๐ ม.

๑,๕๓๕,๐๐๐

-

-

ถนนไดมาตรฐานงานทาง
การสัญจรไปมาสะดวก

ซอยนามนอุทิศ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวโนโก)

ของประชาชน

456.00 ตร.ม.

ระบบระบายน้ําไดมาตร

-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู

ฐานปองกันและแกไข

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กวาง 0.30 ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

ยาว 484.00 ม.

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๘๓ โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยหลังหมูบานวราภรณ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

กอสรางถนน คสล.หนา๐.๑๕ ม.

รวดเร็วและสรางความ

กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม.

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๕๙,๐๐๐

-

-

คสล.รูปตัวยู ซอยเฟองฟา ๕

คสล.รูปตัวยู ซอยเฟองฟา ๖

คสล.รูปตัวยู ซอยเฟองฟา ๗
(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)

ที่รับผิดชอบ

ถนนไดมาตรฐานงานทาง

สํานักการชาง

ปลอดภัย

๒๘๐ ตร.ม.

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง

ฐานปองกันและแกไข

๐.๓๐ ม. ยาว ๑๙๐.๐๐ ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

-

๔๖๓,๐๐๐

๔๒๙,๔๐๐

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง

ฐานปองกันและแกไข

๐.๓๐ ม. ยาว ๑๗๖.๐๐ ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี
๔๗๔,๖๐๐

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

-

-

-

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)
๘๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

จะไดรับ

ของประชาชน

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)
๘๕ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

หนวยงาน

การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

๘๔ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

ผลลัพธที่คาดวา

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

ระบบระบายน้ําไดมาตร

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง

ฐานปองกันและแกไข

๐.๓๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

สํานักการชาง

สํานักการชาง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

๘๗ โครงการกอสรางถนน คสล.และ เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก
รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม.

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๕๗๗,๕๐๐

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ระบบระบายน้ําไดมาตร

กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม.

ฐานปองกันและแกไข

ซอยเฟองฟา ๘

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)

๖๐.๐๐ ตร.ม.

สํานักการชาง

- กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูป
ตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง
๐.๓๐ ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ ม.
๘๘ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยู ซอยหนาโรงเรียน

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง

ฐานปองกันและแกไข

๐.๓๐ ม. ยาว ๓๓๖.๐๐ ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

อนุบาลทุงมน

-

๗๕๘,๑๐๐

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)
๘๙ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยู ซอยแสงจันทร
(เสนอโดยชุมชน ก.ส.ส.)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

๕๐๙,๐๐๐

-

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง

ฐานปองกันและแกไข

๐.๓๐ ม. ยาว ๑๙4.๐๐ ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๙๐ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยู ซอยแยกอนรรฆ-

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๑๓๕,๔๐๐

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง

ฐานปองกันและแกไข

๐.๓๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

นาค ๑๓

ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

(เสนอโดยชุมชนคุมหวย)
๙๑ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยู ซอยแยกอนรรฆ-

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กวาง

ฐานปองกันและแกไข

0.30 ม. ยาว 192.00 ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

นาค ๑๓ (ชวงที่ ๑) จากปากซอย

-

-

๔๓๓,๖๐๐

ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

ถึงสะพานขามลําหวย
(เสนอโดยชุมชนคุมหวย)
๙๒ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยู ซอยแยกอนรรฆ
นาค ๑๓ (ชวงที่ ๒) จากสะพาน
ขามลําหวยถึงดานหลังโรงฆาสัตว
(เสนอโดยชุมชนคุมหวย)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

-

๑,๒๓๔,๘๐๐

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กวาง

ฐานปองกันและแกไข

0.30 ม. ยาว 574.00 ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๙๓ โครงการกอสราง ถนน คสล.

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

550,000

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

กอสรางถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม.

ซอยหาดลําดวน 1

รวดเร็วและสรางความ

กวาง 3.50 ม. ยาว 230.๐๐ ม.

(ตอจากโครงการเดิม)

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน)

ของประชาชน

805.๐๐ ตร.ม.

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

กอสรางถนน คสล. กวาง 4.00

ซอยหาดลําดวน ๒

รวดเร็วและสรางความ

ยาว ๑๒๘.๐๐ ม. หนา 0.15 ม.

ฐานปองกันและแกไข

(ตอจากโครงการเดิม)

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน)

ของประชาชน

516.๐๐ ตร.ม.

๙๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนตาม

- เพื่อปรัปปรังภูมิทัศนถนน

- กอสรางเกาะกลางถนนและ

แนวถนนกุดยางสามัคคี

สายหลักที่สําคัญซึ่งทําหนาที่

ทางเดินเทาปลูกตนไมตลอดแนว

สะดวกปลอดภัยตอการ

เปนเสนทางเขา-ออกเมือง

จัดใหมีการขีดสีตีเสนติดตั้งปาย

สัญจรทั้งผูขับขี่ยวดยาน

- เพื่อแบงแยกทิศทางของ

จราจนใหเหมาะสมตามแนวถนน

และผูที่อาศัยอยูบริเวณนั้น

กระแสจราจรและปองกันคน

กุดยางสามัคคีชวงแยกโนนตาล

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเกิด

เดินขามถนน

จนถึงวัดใตโพธิ์ค้ํา ระยะทาง

ความสวยงามแกเมือง

- เพื่อควบคุมความเร็วของ

ประมาณ ๑.๖๐๐ กม.

๙๔ โครงการกอสรางถนน คสล.

ยวดยานเพิ่มความปลอดภัย
ของผูใชรถใชถนน

ถนนไดมาตรฐานงานทาง

สํานักการชาง

การสัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย
๒๙๑,๐๐๐

-

-

๕,๒๕๐,๐๐๐

-

-

ระบบระบายน้ําไดมาตร

ไดถนนที่มีมาตรฐาน

สํานักการชาง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๙๖ โครงการติดตั้งไฟกระพริบเตือน

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๔๒๐,๐๐๐

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เพื่อปองกันอุบัตเหตุและ

ติดตั้งไฟกระพริบจํานวน ๑๖ ตน

เตือนผูใชเสนทางใหทราบทาง

- บริเวณทางแยกถนนมาประณีต

ไดรับการปองกัน

แยกขางหนา

ตัดถนนถีนานนท

ประชาชนไดรับความ

- บริเวณถนนอนรรฆนาคตัดกับ

สะดวกและปลอดภัยใน

ถนนถีนานนท

การใชเสนทางสัญจร

- บริเวณถนนประชาสามัคคีตัด
ถนนถีนานนท
- บริเวณถนนหัวคู-หนองเรือ
(ขางวัดประชานิยมตัดถนนถีนานนท)
- บริเวณถนนหัวโนนโกเกษตรตัด
ถนนถีนานนท
- บริเวณถนนดงปอตัดถนนถีนานนท)
- บริเวณถนนผังเมือง (หัวคูหนองเรือ) ตัดถนนถีนานนท

ปญหาการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)
- บริเวณถนนผังเมือง (หัวคูหนองเรือ) ตัดถนนถีนานนท
ตอนเลี่ยงเมือง
- บริเวณถนนทาสินคาตัดกับ
ถนนอนรรฆนาค
- บริเวณถนนซอยน้ําทิพยตัด
ถนนอนรรฆนาค
- บริเวณถนนชัยสุนทรตัดถนน
บายพาสทงเปลือย
- บริเวณถนนชัยสุนทรสงเปลือย
ตัดถนนบายพาสสงเปลือย
- บริเวณถนนรอบหนองไชยวาน
ตัดถนนบายพาสสงเปลือย
- บริเวณถนนหัวโนนโกเกษตรตัด
กับถนนหนาเรือนจํา

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕๒๕,๐๐๐

-

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- บริเวณถนนหนองทุมตัดกับ
ถนนหนาเรือนจํา
- บริเวณถนนสว.ประศักดิ์ตัด
ถนนสายกาฬสินธุ - รอยเอ็ด
๙๗ โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม

เพื่อปรับปรุงประเมินผล

ประกาศใชในป พ.ศ.๒๕๕๕

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

และประกาศใชผังเมืองรวม

และควบคุมการใช

เทศบาลมีผังเมืองรวมที่

สํานักการชาง

ทันสมัย

เมืองกาฬสินธุ
๙๘ โครงการจัดรูปที่ดินเขตเทศบาล

เพื่อวางระบบรูปที่ดินภาย
ในเขตเทศบาลใหมีความ
ทันสมัย ถูกตอง ตามผังเมือง

พื้นที่ ๑๖.๙๖ ตร.กม.

-

๑,๕๗๕,๐๐๐

-

เขตเทศบาลมีรูปที่ดินที่เปน
ไปตามระบบผังเมือง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

๙๙ โครงการจัดระบบการจราจร
บริเวณวงเวียนสนามมวย

๑. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ
๒. เพื่อปรับปรุงระบบงานวิศวกรรมจราจรของเมือง
๓. เพื่อใหการจราจรในเขต
เมืองมีความปลอดภัย

๑๐๐ โครงการจัดระบบการจราจร
บริเวณถนนรอบวัดใตโพธิ์ค้ํา

๑. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ
๒. เพื่อปรับปรุงระบบงานวิศวกรรมจราจรของเมือง
๓. เพื่อใหการจราจรในเขต
เมืองมีความปลอดภัย
๑. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ
๒. เพื่อปรับปรุงระบบงานวิศวกรรมจราจรของเมือง
๓. เพื่อใหการจราจรในเขต
เมืองมีความปลอดภัย

๑๐๑ โครงการปรับปรุงทางขาม
บริเวณดานหนาโรงเรียน
เทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์

(ผลผลิตของโครงการ)
ซอมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย
จราจรโดยการขีดสีตีเสน
เครื่องหมายจราจรพรอมทาง
สําหรับคนขาม กอสรางเกาะ
บังคับทางเขาวงเวียน ทําขอบ
เชิงลาดทางเทา ติดหมุนสะทอน
แสง ติดตั้งปายจราจร
ดําเนินการขีดสีตีเสนเครื่องหมาย
จราจรพรอมทางสําหรับคนขาม
กอสรางเกาะบังคับทาง
ทําขอบเชิงลาดทางเทาติดหมุด
สะทอนแสง ติดตั้งปาย พรอม
ปายแนะนําทาง
ดําเนินการติดตั้งปายเตือนเขาสูพื้นที่สถานศึกษา ปรับพื้นผิว
จราจรเพื่อยวดยานชะลอความเร็ว
ขีดสีตีเสนทําทางขาม ปรับปรุง
ขอบคันหินใหเปนขอบเชิงลาด

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
-

(บาท)
๒๘๘,๗๐๐

(บาท)
-

-

-

-

๕๓,๕๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการใชเสนทาง

สํานักการชาง

๓๐๔,๕๐๐

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการใชเสนทาง

สํานักการชาง

-

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการใชเสนทาง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

๑๐๒ โครงการปรับปรุงทางขามบริเวณ- ๑. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด ดําเนินการติดตั้งปายเตือนเขาสูดานหนาโรงเรียนอนุกูลนารี
อุบตั ิเหตุ
พื้นที่สถานศึกษา ปรับพื้นผิว
๒. เพื่อปรับปรุงระบบงานจราจรเพื่อยวดยานชะลอความเร็ว
วิศวกรรมจราจรของเมือง
ขีดสีตีเสนทําทางขาม ปรับปรุง
๓. เพื่อใหการจราจรในเขตเมือง ขอบคันหินใหเปนขอบเชิงลาด
มีความปลอดภัย
๑๐๓ โครงการปรับปรุงทางขาม
บริเวณดานหนาโรงเรียน
กาฬสินธุพิทยาสรรพ

๑. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด ดําเนินการติดตั้งปายเตือนเขาสูอุบัติเหตุ
พื้นที่สถานศึกษา ปรับพื้นผิว
๒. เพื่อปรับปรุงระบบงานจราจรเพื่อยวดยานชะลอความเร็ว
วิศวกรรมจราจรของเมือง
ขีดสีตีเสนทําทางขาม ปรับปรุง
๓. เพื่อใหการจราจรในเขตเมือง ขอบคันหินใหเปนขอบเชิงลาด
มีความปลอดภัย
๑๐๔ โครงการตีเสนเครื่องหมาย
๑. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด ซอมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทาง ถนนอรรถอุบัติเหตุ
จราจรทําการขีดสีตีเสนเครื่องเปศล ชวงจากวงเวียนหนองแซง ๒. เพื่อปรับปรุงระบบงานหมายจราจรพื้นทาง ความยาว
ถึงถนนสุรินทร
วิศวกรรมจราจรของเมือง
ประมาณ ๖๑๐ เมตร พรอมทาง
๓. เพื่อใหการจราจรในเขตเมือง สําหรับคนขาม
มีความปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
-

(บาท)
๕๖,๘๐๐

(บาท)
-

-

-

-

๑๒๘,๑๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการใชเสนทาง

สํานักการชาง

๕๖,๘๐๐

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการใชเสนทาง

สํานักการชาง

-

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการใชเสนทาง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
-

(บาท)
๙๔๘,๓๐๐

(บาท)
-

-

๒๙๔,๐๐๐

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

๑๐๕ โครงการตีเสนเครื่องหมายจราจร ๑. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด
บนพื้นทาง ถนนถีนานนท
อุบตั ิเหตุ
๒. เพื่อปรับปรุงระบบงานวิศวกรรมจราจรของเมือง
๓.เพื่อใหการจราจรในเขตเมือง
มีความปลอดภัย

ซอมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย
จราจรทําการขีดสีตีเสน
เครื่องหมายจราจรพื้นทาง
ความยาวประมาณ ๔,๘๔๐ เมตร
พรอมทางสําหรับคนขาม

๑๐๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง

มาตรฐานปองกันและ

๐.๓๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม.

แกไขปญหาน้ําทวมขัง

คสล.รูปตัวยูซอยตรงขามเมืองไทยประกันชีวิต ถนนกาฬสินธุ
(ตอจากโครงการเดิม)

- ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการใชเสนทาง

สํานักการชาง

ระบบระบายน้ําได

สํานักการชาง

ไดดี

(เสนอโดยชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ํา)
๑๐๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

-

๗๑๘,๒๐๐

-

ระบบระบายน้ําได

คสล.รูปตัวยูซอยแยกดอนกลอย รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.

มาตรฐานปองกันและ

(เสนอโดยชุมชนดอนกลอย)

กวาง ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๑๘.๐๐ ม.

แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ไดดี

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการใชเสนทาง

สํานักการชาง

-

น้ําไมทวมขัง
บนผิวจราจร

สํานักการชาง

-

ผูสูงอายุมีสํานักงาน

สํานักการชาง

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)
-

๑๐๘ โครงการกอสรางสะพานขาม
เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ลําน้ําปาวชวงหนาสถานีดับเพลิง ในชีวิตและทรัพยสิน
สะดวกในการสัญจรไปมา

กอสรางสะพานผิวจราจรกวาง
๗.๐๐ เมตร ยาวประมาณ
๗๐.๐๐ เมตร เชื่อมถนน
อนรรฆนาค ๔๐ ตามแบบแปลน
เทศบาล

๑๐๙ โครงการกอสรางระบบปองกัน
น้ําทวม หนาที่ทําการไปรษณีย
จ.กาฬสินธุ
๑๑๐ โครงการกอสรางอาคารสมาคม

- เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว ไมมีน้ํา
ทวมขัง

กอสรางระบบระบายน้ําแบบ
Box Culvert ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ ม.
ตามแบบแปลนเทศบาล

-

เพื่อใหสมาคมมีสถานที่ทํา

กอสรางอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว

-

ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ผลลัพธที่คาดวา

๒๑,๐๐๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)

๓๑,๕๐๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)

๒,๑๐๐,๐๐๐

กิจกรรมรวมกันและเปนที่เก็บ ตามแบบแปลนเทศบาล

สําหรับจัดกิจกรรมที่จะ

วัสดุอุปกรณของสมาคม

เปนประโยชนตอสมาชิก

๑๑๑ โครงการซอมแซมปรับปรุงถนน

เพื่อแกไขปญหาการสัญจรไปมา

ปรับปรุงถนน กวาง 4.00 ม.

บานมั่นคงชุมชนหนองไผ

ไมสะดวก เพื่อใหการคมนาคม

ยาว 375 ม. หนา 0.15 ม. และ

(เงินอุดหนุน) สะดวกสบายในการสัญจร

(หลังแขวงการทางกาฬสินธุ)

สะดวกรวดเร็ว สรางความ

ถนนกวาง 8.00 ม. ยาว 106 ม.

ไปมาประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและ

ของประชาชน

ไมนอยกวา 2,448 ตร.ม. ติดตั้ง

ทรัพยสิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

โคมไฟสองถนน จํานวน 4 ชุด

-

-

๑,๕๖๔,๕๐๐ ประชาชนไดรับความ

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๑๑๒ โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนหมูบานจารุพัฒนา

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแกไขปญหาการสัญจรไปมา - ซอมแซมปรับปรุงถนน กวาง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๕๕๘,๖๐๐

ไมสะดวก เพื่อใหการคมนาคม 4.00 ม. ยาว 213 ม. หนา

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความ

สํานักการชาง

(เงินอุดหนุน) สะดวกสบายในการสัญจร

สะดวกรวดเร็ว สรางความ
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไมนอยกวา 852 ตารางเมตร
ของประชาชน
- ซอมแซมปรับปรุงถนน กวาง

ไปมาประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

4.00 ม. ยาว 40 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 160 ตารางเมตร
๑๑๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจร

เพื่อแกไขปญหาการสัญจรไปมา - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก

-

๔,๐๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนไดรับความ

และรางระบายน้ําซอยหมูบาน

ไมสะดวก เพื่อใหการคมนาคม คอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่

สะดวกสบายในการสัญจร

วราภรณ

สะดวกรวดเร็ว สรางความ
ผิวจราจรไมนอยกวา 2,490 ตร.ม.
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน - รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
ของประชาชน
กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

ไปมาประชาชนไดรับความ

ยาวไมนอยกวา 1,180 ม. พรอมบอพัก คสล.
จํานวน 8 บอ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๑๑๔ โครงการปรับปรุงทางเทา

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแกไขปญหาการสัญจรไปมา - กอสรางทางเทากระเบื้อง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๖๕๐,๐๐๐

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ประชาชนไดรับความ

สํานักการชาง

รอบกุดน้ํากิน (แยกทางเขา

ไมสะดวก เพื่อใหการคมนาคม คอนกรีต ขนาด 0.40x0.40 ม.

สะดวกสบายในการสัญจร

บขส-ศาลาชุมชนหนองลิ้นจี่)

สะดวกรวดเร็ว สรางความ
หนา 3.5 ซม. พื้นที่ 540 ตร.ม.
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน - ปรับปรุงบอพัก จํานวน 23 บอ
ของประชาชน
- ปรับปรุงคันหิน ยาว 220 ม.

ไปมาประชาชนไดรับความ

๑๑๕ โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ําซอยขางโรงเรียน

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

- กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยู (ฝา คสล.) ความยาวรวม

ปองกันและแกไขปญหา

580 เมตร

น้ําทวมขังไดดี

อนุกูลนารี

-

-

๓,๐๐๐,๐๐๐ ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

๑๑๖ โครงการปรับปรุงเครื่องหมาย

- เพื่อปองกันอุบัติเหตุและ

- ตีเสนแบงชองจราจร

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ประชาชนไดรับความ

จราจรในเขตเทศบาล

อํานวยความสะดวกใหกับผู

- ทาสีขอบคันหินทางเทา

(งบกลาง)

(งบกลาง)

(งบกลาง)

สะดวกและมีความปลอด

ใชเสนทาง

- ตีเสนทางขาม (ทางมาลาย)

ภัยในการใชเสนทางสัญจร

- เพื่อปรับปรุงเครื่องหมาย

- ติดตั้งปายเตือน วงเวียน

บริเวณวงเวียนมีความ

จราจรใหชัดเจนและมีปาย

- ปายแนะนํา (คนขาม) ปาย

เปนระบียบเรียบรอย

จราจรใหผูขับขี่ไดปฏิบัติตาม

ใหทาง

สวยงามมีเครื่องหมาย

กฎจราจร

จราจรที่ชัดเจน

สํานักการชาง

สํานักปลัดฯ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๑๑๗ โครงการจางเหมาดําเนินการ
ปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร

๑๑๘ โครงการขยายผิวจราจรแอส-

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ดําเนินการปรับปรุงไฟสัญญาณ ดําเนินการปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร

ประชาชนที่ใชรถใชถนนในเขต

จราจรตามแยกตาง ๆ

จํานวน ๘ จุด ดังนี้

เทศบาลฯ มีความปลอดภัย

จํานวน ๘ จุด ภายในเขต

- แยกธีระวัฒน

๑,๑๕๔,๐๕๐

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เปนจุด - แยกบานคลัง

๑,๑๔๗,๐๕๐

ในชีวิตและทรัพยสิน

ที่มีการจราจรหนาแนน เนื่อง

- แยกศึกษาภัณฑ

๑,๑๒๙,๐๕๐

จากปจจุบันสัญญาไฟจราจร

- แยก ก.ส.ส.

๑,๓๓๒,๐๕๐

ชํารุด เพราะใชงานมานาน

- แยกประมวลไทร

๑,๑๒๙,๐๕๐

- แยกรวมสินไทย

๑,๑๒๙,๐๕๐

- แยก ก.พ.ส.

๑,๒๕๘,๐๕๐

- แยกปาไม

๑,๒๕๘,๐๕๐

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

ขยายผิวจราจรแบบแอสฟลทติก

ฟสทติกคอนกรีตถนนรอบแกง

รวดเร็วและสรางความปลอด

คอนกรีตหนา 0.05 ม.กวางขางละ

ดอนกลาง

ภัยในชีวติและทรัพยสินของ

1.00 ม.ความยาว 500 ม. มีพื้นที่

ประชาชน

ผิวจราจราจรไมนอยกวา 1,000 ตร.ม.

-

สํานักปลัดฯ

๗๐๐,๐๐๐

-

ถนนไดมาตรฐานงานทางการ
สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

๑๑๙ โครงการกอสรางถนน คสล.ถนน เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 ม.

ภายในที่ราชพัสดุ แปลงหมาย-

รวดเร็วและสรางความปลอด- กวาง 6.00 ม. ยาว 275.00 ม.

เลข 646 (บางสวน)

ภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

หรือมีพื้นที่ผิวจราจนไมนอยกวา

ประชาชน

1,650 ตร.ม. พรอมไปสองสวาง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

๒,๕๐๐,๐๐๐ ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

สํานักการชาง

สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

ถนน จํานวน 14 ชุด
๑๒๐ โครงการกอสรางเขื่อนปองกัน

แกไขปญหาการพังทลายของ

ตลิ่งลําหวยสีทน ชนิดเรียงกลอง ตลิ่งลําหวยสีทน

เรียงกลองกินเกเบี้ยนและกลองหิน

๑,๒๐๐,๐๐๐

-

-

แมทเทรส ความยาว รวม 60 เมตร

ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

สํานักการชาง

กาฬสินธุ มีแหลงพักผอน

หินเกเบี้ยน และกลองหินแมเทรส

หยอนใจและกักเก็บน้ํา

๑๒๑ โครงการกอสรางบอและแทนยาย เพื่อใหการสูบน้ําเสียไดสะดวก

- กอสรางบอรวบรวมน้ําเสีย

-

๘,๐๐๐,๐๐๐

-

ไดเครื่องสูบน้ําเสียที่ติดตั้งแหง

เครื่องสูบน้ําเสียเขาบอบําบัด

รวดเร็วในการนําน้ําเสียเขา

- กอสรางแทนเครื่องสูบน้ํา

ใหมที่ไดความสะดวกในการ

น้ําเสีย

บอบําบัดน้ําเสีย

- ยายเครื่องสูบน้ําจากเดิมมาติดตั้ง

รวบรวมน้ําเสีย

ใหม

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๑๒๒ โครงการปรับปรุงทางเทาถนน

วัตถุประสงค
เพื่อใหการคมนาคม สะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)
- ฝงขวา (ฝงกําแพงวัดเหนือ) เริ่มจาก

ผาขาว (ซอยขางวัดเหนือ)

รวดเร็ว และสรางความปลอด สี่แยกถนนผาขาวตัดกับถนนธนะผล

(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ)

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๑๒๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

สํานักการชาง

สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

ความยาว 200 เมตร กวาง
ประมาณ 1.20 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 240 ตารางเมตร
- ฝงซาย เริ่มจากสี่แยกถนนผาขาว

-

-

๘๘,๐๐๐

๒,๓๐๐,๐๐๐

-

-

ตัดกับถนนธนะผล ความยาว 176
เมตร กวางประมาณ 1.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 176 ตารางเมตร
๑๒๓ โครงการกอสรางรั้วพุทธมณฑล
จังหวัดกาฬสินธุ
๑๒๔ โครงการกอสรางรั้วรอบสวน

เพื่อใหพุทธมณฑลมีขอบ

- กอสรางรั้ว ค.ส.ล. สูง 1.80 ม.

เขตที่ชัดเจน

ยาว 310 ม. พรอมประตู 3 ชุด

เพื่อใหสวนสาธารณะไดโนเสาร - กอสรางรั้ว ค.ส.ล. สูง 1.60 ม.

สาธารณะไดโนเสารแกงดอนกลาง แกงดอนกลางมีขอบเขตที่
ชัดเจน

ยาว 273 ม. พรอมประตู 1 ชุด
- กอสรางปายชื่อสวนสาธารณะ
กวาง 2.50 ม. ยาว 7.0 ม.

พุทธมณฑลเปนที่สาธารณะที่มี

สํานักการชาง

ขอบเขตชัดเจน
๑,๔๐๐,๐๐๐

-

-

สวนสาธารณะแกงดอนกลางมี
ขอบเขตชัดเจน

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๑๒๕ โครงการกอสรางรั้วในที่ดิน

วัตถุประสงค
เพื่อใหที่ดินราชพัสดุ สนาม

ราชพัสดุ สนามกีฬากลางจังหวัด กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ
กาฬสินธุ
๑๒๖ โครงการกอสรางบอสูบน้ําเสีย
เขาโรงบําบัดน้ําเสีย

(ผลผลิตของโครงการ)
- กอสรางรั้ว ค.ส.ล. สูง 2.0 ม.

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๔,๑๕๐,๐๐๐

-

ยาว 1,090 ม. พรอมประตู 1 ชุด

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ที่ดินราชพัสดุในสนามกีฬากลาง

สํานักการชาง

มีขอบเขตชัดเจน

มีขอบเขตที่ชัดเจน
เพื่อใหการระบายน้ํา

- กอสรางบอสูบน้ําเสีย คสล.ขนาด

สะดวกรวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง 5.50X12.30 ม. ลึกเฉลี่ย 8.0 ม.
- ยายปมสูบ , เครื่องดักขยะ , เครื่อง
วัดอัตราการไหลของน้ําจากที่เดิมมายัง
ที่ใหม
- กอสรางระบบไฟฟากําลังสําหรับ
เครื่องจักร
- วางทอปากระฆัง ขนาด 1.20 ม.
จากบอพักเดิม เขาหาบอสูบน้ําเสียใหม
- ถมดินพรอมทํารั้วลอมรอบบอสูบใหม

-

-

๘,๖๐๐,๐๐๐ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบําบัด สํานักการชาง
น้ําเสียรวมในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
วัตถุประสงค

โครงการ

๑๒๗ โครงการกอสรางศูนยเครื่อง

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เพื่อรองรับกิจกรรมตางๆที่

- กอสรางศูนยซอมเครื่องจักรกล

29,100,000 -สามารถรองรับกิจกรรม

จักรกลและลานจอดรถสําหรับ

ตองทําภายในศูนยฯ และมี

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ตาง ๆ ที่ตองทําภายในศูนยฯ

สนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ

ลานจอดรถที่เพียงพอในการ

จํานวน 1 โครงการ

และไดพื้นที่จอดรถเพิ่มขึ้น

สัญจรภายในสนามกีฬาได

- กอสรางลานจอดรถผิวแอสฟลทติก

เพื่อความสะดวกในการสัญจร

สะดวก

คอนกรีต หนา 0.05 ม.

ไปมา

สํานักการชาง

- คันหิน คสล.ยาว 655 ม.
- ทางเทา คสล.พื้นที่ประมาณ
4,485 ตารางเมตร
๑๒๘ โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
พรอมบอพักขางศาลปูกุดโงง
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

- กอสรางทอระบายน้ําเสนผาศูนย-

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

กลาง 0.80 ม. พรอมบอพัก ความ

ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

ยาวรวม 50.00 ม. ตามแบบแปลน

ขังไดดี

เทศบาลกําหนด

190,000

-

-

ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๑๒๙ โครงการกอสรางถนน คสล.

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๗๒๒,๐๐๐

-

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม.

หนาที่ทําการชุมชนหัวคู

สะดวก รวดเร็วและสราง

ยาว 270.00 ม.กวาง 4.00 - 6.00 ม.

ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนหัวคู-หนองเรือ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

สะดวกปลอดภัย

พัฒนา)

ทรัพยสินของประชาชน

1,260.๐๐ ตร.ม.

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม.

ซอยโรงสีขาวชุมชน

สะดวก รวดเร็วและสราง

กวาง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม.

ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนดงปอ)

ความปลอดภัยในชีวิตและ

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

สะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

800.00 ตร.ม.

๑๓๑ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
รูปตัวยู ซอยขางบานนายวิเศษ
(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.
ความยาว 24.00 ม.

๖๓,๐๐๐

-

-

ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน
ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
ขังไดดี

สํานักการชาง

๑๓๒ โคงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยู ซอยสไบทอง
(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กวาง 0.30 ม.
ยาว 50.00 ม.

๑๓๑,๐๐๐

-

-

ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน
ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
ขังไดดี

สํานักการชาง

๑๓๐ โครงการกอสรางถนน คสล.

๔๖๐,๐๐๐

-

-

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๖
(บาท)
๙๓,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
(บาท)
-

๒๕๕๘
(บาท)
-

๑๗๐,๐๐๐

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

๑๓๓ โครงการกอสรางถนนซอยศูนย
นมโฟรโมส
(ฝงถนนบายพาสสงเปลือย)
(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี)

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก รวดเร็วและสราง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 ม.
กวาง 4.00 ม. ยาว 41.00 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
164.00 ตร.ม.

๑๓๔ โครงการกอสรางถนนลูกรังซอย

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนนลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.30 ม.

มหาชัยเนื้อยาง

สะดวก รวดเร็วและสราง

กวาง 3.50 ม. ยาว 635.00 ม.

ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน)

ความปลอดภัยในชีวิตและ

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

สะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

2,222.50 ตร.ม.

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 ม.

๑๓๕ โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย

๑๔๙,๐๐๐

-

-

ถนนไดมาตรฐานงาน
ทางการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย

สํานักการชาง

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

ถนนไดมาตรฐานงาน

แยกซอยสระบัว หลังออโตเซลล สะดวก รวดเร็วและสราง

กวาง 3.00 ม. ยาว 86.00 ม.

ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

ความปลอดภัยในชีวิตและ

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

สะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

258.00 ตร.ม.

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก รวดเร็วและสราง

กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 ม.
กวาง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม.

กุดโงง

ความปลอดภัยในชีวิตและ

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน)

ทรัพยสินของประชาชน

300.00 ตร.ม.

๑๓๖ โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยดลวาสพัฒนาหนาศาลปู

๑๗๔,๐๐๐

-

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนนไดมาตรฐานงาน
ทางการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย

สํานักการชาง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

โครงการ

๑๓๗ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยู

วัตถุประสงค

คสล.รูปตัวยู ซอยแยกคาราบาว

๒๕๕๖
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๑๕๗,๐๐๐

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กวาง 0.30 ม.

มาตรฐานปองกันและ

ยาว 60.00 ม.

แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ไดดี

ซอย พตท.สุวัจน วังวัฒนา
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา)
๑๓๘ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กวาง 0.30 ม.

มาตรฐานปองกันและ

ยาว 35.00 ม.

แกไขปญหาน้ําทวมขัง

(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง)

๙๒,๐๐๐

-

-

ระบบระบายน้ําได

ระบบระบายน้ําได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

สํานักการชาง

ไดดี
๑๓๙ โครงการกอสรางถนน คสล.

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 ม.

ซอยนายกบ

สะดวก รวดเร็วและสราง

กวาง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม.

ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย)

ความปลอดภัยในชีวิตและ

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

สะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน
เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

111.00 ตร.ม.
กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กวาง 0.30 ม.

๑๔๐ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยู ซอยแสงทอง 1
(ประตูเล็กวัดปาทุงศรีเมือง)
ฝงซาย
(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)

ยาว 108.00 ม.

๖๓,๐๐๐

๒๘๔,๐๐๐

-

-

-

-

ถนนไดมาตรฐานงาน

ระบบระบายน้ําได
มาตรฐานปองกันและ
แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ไดดี

สํานักการชาง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

โครงการ

๑๔๑ โครงการกอสรางถนน คสล.

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๖
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๙,๐๐๐

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

เพื่อใหการคมนาคม

กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 ม.

ทางเขาประตูวัดปาทุงศรีเมือง

สะดวก รวดเร็วและสราง

กวาง 5.00 ม. ยาว 90.00 ม.

ทางการสัญจรไปมา

ดานทิศตะวันตก

ความปลอดภัยในชีวิตและ

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง) ทรัพยสินของประชาชน
๑๔๒ โครงการกอสรางถนน คสล.

ถนนไดมาตรฐานงาน

กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 ม.

ซอยหนาหมูบานมั่นคง

สะดวก รวดเร็วและสราง

กวาง 4.00 ม. ยาว 267.00 ม.

ทางการสัญจรไปมา

ศรีเมืองใหม

ความปลอดภัยในชีวิตและ

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนคุมหวย)

ทรัพยสินของประชาชน

1,068.00 ตร.ม.

๑๔๓ โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยเอกพล(ขางบอบําบัด)

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก รวดเร็วและสราง

กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 ม.
กวาง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม.

ตอจากโครงการเดิม

ความปลอดภัยในชีวิตและ

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

(เสนอโดยชุมชนคุมหวย)

ทรัพยสินของประชาชน

200.00 ตร.ม.

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กวาง 0.30 ม.

มาตรฐานปองกันและ

ยาว 230.00 ม.

แกไขปญหาน้ําทวมขัง

คสล.รูปตัวยู ซอยบุญโสดา
(เสนอโดยชุมชนดอนสวรรค)

สํานักการชาง

450.00 ตร.ม.

เพื่อใหการคมนาคม

๑๔๔ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๖๒๔,๐๐๐

๑๑๖,๐๐๐

-

-

-

-

ถนนไดมาตรฐานงาน

สํานักการชาง

ถนนไดมาตรฐานงาน
ทางการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย

๖๐๕,๐๐๐

-

-

ระบบระบายน้ําได

ไดดี

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๒ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑๔ มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ
ที่

โครงการ

๑๔๕ โครงการกอสรางถนน คสล.

วัตถุประสงค
เพื่อใหการคมนาคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางถนน คสล.หนา 0.15 ม.

๒๕๕๖
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๓๔,๐๐๐

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ถนนไดมาตรฐานงาน

ซอยแยกถนนรอบหนองไชยวาน สะดวก รวดเร็วและสราง

กวาง 3.00 ม. ยาว 20.00 ม.

ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน)

ความปลอดภัยในชีวิตและ

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

สะดวกปลอดภัย

ทรัพยสินของประชาชน

60.00 ตร.ม.

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กวาง 0.30 ม.

๑๔๖ โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยูซอยแยกถนนทาง
เขาโรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ

๑,๑๑๕,๐๐๐

-

-

ยาว 425.00 ม.

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ระบบระบายน้ําได
มาตรฐานปองกันและ

สํานักการชาง

แกไขปญหาน้ําทวมขัง

ถนนสงเปลือย (ฝงซาย)

ไดดี

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง)
๑๔๗ โครงการศึกษาออกแบบแกไข
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย

เพื่อใหการระบายน้ํา

ศึกษาออกแบบแกไขระบบรวบรวมและ

สะดวกรวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง บําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
(บริเวณที่ชํารุด)

๔๐๐,๐๐๐

-

-

การระบายน้ําสะดวก
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๓. การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๑ พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงคที่ ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได
ลําดับ
ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการกอสรางอาคารชุมชน
บุญกวาง

เพื่อใหชุมชนมีสถานที่ทํากิจกรรมกอสรางอาคาร คสล. ชั้นเดียว
รวมกันและเปนที่เก็บวัสดุอุปกรณขนาด ๖.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. พื้นที่

(เสนอโดยชุมชนบุญกวาง)

ของชุมชน

๒๕๕๖
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
-

๗๒.๐๐ ตารางเมตร

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อใหชุมชนมีสถานที่ทํา
กิจกรรมรวมกันและเปน

สํานักการชาง

ที่เก็บวัสดุอุปกรณของ
ชุมชน

๒

โครงการกอสรางอาคารชุมชน

เพื่อใหชุมชนมีสถานที่ทํากิจกรรมกอสรางอาคาร คสล.ชั้นเดียว

-

๓๕๐,๐๐๐

-

หัวโนนโก

รวมกันและเปนที่เก็บวัสดุอุปกรณขนาด ๙.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม.พื้นที่

กิจกรรมรวมกันและเปน

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)

ของชุมชน

ที่เก็บวัสดุอุปกรณของ

๘๔.๐๐ ตร.ม.

เพื่อใหชุมชนมีสถานที่ทํา

สํานักการชาง

ชุมชน
๓

โครงการกอสรางลานกีฬา

เพื่อใหประชาชนในบริเวณ

บริเวณที่ตั้งชุมชนริมแกงดอน

ชุมชนริมแกงดอนกลาง

ริมแกงดอนกลางและพื้นที่ใกล กลาง (ใกลกับรูปปนไดโนเสาร)

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)

-

ประชาชนในพื้นที่ริมแกง
ดอนกลางและบริเวณ

เคียงไดมีสถานที่เพื่อออกกําลัง พื้นที่ดําเนินการประมาณ 2.5 ไร

ใกลเคียงไดใชเปน

กายเปนการสงเสริมสุขภาพและ

สถานที่ออกกําลังกาย

ลดปญหายาเสพติดรวมถึงพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุใหเปน

และสันทนาการ พัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เมืองนาอยูอยางมั่นคง

ใหเปนเมืองนาอยูและ
สงเสริมการทองเที่ยว

สํานักการชาง

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๑ พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงคที่ ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได
ลําดับ
ที่
๔

โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

โครงการกอสรางลานกีฬาชุมชน เพื่อใหประชาชนในบริเวณ
ภายในพื้นที่สาธารณะประโยชน
ดงปอ
ริมแกงดอนกลางและพื้นที่ใกล ชุมชนดงปอ พื้นที่ประมาณ

๒๕๕๖
(บาท)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
(บาท)

-

-

๒๕๕๘
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่ชุมชน
(เงินอุดหนุน)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

ดงปอและบริเวณ

เคียงไดมีสถานที่เพื่อออกกําลัง 6.0 ไร

ใกลเคียงไดใชเปน

กายเปนการสงเสริมสุขภาพและ

สถานที่ออกกําลังกาย

ลดปญหายาเสพติดรวมถึงพัฒนา

และสันทนาการ พัฒนา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุใหเปน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เมืองนาอยูอยางมั่นคง

ใหเปนเมืองนาอยูและ
สงเสริมการทองเที่ยว

๕

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ

เพื่อจัดใหมีการเลือกตั้งคณะ-

จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ชุมชน

กรรมการชุมชนในกรณีที่ครบ

ชุมชนตามระเบียบกําหนด

๓๖๐,๐๐๐

-

-

ชุมชนใหเขมแข็ง

โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อกอสราง เพื่อใหมีสถานที่จัดแหลง

พื้นที่ประมาณ ๕๐ ตร.ว.

แหลงเรียนรูประจําชุมชน

ในชุมชนที่มีความพรอม

(ชุมชนหัวโนนโก)

เรียนรูประจําชุมชน

กองสวัสดิการฯ

ที่เปนผูนําในการพัฒนา

วาระการดํารงตําแหนง
๖

มีคณะกรรมการชุมชน

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนมีแหลงเรียนรู
ภายในชุมชน

กองสวัสดิการฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๑ พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงคที่ ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได
โครงการ

๗

โครงการการประชุมประจําเดือน

เพื่อสงเสริมใหชุมชนมี

- จัดประชุมผูนําชุมชน

คณะกรรมการชุมชนและผูนํา

สวนรวมในการพัฒนาและ

คณะกรรมการชุมชน

ชุมชน คณะกรรมการพัฒนา

ชุมชน

เปนการแลกเปลี่ยนความคิด

คณะกรรมการพัฒนาครอบ

ครอบครัว และคณะกรรม-

เห็นและการแกไขปญหา

ครัว คณะกรรมการสภาเด็ก

สภาเด็กและเยาวชน มีสวน

ชุมชนและพัฒนาชุมชน

และเยาวชน

รวมในการพัฒนาชุมชนที่มี

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๔๐,๐๐๐
๕๔๐,๐๐๐
๕๔๐,๐๐๐

ลําดับ
ที่

รวมกัน
๘

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ผูนําชุมชน คณะกรรมการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการฯ

ประสิทธิภาพ

โครงการศูนยบริการและถายทอด เพื่อเปนศูนยกลางบริหาร

จัดหาวัสดุ อุปกรณและพันธุพืช

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

เปนศูนยรวมและเปน

เทคโนโลยีเกษตรชุมชน

ถายทอดเทคโนโลยีเกษตร

สําหรับการดําเนินการในศูนย

สถานที่ประชุมพบปะแลก

ใหกับเกษตรกร

บริการ ๓ ศูนย

เปลี่ยนความรูประสบ-

กองสวัสดิการฯ

การณของเกษตรกรใน
ชุมชน
๙

โครงการประกวดชุมชนดีเดน

เพื่อสงเสริมใหชุมชน มี
สวนรวมในการพัฒนา
โดยมีแบบอยางของชุมชน
ที่เขมแข็งเปนตนแบบ

๓๖ ชุมชน ใน ๔ ป

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

ชุมชนมีแบบอยางในการ
พัฒนาชุมชน

กองสวัสดิการฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๑ พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงคที่ ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได
ลําดับ
ที่

โครงการ

๑๐ โครงการสรางเสริมความรูรัก
สามัคคีในชุมชน

วัตถุประสงค
เพื่อสรางความสามัคคีของ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๓๖ ชุมชน

๒๕๕๖
(บาท)
๕๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๕๐,๐๐๐

ประชาชนในชุมชน

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนมีความรัก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการฯ

ความสามัคคีในการ
พัฒนาชุมชน

๑๑ โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม

เพื่อสรางความเขมแข็ง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ ใหกับผูนําชุมชนและกลุม
การศึกษาดูงานของผูนําชุมชน

ผูนําชุมชนและผูนํากลุมตางๆ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ในชุมชน ๓๒๔ คน

ผูนําชุมชน คณะกรรม-

กองสวัสดิการฯ

การชุมชน และผูนํากลุม

ตางๆ ในชุมชน

ตางๆ มีความรู ความ

และกลุมตาง ๆ ในชุมชน

เขาใจในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น

๑๒ โครงการพลังครอบครัวทํา
ความดี เพื่อสรางสรรคสังคม

เพื่อสงเสริมใหสมาชิกกับ
ครอบครัว (พอ/แม/ลูก)

ครอบครัวในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

สมาชิกในครอบครัวมี
ความเขาใจและตระหนัก

ใชเวลาวางอยางมีคุณภาพ

ตอปญหาที่มีผลกระทบ

ใหสมาชิกในครอบครัวมี

ตอสตรี และครอบครัว

ความรัก ความเสียสละ

เปนครอบครัวที่มีความ
เอื้ออาทรตอกัน

กองสวัสดิการฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๑ พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงคที่ ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๑๓ โครงการเสริมสรางศักยภาพ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพื่อสงเสริมศักยภาพการ

ผูบริหารและเจาหนาที่ที่

กลุมเปาหมายมีความรู

เครือขายทองถิ่นไทยเพื่อสตรี

บริหารจัดการดานสังคม

รับผิดชอบดานสตรี และ

ความเขาใจในแนวทาง

และครอบครัว

เชื่อมโยงกับการพัฒนาสตรี

ครอบครัว. องคกร, ชุมชนกลุม

และทิศทางการดําเนิน

และครอบครัว ดานกระบวน

ตางๆ ในชุมชน เชน กลุมสตรี

งานพัฒนาศักยภาพ

การเรียนรู และแลกเปลี่ยน

กลุมเด็กเยาวชน อสม.

สถาบันครอบครัวและมี

ประสบการณ เปนเครือขาย

กรรมการชุมชน กลุมอาชีพ

เครือขายการทํางานดาน

ทองถิ่นไทยเพื่อสตรี และ

ตางๆ กลุมผูสูงอายุ คนพิการ

สตรีและครอบครัว

ครอบครัว

และผูติดเชื้อ HIV ในเขต

กองสวัสดิการฯ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
๑๔ โครงการสนับสนุนองคกรประชา- เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน

อุดหนุนงบประมาณใหกับ

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ประชาชนไดรับประโยชน

ชน องคกรการกุศล และองคกร- การจัดกิจกรรมหรือจัดทํา

องคกรประชาชน และองคกร

จากการดําเนินงานของ

ที่จัดตั้งตามกฎหมายหรือหนวย- โครงการที่อยูในอํานาจ

ที่จัดตั้งตามกฎหมายหรือหนวย-

องคกรหรือหนวยงานที่

งานที่ทําประโยชนตอสังคม

งานของรัฐ

ไดรับเงินอุดหนุนจาก

หนาที่ของเทศบาลตามที่มี
การรองขอ

เทศบาล

ทุกสวนการงาน

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๑ พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงคที่ ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๑๕ โครงการเฝาระวังของกลุม

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปองกันความรุนแรง ที่อาจ คณะกรรมการศูนย

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เพิ่มเครือขายสตรีไทย

สตรี เพื่อลดความรุนแรงตอ

เกิดขึ้นตอเด็ก และสตรีในแตละ พัฒนาครอบครัว ๗๒ คน และ

ในทองถิ่นในการรณรงค

เด็ก และสตรีในชุมชน

ชุมชน และสรางความอบอุน

ตัวแทนสตรีในแตละชุมชน

การลดความรุนแรงตอ

ในครอบครัว

๑๐๘ คน

เด็กและสตรี

๑๖ โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี

เพื่อสงเสริมใหสตรีไดมีสวน

ตัวแทนสตรีในแตละชุมชนๆ

สากล และวันสตรีไทย

รวมในสังคมอยางเสมอภาค

ละ ๓ คน รวม ๑๐๘ คน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

สังคมยอมรับในสิทธิสตรี

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

อยางเทาเทียมและเสมอ

และใหสังคมตระหนักถึงความ

ภาค

สําคัญของสตรี
๑๗ โครงการจัดกิจกรรมวันแม
แหงชาติ

เพื่อประกาศยกยองคุณงาม

แมดีเดน ๑๐๐ คน

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

ความดีของผูเปนแมและจัด

ผูเปนแมไดรับการยก-

กองสวัสดิการฯ

ยองเชิดชูเกียรติ

กิจกรรมวันแมแหงชาติ
๑๘ โครงการสงเคราะหผูประสบ

เพื่อสงเคราะหประชาชน

สาธารณะภัย ทุพพลภาพ เรรอน ในเขตเทศบาล
ยากไร ดอยโอกาส ไรที่พึ่ง

ประชาชนใน ๓๖ ชุมชน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนมีเงินทุนเลี้ยง
ชีพ

กองสวัสดิการฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๑ พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงคที่ ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

๑๙ โครงการแขงขันกีฬาชุมชน

เพื่อใหชุมชนมีภูมิคุมกันใน

ไมมีผูเกี่ยวของกับยาเสพติด

สัมพันธตานยาเสพติด

การตานยาเสพติด และไม

เกิน ๓ ตอพันประชากร

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ชุมชนมีภูมิคุมกันใน

กองสวัสดิการฯ

การตานยาเสพติด

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
๒๐ โครงการบําบัดฟนฟูผูติด
ยาเสพติด

เพื่อไมใหผูติดยาเสพติด

ผูปวยที่ติดยาเสพติดในชุมชน

กลับไปเสพยาเสพติดอีก

เลิกยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

50,000

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ไมมีผูปวยที่เคยติดยา

กองสวัดิการฯ

เสพติดไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติดอีก

๒๑ โครงการอบรมชุมชนเขมแข็ง
ปลอดยาเสพติดอยางยั่งยืน

เพื่อใหชุมชนมีความเขม-

คณะกรรมการชุมชน

450,000

450,000

450,000

แข็งในการที่จะเอาชนะ

๓๖ ชุมชน และผูประสานพลัง

และมีการจัดเวรยามเฝา

ยาเสพติดไมใหมีการแพร

แผนดิน ไมนอยกวา ๓๒๔ คน

ระวังไมใหยาเสพติดเขา

ระบาดเขามาในชุมชน

ชุมชนมีความเขมแข็ง

กองสวัดิการฯ

มาแพรระบาดในชุมชน
ทําใหชุมชนปลอดยาเสพติดอยางยั่งยืน

๒๒ โครงการรณรงคตอตาน
ยาเสพติด

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค

จัดกิจกรรมเผยแพรรณรงค

ตอตานยาเสพติด ในวันที่

ตอตานยาเสพติดใหประชาชน

26 มิ.ย. ของทุกป ซึ่งเปนวัน ในเขตเทศบาล ไดตระหนัก
ตอตานยาเสพติด

ถึงพิษภัยของยาเสพติด และ
เฝาระวังยาเสพติดรวมกัน

50,000

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ประชาชนมีความปลอดภัย
และหางไกลยาเสพติด

กองสวัดิการฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๑ พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงคที่ ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๒๓ โครงการจัดพื้นที่สรางสรรค
สําหรับเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเด็กและเยาวชนใน

เยาวชนในชุมชนในเขต

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เด็กและเยาวชนมีพื้นที่

กองสวัสดิการฯ

หรือเวที เพื่อแสดงออก

มีพื้นที่หรือเวที เพื่อแสดง

ในทางสรางสรรค และ

ออกในทางสรางสรรค และ

หางไกลยาเสพติด

หางไกลยาเสพติด
๒๔ โครงการหนาบานนามอง

๒๕ โครงการบานเทิดไท
องคราชันย

เพื่อสงเสริมใหชุมชนปรับปรุง

ครัวเรือนในชุมชน

100,000

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

หนาบานแตละครัวเรือน

หนาบานของตนเองให

มีความสวยงาม รมรื่น

สะอาดสวยงาม

มีพื้นที่สีเขียว

เพื่อเทอดพระเกรียติพระบาท- ซอมแซมบานเทิดไท
สมเด็จพระเจาอยูหัวและชวย

๑๐๐,๐๐๐

-

องคราชันย จํานวน 2 หลัง

-

ผูยากไรมีที่อยูอาศัยเปน

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

ของตนเองและมีคุณภาพ

เหลือประชาชนผูไมมีที่อยู

ชีวิตที่ดีขึ้น

อาศัย
๒๖ โครงการสนับสนุนบานมั่นคง

เพื่อปรับปรุงพื้นที่และพัฒนา

บานมั่นคงในเขตเทศบาล

๑,๒๕๐,๐๐๐

๑,๒๕๐,๐๐๐

๑,๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนไดรับการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคตาม

ดานที่อยูอาศัยที่มั่นคง

โครงการบานมั่นคง

ถาวร

กองสวัสดิการฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๑ พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงคที่ ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๒๗ โครงการสงเสริมกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเด็กและเยาวชนได

สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน

มีกิจกรรมและใชเวลาวาง

จํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เด็กและเยาวชนไดใช

กองสวัสดิการฯ

เวลาวางใหเกิดประโยชน

ใหเกิดประโยชนตอชุมชน

ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

มีอาชีพเสริมรายไดกับ
ตัวเองและครอบครัว

๒๘ โครงการสนับสนุนอุปกรณ
การกีฬา

เพื่อใหเด็กและเยาวชน

สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ

มีวัสดุ อุปกรณการกีฬา

การกีฬา ใน ๓๖ ชุมชน

100,000

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เด็กและเยาวชนในชุมชน

กองสวัสดิการฯ

มีสุขภาพที่แข็งแรง

ในการออกกําลังกาย

สมบูรณมีกิจกรรมที่เปน
การตานยาเสพติด

๒๙ โครงการกอสรางอาคารชุมชน
(เสนอโดยชุมชนริมแกง)

เพื่อใหชุมชนมีสถานที่ทํากิจกรรมกอสรางอาคาร คสล.ชั้นเดียว
รวมกันและเปนที่เก็บวัสดุอุปกรณขนาด ๙.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. หรือ
ของชุมชน

มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
๘๔.๐๐ ตร.ม.

-

๔๐๐,๐๐๐

-

ชุมชนมีอาคารที่ใชจัดกิจกรรม
ของชุมชน

กองสวัสดิการฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๑ พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงคที่ ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๓๐ โครงการกอสรางอาคารชุมชน
(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ)

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหชุมชนมีสถานที่ทํากิจกรรมกอสรางอาคาร คสล. ชั้นเดียว

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๔๐๐,๐๐๐

-

รวมกันและเปนที่เก็บวัสดุอุปกรณขนาด ๙.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. หรือมี
ของชุมชน

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ชุมชนมีอาคารที่ใชจัดกิจกรรม

กองสวัสดิการฯ

ของชุมชน

พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา
๘๔.๐๐ ตร.ม.

๓๑ โครงการกอสรางอาคารชุมชน
(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน)

เพื่อใหชุมชนมีสถานที่ทํากิจกรรมกอสรางอาคาร คสล. ชั้นเดียว

-

-

๔๐๐,๐๐๐

รวมกันและเปนที่เก็บวัสดุอุปกรณขนาด ๙.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. หรือมี
ของชุมชน

ชุมชนมีอาคารที่ใชจัดกิจกรรม

กองสวัสดิการฯ

ของชุมชน

พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา
๗๒.๐๐ ตร.ม.

๓๒ โครงการกอสรางลานเอนก
ประสงค

เพื่อใหชุมชนมีพื้นที่จัดกิจกรรรม กอสรางลานเอนกประสงคคอนกรีต
ตางๆ ของชุมชน

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน)
๓๓ โครงการกอสรางรั้วสนามกีฬา
ชุมชนดงปอ
(เสนอโดยชุมชนดงปอ)

-

-

หนา ๐.๑๐ ม. พื้นที่ไมนอยกวา

๑๐๐,๐๐๐

ชุมชนมีอาคารที่ใชจัดกิจกรรม

กองสวัสดิการฯ

ของชุมชน

๒๐๐.๐๐ ตร.ม.
เพื่อใหสนามกีฬาชุมชนมีขอบ กอสรางรั้วรอบสนามกีฬาชุมชน
เขตที่ชัดเจน

-

-

๑,๔๓๕,๐๐๐ สนามกีฬาชุมชนเปนที่

ดงปอพรอมประตู ๒ ชุด

สาธารณะที่มีขอบเขต

ความยาวรวม ๔๑๐.๐๐ ม.

ชัดเจน

กองสวัสดิการฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๑ พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงคที่ ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได
ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

๓๔ โครงการสงเสริมการจัดตั้งศูนย

วัตถุประสงค
- เพื่อใหเกษตรรูจักการดํารง

(ผลผลิตของโครงการ)
๑๐๐ ครัวเรือน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ลดรายจายใหครอบ

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและบริ- ชีวิตชีวิตแบบพอเพียงและมี

ครัวเกษตรกรเดือนละ

หารจัดการศัตรูพืช (ศจช)

๕๐๐ บาท

รายได

(แผนพัฒนาเกษตรฯ)

กองสวัสดิการฯ

เพิ่มรายไดครอบครัว
เกษตรกรวันละ ๑๐๐
บาท

๓๕ โครงการหมูบานตามแนวทาง

- เพื่อสงเสริมใหครอบ

ชุมชนตนแบบ ๑ ชุมชน

60,000

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

ชุมชนมีความรูเรื่องการ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวย

ครัวสายใยรักประกอบ

อบรมใหความรูเรื่องการแปรรูป

แปรรูปผลผลิตการเกษตร

สายใยรักแหงครอบครัวตนแบบ

อาชีพตามแนวทาง

ผลผลิตการเกษตรเลี้ยงสัตวและ

เลี้ยงสัตวและเลี้ยงปลา

กองสวัสดิการฯ

เลี้ยงปลา
๓๖ โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนในเขตเทศบาล 36 ชุมชน

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

คนดี สุขภาพดี รายไดดี (พอดี)

ประชาชนใหสมดุลทั้ง 3 มิติ

เชิดชูคนดีชุมชนมีกติกาและมาตรการ

คือ คนดี สุขภาพดี รายไดดี

ทางสังคมในการงดเหลาและเครื่องดื่ม

ชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเองได

แอลกอฮอลในงานประเพณีสําคัญรวม

ชุมชนมีกิจกรรมการสงเสริม

ทั้งการลด ละ เลิกอบายมุข ยาเสพติด
และการทะเลาะวิวาทครัวเรือนมีการ
บันทึกขอมูลบัญชีรายรับรายจาย

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๑ พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงคที่ ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

๓๗ โครงการขอรับเงินอุดหนุนสมาคม เพื่ออุหนุนสมาคมฌาปนกิจฌาปนกิจสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุในการ

(ผลผลิตของโครงการ)
ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพจากเทศบาล

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000

เมืองกาฬสินธุ

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

ผูสูงอายุที่ไดรับเงินสงเคราะห

กองสวัสดิการฯ

ในการจัดการศพ

สงเคราะหผูสูงอายุที่เสียชีวิต
และเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย
๓๘ โครงการจัดทําและทบทวน
แผนชุมชน

เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม ชุมชนในเขตเทศบาล
ในการวางแผนการพัฒนา
ชุมชนตนเอง

36 ชุมชน

10,000

10,000

10,000

ประชาชนไดมีสวนรวม
ในการวางแผนการพัฒนา
ชุมชนตนเอง

กองสวัสดิการฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๒ สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เปาประสงคที่ ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่
๑

วัตถุประสงค

โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุม

เพื่อใหประชาชนมีทุน

อาชีพ

สําหรับการจัดการภายใน

(ผลผลิตของโครงการ)
กลุมอาชีพในชุมชน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

กลุมอาชีพมีรายไดเพิ่ม

กองสวัสดิการฯ

ขึ้น

กลุมอาชีพและมีรายไดจาก
การประกอบการ
๒

๓

โครงการประกวดแขงขัน

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ

กลุมอาชีพภายในชุมชน

ผลิตภัณฑชุมชน

ชุมชน

โครงการยกยองเชิดชูครอบครัว

เพื่อเตรียมความพรอมของ

ครอบครัวในชุมชนทั้ง

ตนแบบดานความซื่อตรง

สมาชิกในครอบครัวใหมี

๓๖ ชุมชน

-

-

๑๐๐,๐๐๐

ผลิตภัณฑไดรับการ

กองสวัสดิการฯ

พัฒนา
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ครอบครัวที่ผานการ

กองสวัสดิการฯ

อบรมมีความเขาใจใน

ความรูในการดําเนินชีวิต

การใชชีวิตภายในครอบ
ครัวดีขึ้น

๔

โครงการวันครอบครัวอบอุน

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

จัดกิจกรรมวันอาทิตยเปนวัน

ใหครอบครัวมีความอบอุน

ครอบครัว

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ครอบครัวที่เขารวมมี
ความรักความอบอุน มี
ความเขมแข็ง

กองสวัสดิการฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๒ สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เปาประสงคที่ ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ลําดับ
ที่
๕

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการครอบครัวคุณธรรม

เพื่อสงเสริมใหครอบครัว

ครอบครัวในเขตเทศบาล

ครอบครัวกลุมเปา

นําสังคมเมืองกาฬสินธุสู

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม

เมืองกาฬสินธุ ครอบครัวละ

หมายไดรวมกันทํา

ความเขมแข็ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี

๒ - ๓ คน (พอ/แม/ลูก) จํานวน

ความกิดความดีสัมพันธ

พรอมกับสรางความรัก

๒๐ ครอบครัว

ภาพในครอบครัวที่อบ

ความเขาใจในครอบครัว

อุนกอใหเกิดความรัก

นําไปสูครอบครัวที่อบอุน

ความสามัคคี รวมกัน

ใหสังคมเกิดความเขมแข็ง

พัฒนาและปองกันแกไข

กองสวัสดิการฯ

ปญหาสังคมในชุมชนมี
เขมแข็งเปนความสุข
อยางยั่งยืน
๖

โครงการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อ
การเกษตร
(แผนพัฒนาเกษตรฯ)

เพื่อปรับโครงสรงของดินใหดีขึ้น ๑๐๐ ครัวเรือน

20,000

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

เกษตรกรมีความรูและ
ทักษะการปรัปบรุงบํารุง
ดิน

กองสวัสดิการฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๒ สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เปาประสงคที่ ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ลําดับ
วัตถุประสงค

โครงการ

ที่
๗

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เกษตรกร ๑๐๐ ครัวเรือน

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

โครงการสงเสริมการผลิตและใช

- เพื่อลดตนทุนการผลิต

ปุยหมักอินทรียชีวภาพน้ําหมัก

- เพื่อบริโภคพืชปลอดภัยจาก

ทักษะการผลิตปุยใชเอง

พืชสมุนไพร

สารพิษ

- ลดตนทุนการผลิต

(แผนพัฒนาเกษตรฯ)

- เกษตรกรมีความรูและ

กองสวัสดิการฯ

ครัวเรือนละ ๑๐๐ บาท
ตอป

๘

โครงการสงเสริมอาชีพตามแนว

-เพื่อฝกอาชีพเสิรมรายได

เกษตรกร ๑๐๐ ครัวเรือน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

- ลดรายจายใหครอบ-

ทางเศรษฐกิจพอเพียง

- เพื่อใหเกษตรกรรูจักการดํารง

ครัวเกษตรกรเดือนละ

(แผนพัฒนาเกษตรฯ)

ชีวิตแบบพอเพียง

๕๐๐ บาท

กองสวัสดิการฯ

- เพิ่มรายไดครอบครัว
เกษตรกรวันละ ๑๐๐
๙

โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว
(แผนพัฒนาเกษตรฯ)

เพื่อใชมูลสัตวผลิตปุยหมักอินทรัยเกษตรกร ๑๐๐ ครัวเรือน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

- เกษตรกรมีความรูและ
ทักษะสุขอนามัยสัตว
- ผลิตปุยไดครอบครัว
ละ ๒ ตัน

กองสวัสดิการฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๒ สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เปาประสงคที่ ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ลําดับ
ที่

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
โครงการ

๑๐ โครงการเพิ่มขีดความสามารถ

วัตถุประสงค
- เพื่อลดตนทุนการผลิต

(ผลผลิตของโครงการ)
เกษตรกร จํานวน ๕๐ คน

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

- เกษตรกรมีความรู

ในการผลิตขาวพันธุดีตามกระ-

- เพื่อเรียนรูการผลิตพืชปลอด

และทักษะการผลิตปุย

บวนการโรงเรียนเกษตรกร

ภัยจากสารพิษ
- เพื่อใหเกษตรกรเรียนรูระบบ

ใชเอง

นิเวศของแมลงที่มีประโยชนตอ

ครัวเรือนละ ๑,๐๐๐บาท

ตนขาว

ตอป

(แผนพัฒนาเกษตรฯ)

๑๑ โครงการสงเสริมการปรับปรุง

กองสวัสดิการฯ

- ลดตนทุนการผลิต

เพื่อใหเปนมาตรฐานของ

- ชุมชนเกษตรสมบูรณ

การบรรจุหีบหอ

ผลผลิตเกษตร

- ชุมชนหาดลําดวน

(แผนพัฒนาเกษตรฯ)

- เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต

- ชุมชนสงเปลือยใน

ใหสูงขึ้น

- ชุมชนสงเปลือยนอก

- เพื่อสะดวกในการขน-

- ชุมชนสงเปลือยกลาง

สงผลผลิตไมเสียหาย

- ชุมชนดงปอ
- ชุมชนดอนสวรรค
- ชุมชนซอยน้ําทิพย
- ชุมชนหนองไชยวาน
- ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

เกษตรกรมีผลผลิตที่
ไดมาตรฐาน

กองสวัสดิการฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๒ สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เปาประสงคที่ ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ลําดับ

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

๑๒ โครงการสงเสริมการจัดทําแปลง เพื่อใหเกษตรกรมีเมล็ด
ขยายพันธุขาวพันธุดี

พันธุขาวพันธุดีใชในชุม-

(แผนพัฒนาเกษตรฯ)

ชนอยางเพียงพอกับ

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เกษตรกรกลุมผลิตขาว

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงาน

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ

กองสวัสดิการฯ

ขาวพันธุดีใชในชุมชน

ความตองการ
๑๓ โครงการแปรรูปไมดอกไมประดับ
(แผนพัฒนาเกษตรฯ)

เพื่อเพิ่มมูลคาของไมดอก

กลุมไมดอกไมประดับ

ไมประดับใหสูงขึ้น

- ชุมชนสงเปลือย
- ชุมชนดงปอ
- ชุมชนเกษตรสมบูรณ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

เกษตรกรมีรายไดจาก
ผลิตภัณฑ

กองสวัสดิการฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๒ สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เปาประสงคที่ ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ลําดับ
ที่

โครงการ

๑๔ โครงการแปรรูปผลผลิต

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อผลผลิตเปนที่ตอง

กลุมผูผลิต ไดแก

การเกษตร

การของตลาด

- ชุมชนเกษตรสมบูรณ

(แผนพัฒนาเกษตรฯ)

- เพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต

- ชุมชนหาดลําดวน

เกษตร

- ชุมชนสงเปลือยใน

๒๕๕๖

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
เกษตรกรมีรายไดจาก

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการฯ

ผลิตภัณฑ

- ชุมชนสงเปลือยนอก
- ชุมชนสงเปลือยกลาง
- ชุมชนดอนสวรรค
- ชุมชนซอยน้ําทิพย
- ชุมชนหนองไชยวาน
- ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง
๑๕ โครงการปรับปรุงบํารุงดินดวย
อินทรียวัตถุ
(แผนพัฒนาเกษตรฯ)

เพื่อปรับปรุงโครงสรางของดิน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ใหมีธาตุอาหารของพืช
เมืองกาฬิสนธุ จํานวน ๒๔ ชุมชน
โดยอบรมใหความรูเรื่องการผลิต
และใชปุยอินทรียชีวาพ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

เกษตรกรมีความรูเรื่อง
การใชปุยอินทรียชีวาพ

กองสวัสดิการฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๒ สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เปาประสงคที่ ๑๖ มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๖ โครงการสนับสนุนสมาคมตาบอด เพื่อชวยเหลือสมาคมคนตาบอด สมาชิกของสมาคมคนตาบอด
จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุในการดําเนิน จังหวัดกาฬสินธุ
กิจกรรมของสมาคม

๒๕๕๖
(บาท)
๒๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
สมาคมคนตาบอด
จังหวัดกาฬสินธุไดรับ
การชวยเหลือในการ
ดําเนินกิจกรรมของ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

๑๗ โครงการสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการ

เพื่อสงเสริมใหคนพิการมีคุณภาพ ผูพิการในเขตเทศบาล
ชีวิตที่ดีขึ้น
จํานวน ๔๒๓ คน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ผูพิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

๑๘ โครงการขอรับเงินอุดหนุน
ของเหลากาชาดจังหวัด
กาฬสินธุ

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ในภารกิจบรรเทาทุกข และ
ใหความชวยเหลือ ผูประสบ
ภัยพิบัติ ของสภากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
สภากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

สภากาชาดจังหวัดกาฬสินธุใหการชวยเหลือ
ประชาชนในจังหวัด
กาฬสินธุ ไดทันทวงที

สํานักปลัดฯ

๑๙ โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
คนพิการ ผูติดเชื้อ H.I.V

เพื่อใหผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูติดเชื้อ H.I.V มีสวัสดิการ
ดูแลอยางทั่วถึง

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ H.I.V
ทั้ง 36 ชุมชน

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ
H.I.V ทั้ง 36 ชุมชน ไดรับ
สวัสดิการอยางทั่วถึง

กองสวัสดิการ
สังคม

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๓ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพยสินของประชาชน
เปาประสงคที่ ๑๗ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

โครงการรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

รณรงคสรางจิตสํานึกใหแก
ผูใชรถใชถนนในเขตเทศบาล
ประชาชน ใหตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน
ชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต

๒

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย
สงเสริมสนับสนุนการปองกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

เฝาระวังการเกิดอุบัติเหตุสาธา- จุดตรวจ ๓๘ ชุมชน
รณภัยอาชญากรรม รวมทั้งการ
ปองกัน ปองปราบการแพร
ระบาดของยาเสพติด ดูแลความ
สงบเรียบรอยสถานที่ราชการและ
ชุมชน ทั้ง ๓๖ ชุมชน

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๓๙๕,๒๘๐

๓๙๕,๒๘๐

๓๙๕,๒๘๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ลดอัตราการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาล

สํานักปลัดฯ

สรางความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน

สํานักปลัดฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๓ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพยสินของประชาชน
เปาประสงคที่ ๑๗ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓

โครงการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชชนในชุมชนเชิงรุก

ถายทอดความรูในการปองกัน ๓๖ ชุมชน
และระงับอัคคีภัยเบื้องตน
ตรวจสอบระบบไฟฟา แกสหุงตุม
ที่ชํารุด เพื่อทําการซอมแซม
ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
รวมทั้งตรวจสอบและแกไขจุด
เสียงภายในชุมชน

๔

โครงการฝกอบรมจัดตั้อาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) รุนที่ 10

ฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปอง อปพร. จํานวน ๑๐๐ คน
กันภัยฝายพลเรือน รุนที่ ๑๐
เพื่อถายทอดความรู ทักษะ
ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๒๕๕๖
(บาท)
งบปกติ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
(บาท)
งบปกติ

๒๕๕๘
(บาท)
งบปกติ

๑๐๐,๐๐๐

-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความรูในการ
กันและระงับอัคคีภัย
เบื้องตนระบบไฟฟา
แกสหุงตมภายใน
บานเรือนที่ชํารุดไดรับ
การซอมแซมใหมี
ความปลอดภัยในการ
ใชงาน รวมทั้งจุดเสี่ยง
ภายในชุมชนไดรับการ
แกไข

สํานักปลัดฯ

สรางเครือขายสมาชิก
อปพร.เพิ่มขึ้นเพื่อใหเปน
กําลังใจสนับสนุนเจาหนา
ที่ของรัฐ ในการปฏิบัติงานดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัดฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๓ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพยสินของประชาชน
เปาประสงคที่ ๑๗ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๕

โครงการฝกอบรมแกนนํา
ชุมชนดานความปอลดภัย
ทางถนน

๖

โครงการฝกอบรมทบทวนอาสา- เพื่อใหอาสาสมัครปองกัน
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ที่
(อปพร.)
ผานการฝกอบรมไปแลว ทั้ง
๙ รุนมีความรูเพิ่มเติมมีความ
พรอมในการปฏิบัติหนาที่
ในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ฝกอบรมความรูดานความ
ปลอดภัยทางถนนใหแก
แกนนําชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แกนนําชุมชน จํานวน ๑๐๐ คน

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) เขารับการ
ฝกอบรม จํานวน ๑๐๐ คน

๒๕๕๖
(บาท)
๓๐,๐๐๐

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

แกนนําชุมชนสามารถนํา
ความรูที่ผานการฝกอบรม
ไปถายทอดใหกับประชาชนภายในชุมชนของ
ตนเองเพื่อสรางวัฒนธรรม
ดานความปลอดภัยทาง
ถนนลดปญญาการเกิด
อุบัติเหตุภายในชุมชน

สํานักปลัดฯ

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย-พลเรือนมีความ
พรอมในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
มีความสามัคคีในกลุม
พลัง อปพร.

สํานักปลัดฯ

พันธกิจที่ ๓ การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๑๓ สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพยสินของประชาชน
เปาประสงคที่ ๑๗ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๖
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๗
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๕๕๘
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๗

โครงการปองกันและระงับ
อัคคีภัยในโรงเรียน

เพื่อฝกอบรมใหนักเรียน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลล
ไดรับความรูดานการปองกันภัย

๘

โครงการบริการแพทยฉุกเฉิน

เพื่อใหมีระบบบริการแพทย ฝกอบรมบุคลากรและจัดหา
ฉุกเฉินที่ไดรับมาตรฐานทั้งดาน เครือ่ งมืออุปกรณในการแพทย
ผูปฏิบัติและดานอุปการณ
ฉุกเฉิน

-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๙

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
ภายในเขตเทศบาล

เพื่อปองปรามการกระทํา
ความผิดและเปนขอมูลใน
การสืบสวนสอบสวนของ
เจาหนาที่

-

๓๕,๐๐๐,๐๐๐

-

บริเวณจุดเสี่ยงภายใน
เขตเทศบาล

(เงินอุดหนุน)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

นักเรียนสามารถปองกัน
ภัยในเบื้องตนได

สํานักปลัดฯ

ผูปวยฉุกเฉินไดรับการ
ชวยเหลือไดทันทวงที
และรวดเร็ว

สํานักปลัดฯ

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

สํานักปลัดฯ

บัญชีโครงการเกินศักยภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่ขอรับการสนับสนุน
ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

๑ โครงการปรับปรุงกอสรางสนาม
กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัด เนื้อที่ ๑๐๐ ไร

งบประมาณและที่มา

เด็กเล็ก

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

๒๐๔,๙๔๐,๐๐๐

มีสนามกีฬากลางของจังหวัด

(เงินอุดหนุน)

กาฬสินธุที่ไดมาตรฐานสามารถ

เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึง

- นักเรียนในเขตเทศบาล

การเรียนของนักเรียนใน

ทั้ง ๓๖ ชุมชน

-

-

๓๒,๐๐๐,๐๐๐

นักเรียนไดเรียนรูในโรงเรียน

(เงินอุดหนุน)

ที่มีคุณภาพในการจัดการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

เด็กมีพัฒนาการที่พรอม

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

สําหรับการเขาสูการเรียนใน

ที่ทรุดโทรม

กรมสงเสริมฯ

ระดับอนุบาล
กอสรางอาคารเรียนตาม

จัดการเรียนการสอนโดยกอสราง แบบแปลน สน.ศท. ๔/๑๒
อาคารเรียนหลังเดิม(อาคาร

กรมสงเสริมฯ

ศึกษาของเทศบาล

ไวบริการเด็กนักเรียนใน

เพื่อใหมีอาคารเรียนในการ

กรมสงเสริมฯ

จัดการแขงขันระดับชาติได

เขตเทศบาล
๔ โครงการกอสรางอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๑

รับการสนับสนุน

๒๕๕๘

กาฬสินธุใหเปนสถานที่จัดการแขงขัน

เพื่อจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็ก

จะไดรับ

๒๕๕๗

ชุมชน
๓ โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา

หนวยงานที่ขอ

๒๕๕๖

กีฬาที่ไดมาตรฐาน
๒ โครงการจัดตั้งโรงเรียนสาขา

ผลลัพธที่คาดวา

จํานวน ๒ หลัง

-

-

20,520,000

สามารถขยายหองเรียนได

(เงินอุดหนุน)

เพียงพอตอความตองการของ
ผูปกครองและชุมชน

กรมสงเสริมฯ

ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)
-

(บาท)

(บาท)
-

๕ โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
ภายในเขตเทศบาล

เพื่อปองปรามการกระทํา
ความผิดและเปนขอมูลใน
การสืบสวนสอบสวนของ
เจาหนาที่

๖ โครงการกอสรางอาคารอเนก

เพื่อกอสรางอาคารอเนกประสงค กอสรางอาคารอเนกประสงค
ทดแทนอาคารเรียนที่ชํารุดทรุดโทรม ตามแบบกรมสงเสริมฯกําหนด

๗,๕๐๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)

-

เพื่อการจัดการเรียนการสอน

กอสรางอาคารเรียนตามแบบ

12,600,000

-

ในชวงชั้นที่ ๔

แปลน สน.ศท. ๔/๑๒

(เงินอุดหนุน)

- เพื่อใหเทศบาลมีสถานที่

- กอสรางบอฝงกลบขยะ

กําจัดขยะที่สามารถรองรับ

เพิ่มอีก 1 บอ ในสถานที่

ขยะไดเพิ่มขึ้นและมีอายุ

กําจัดขยะบานแกงนาขาม

ประสงคโรงเรียนเทศบาล ๓
๗ โครงการกอสรางอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๒
8 โครงการกอสรางระบบ
กําจัดขยะ ระยะที่ 2

บริเวณจุดเสี่ยงภายใน
เขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา

๓๕,๐๐๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)

-

-

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงานที่ขอ

จะไดรับ

รับการสนับสนุน

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน

กรมสงเสริมฯ

นักเรียนมีความปลอดภัย

กรมสงเสริมฯ

ในการเรียน
-

นักเรียนไดรับโอกาสทางการ

กรมสงเสริมฯ

ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
70,150,000

-

- เทศบาลมีพื้นที่พอใน

กรมสงเสริมฯ

การกําจัดขยะดวยวิธีการ

(เงินอุดหนุน)

ฝงกลบอยางถูกหลัก

การใชงานนานขึ้น

สุขาภิบาลเพียงพอกับ
ปริมาณที่เกิดขึ้น

๙ โครงการพัฒนาลําน้ําปาวและ

เพื่อปองกันน้ําทวมพื้นที่การ

- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน

-

๕๓,๒๘๗,๕๐๐

-

ประชาชนในเขตเทศบาล

กรมสงเสริมฯ

ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงานที่ขอ

จะไดรับ

รับการสนับสนุน

ปรับปรุงภูมิทัศน ๒ ฝงลํา

เกษตรและปรับปรุงภูมิทัศน

C โดยการทําทาเรือ ๒ แหง

เมืองกาฬสินธุ และ

น้ําปาว

ตลิ่ง ๒ ฝงลําน้ําปาว พรอมอนุ-

ระบบไฟฟา งานกอสรางรูปปน

นักทองเที่ยวใกลเคียง

รักษทรัพยากรธรรมชาติ

ไดโนเสาร ๓๒ ตัว

มีแหลงพักผอนและ

- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน

เก็บกักน้ําและน้ําไม

F โดยกอสรางงานโครงสราง

ทวมขัง

(เงินอุดหนุน)

พื้นฐานงานระบบไฟฟา และ
กอสรางรูปปนไดโนเสาร ๓๒ ตัว
- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน
F โดยกอสรางงานกอสราง
พื้นฐานและงานระบบไฟฟา
๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนอง-

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหนอง

ไชยวานบริเวณขางราน ส.กลการ ไชยวานขางราน ส.กลการ
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน)

บริเวณหนองไชยวาน ขาง

-

ราน ส.กลการ

๑๐,๕๐๐,๐๐๐

-

สภาพภูมิทัศนรอบหนอง-

กรมสงเสริมฯ

ไชยวาน (ขางราน ส.

(เงินอุดหนุน)

ใหมีความสวยงาม

กลการ มีความสวยงาม
และสะอาดเปนที่พักผอน
หยอนใจ

๑๑ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและ

สวนสาธารณะแกงดอนกลาง

-

228,984,000

-

- ชุมชนมีสวนสาธารณะ

กรมสงเสริมฯ

ลําดับ

เปาหมาย
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตามแบบแปลนที่กําหนด

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงานที่ขอ

จะไดรับ

รับการสนับสนุน

แกงดอนกลางเปนพุทธมณฑล

พัฒนาสวนสาธารณะให

และลานกีฬาเปนที่

แกงดอนกลาง

เปนที่พักผอนและแหลง

พักผอนหยอนใจและ

เรียนรูทางธรรมชาติและเปน

ออกกําลังกาย

พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ

- จังหวัดมีสถานที่จัด

(เงินอุดหนุน)

กิจกรรมที่สําคัญ ๆ และ
เปนศูนยวัฒนธรรม
ทองถิ่น
๑๒ โครงการจัดสรางสวนสาธารณะ

เพื่อพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุใหเปน

กอสางสวนสาธารณะ สนามกีฬา

สนามกีฬาและนันทนาการ

สวนสาธารณะ สนามกีฬาและ

และแหลงนันทนาการ บนพื้นที่

-

๒๐๓,๑๗๕,๐๐๐

-

มีสวนสาธารณะและ

กรมสงเสริมฯ

สถานที่นันทนาการที่

(เงินอุดหนุน)

แหลงนันทนาการสําหรับประชาชนราชพัสดุแปลงเลขที่ กส ๖๔๖ ตาม

เชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว

ในทองถิ่น

ที่จะสรางงานสรางรายได

แบบแปลนเทศบาล

ใหกับประชาชน
๑๓ โครงการกอสรางสระวายน้ํา

เพื่อกอสรางสระวายน้ําและ

กอสรางสระวายน้ําพรอมอัฒจันทร

มาตรฐาน พรอมอัฒจันทร

อัฒจันทรใหเปนสนามที่สามารถ ตามแบบแปลนเทศบาล บริเวณ

มีหลังคา

จัดการแขงขันกีฬาวายน้ําได

-

๕๕,๑๒๕,๐๐๐

-

มีสระวายน้ําที่ได

กรมสงเสริมฯ

มาตรฐานที่จัดการแขงขัน

(เงินอุดหนุน)

พื้นที่ภายในสนามกีฬากลาง

วายน้ําได

จังหวัดกาฬสินธุ
๑๔ โครงการปรับปรุงแกมลิงกุดโงง

เพื่อปรับปรุงแหลงรับน้ําในเขต

1. งานขุดลอกดิน 151,300

-

๕,๖๘๗,๐๐๐

-

ปองกันน้ําทวมขังพื้นที่

กรมสงเสริมฯ

ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(เงินอุดหนุน)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงานที่ขอ

จะไดรับ

รับการสนับสนุน

สาธารณะประโยชนในเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อ

ลบ.ม.

เศรษฐกิจ ฟนฟูระบบ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

บรรเทาเหตุน้ําทวมและฟนฟู

2. งานถมดินคันทาง 25,600

นิเวศน ปรับปรุงภูมิทัศน

สภาพทางนิเวศนของแหลงน้ํา

ลบ.ม.

แหลงน้ํา เพื่อใชการ

สาธารณะในเขตเทศบาลฯ

3. วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

นันทนาการของประชาชน

dia 0.80 ม. จํานวน 88 ทอน

ภายในเขตเทศบาลฯ

4. วางผังบริเวณ จํานวน 1 รายการ
๑๕ โครงการกอสรางสะพานขาม
เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ลําน้ําปาวชวงหนาสถานีดับเพลิง ในชีวิตและทรัพยสิน
สะดวกในการสัญจรไปมา

กอสรางสะพานผิวจราจรกวาง
๗.๐๐ เมตร ยาวประมาณ
๗๐.๐๐ เมตร เชื่อมถนน
อนรรฆนาค ๔๐ ตามแบบแปลน
เทศบาล

-

๑๖ โครงการกอสรางระบบปองกัน
น้ําทวม หนาที่ทําการไปรษณีย
จ.กาฬสินธุ

- เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว ไมมีน้ํา
ทวมขัง

กอสรางระบบระบายน้ําแบบ
Box Culvert ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ ม.
ตามแบบแปลนเทศบาล

-

๑๗ โครงการกอสรางลานกีฬา

เพื่อใหประชาชนในบริเวณ

บริเวณที่ตั้งชุมชนริมแกงดอน

-

๒๑,๐๐๐,๐๐๐

-

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการใชเสนทาง

กรมสงเสริมฯ

-

น้ําไมทวมขัง
บนผิวจราจร

กรมสงเสริมฯ

-

ประชาชนในพื้นที่ริมแกง

กรมสงเสริมฯ

(เงินอุดหนุน)

๓๑,๕๐๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

ลําดับ
ที่

เปาหมาย
โครงการ
ชุมชนริมแกงดอนกลาง

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

ริมแกงดอนกลางและพื้นที่ใกล

กลาง (ใกลกับรูปปนไดโนเสาร)

เคียงไดมีสถานที่เพื่อออกกําลัง

พื้นที่ดําเนินการประมาณ 2.5 ไร

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

หนวยงานที่ขอ

จะไดรับ

รับการสนับสนุน

ดอนกลางและบริเวณ

(เงินอุดหนุน)

ใกลเคียงไดใชเปน

กายเปนการสงเสริมสุขภาพและ

สถานที่ออกกําลังกาย

ลดปญหายาเสพติดรวมถึงพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุใหเปน

และสันทนาการ พัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เมืองนาอยูอยางมั่นคง

ใหเปนเมืองนาอยูและ
สงเสริมการทองเที่ยว

๑๘ โครงการกอสรางลานกีฬาชุมชน เพื่อใหประชาชนในบริเวณ
ดงปอ
ริมแกงดอนกลางและพื้นที่ใกล
เคียงไดมีสถานที่เพื่อออกกําลัง

ภายในพื้นที่สาธารณะประโยชน
ชุมชนดงปอ พื้นที่ประมาณ
6.0 ไร

-

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
(เงินอุดหนุน)

ประชาชนในพื้นที่ชุมชน
ดงปอและบริเวณ
ใกลเคียงไดใชเปน

กายเปนการสงเสริมสุขภาพและ

สถานที่ออกกําลังกาย

ลดปญหายาเสพติดรวมถึงพัฒนา

และสันทนาการ พัฒนา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุใหเปน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เมืองนาอยูอยางมั่นคง

ใหเปนเมืองนาอยูและ
สงเสริมการทองเที่ยว

กรมสงเสริมฯ

สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
เมื่อแผนพัฒนาประกาศใชแลว จะใชเปน
กรอบในการจัดทํา งบประมาณรายจายประจําป
ซึ่งสวนราชการตาง ๆ ของเทศบาล ตองพิจารณาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปเพื่อนําไป จัดทําเป น
โครงการพัฒนาในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแต
ละยุทธศาสตรการพัฒนา โดยโครงการพัฒนาที่จะเปนโครงการพัฒนาที่เปนไปตามภารกิจหนาที่ที่แตละ
สวนราชการของเทศบาลรับผิดชอบและเปนโครงการพัฒนาที่สนับสนุนตัวชี้วัดในยุทธศาสตรการพัฒนาให
เปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว และเมื่อไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปแลวก็จะ
ดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติ โดยหัวหนา
สวนการบริหารจะทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนา เปาประสงค
การพัฒนาและตัวชี้วัด โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเปนคณะในการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ที่ประกอบดวยตัวแทนจากสภาเทศบาลที่สมาชิกสภา
เทศบาลคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน ผูแทนประชาคมเทศบาลจํานวน หกคน ผูแทนจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ผูแทนจากแขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน และ
หัวหนาสวนการบริหารในเทศบาลเมืองกาฬสินธุจํานวนสองคน ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ไดกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และ
จะติดตามและประเมินผลจากแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ โดยจะมีการประเมิน 6 เดือนตอครั้ง
โดยจะทําการประเมินโครงการตาง ๆ ที่ไดปฏิบัติวาเปนไปตามวัตถุประสงค หรือสนับสนุนตัวชี้วัดให
บรรลุหรือไม อยางไร ซึ่งในตัวชี้วัดแตละตัวชี้วัดจะมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเก็บรวบรวมขอมูลและรายงาน
ผลการปฏิบัติ มีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายและผูสนับสนุนที่จะทําใหตัวชี้วัดบรรลุตาม
เปาหมาย พรอมทั้งสรุปปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ และ เมื่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได
ทําการติดติดตามและประเมินผลแลว
ประธานกรรมการจะไดจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอใหนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ พิจารณาผลการติดตาม
และประเมินผลตอไป

