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คํานํา 

 
  แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕๕9  เป็นแผนพัฒนาสามปีที่จัดทํา
ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจะเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ที่ทุกส่วนที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันพิจารณาโครงการพัฒนาในระยะสามปี  ตามพันธกิจ  ยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ในการพัฒนาเพ่ือที่จะสนับสนุนการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร  เป็นโครงการพัฒนาที่จะ
ดําเนินการในระยะสามปี  ที่สนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยพิจารณาจากภารกิจ 
อํานาจหน้าที่ที่เทศบาลจะต้องดําเนินการ  จากข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นําชุมชนในเวทีประชาคมและ
แผนชุมชน  ซึ่งคณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้ร่วมกันจัดทําขึ้นจนสําเร็จลุล่วง คณะผู้บริหารขอขอบคุณทุกส่วนที่
เก่ียวข้อง และจะกํากับ ดูแล สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตามแผนพัฒนาเพ่ือให้วิสัยทัศน์ก้าวไป
ข้างหน้าและให้ตัวช้ีวัดบรรลุตามเป้าหมายในระดับที่สูงสุด 
 
 
 
                                               

   (นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม)  
    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ 
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 ส่วนที่ 1 
บทนํา 

ลักษณะของแผนพฒันาเทศบาล 
  แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  พ.ศ.2557 – 2559  เป็นการจัดทําและทบทวน
โครงการพัฒนาที่จะดําเนินการในระยะสามปี  ในปี พ.ศ.2557 – 2559  ซึ่งจําแนกตามพันธกิจ 
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนา เป็นโครงการที่จะสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ของเทศบาลบรรลุผล
สัมฤทธ์ิ  โดยโครงการพัฒนาต่าง ๆ น้ัน มาจากภารกิจของเทศบาลรวมทั้งภารกิจจากการถ่ายโอนตามแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อํานาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง  แผน
ชุมชนและการประสานแผนของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนข้อเสนอจากเวทีประชาคมที่เป็นปัญหา  
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้พิจารณาและจัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาในระยะสามปี  และเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพฒันาเทศบาล 
1. เพ่ือให้สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2555 – 255๘ 
2. เพ่ือเป็นการทบทวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
4. เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
5. เพ่ือให้วิสยัทัศน์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

ขั้นตอนในการจัดทาํแผนพฒันาเทศบาล 
 1. เทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนําข้อมูลที่ได้จากการประชาคมท้องถิ่น  แผนชุมชน  
หรือข้อเสนอจากเวทีประชาคมมาพิจารณาในการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามปี 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา
ความต้องการ และข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล 
 3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือเสนอนายกเทศมนตรี 
 4. นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้ 

ประโยชน์การจัดทาํแผนพฒันาเทศบาล 
1. เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

2.1  สภาพทัว่ไป   พืน้ทีเ่ขตเทศบาล  16.96  ตารางกิโลเมตร 
 2.1.1.  ประชากร 
  จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล    13,980     หลังคาเรือน 
  จํานวนประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่ตามฐานทะเบียนราษฎร     35,066     คน 

- ชาย     16,976     คน 
- หญิง    18,090     คน 

จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง     24,061     คน 
- ชาย      11,256     คน 
- หญิง     12,805     คน 

ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่คิดเป็น   2,067    คน/ตร.กม. 
   

 ที่มา :  งานทะเบียนราษฎร  สํานกัปลดัเทศบาล     
                    พฤษภาคม  2556 
 

2.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
2.2.1. การคมนาคม/การจราจร 

2.2.1.1.    ถนน 
   จํานวนถนนลูกรัง  46  สาย  ความยาว 8.140   ก.ม. หรือพ้ืนที่  24,420  ตร.ม. 
   จํานวนถนนลาดยาง  18  สาย  ความยาว 12.228 ก.ม. หรือพ้ืนที่ 236,005 ตร.ม. 
   จํานวนถนนคอนกรีต 289 สาย ความยาว 80.424 ก.ม.หรือพ้ืนที่ 264,334  ตร.ม. 

 
2.2.1.2.  สะพาน 

    จํานวนสะพานคอนกรีต   14  แห่ง 
    จํานวนสะพานอ่ืนๆ (สะพานลอย)   3  แห่ง 
 
 2.2.1.3.   แหล่งน้ํา 
     จํานวนแม่นํ้าที่ไหลผ่าน   1  สาย 
     จํานวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง  8  แห่ง/สาย 
 

2.2.1.4. การขนส่ง 
จํานวนสถานีขนส่ง   1  แห่ง 
การเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ได้โดยวิธีรถยนต์ 
 

2.2.1.5 จํานวนหอกระจายขา่วทั้งหมดในพืน้ที ่  36 แห่ง 
 

2.2.1.6 จํานวนเสียงตามสายทัง้หมดในพืน้ที ่          131 จุด 
 
 



    2.2.2.   การประปา  
    จํานวนครัวเรือนที่มีนํ้าประปาใช้  13,980  ครัวเรือน 
    หน่วยงานที่ดําเนินกิจการประปาในพ้ืนที่  สํานักงานประปาจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
    จํานวนนํ้าประปาที่ผลิตได้  18,000  ลบ.ม./วัน 
    จํานวนแหล่งนํ้าดิบที่ใช้ผลิตนํ้าประปา       2  แห่ง      

    2.2.3.   การไฟฟา้ 
    จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้           13,980  ครัวเรือน 
    จํานวนไฟฟ้าสาธารณะ     5,300  จุด 

2.2.4. ลักษณะการใชท้ีด่ินในเขตเทศบาล 
  พ้ืนที่พักอาศยั    5,083 – 2 - 60      ไร่ 
  พ้ืนที่ต้ังหน่วยงานของรัฐ   996 -1 -53       ไร ่
  สวนสาธารณะ    55 – 2 - 80        ไร ่        3        แห่ง 
     -  สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน 
     -  สวนสาธารณะกุดยางสามัคค ี
     -  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครอง                               
        สิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
  พ้ืนที่เกษตรกรรม   19,779 – 1 - 21      ไร ่

    ที่มา :  สํานกัการช่าง    
              พฤษภาคม   2556 
 

2.3   ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
จํานวนสถานที่กําจัดขยะ  109 ไร่  1  แห่ง  ต้ังอยู่  ณ  บ้านแก่งนาขาม ต.นาจารย์     

อ.เมือง   จ.กาฬสินธ์ุ         
ปริมาณขยะในเขตเทศบาลท่ีนําไปกําจัดเฉล่ีย         31      ตัน/วัน 
ปริมาณขยะทีกํ่าจัดทั้งหมดในระบบกําจัดขยะเฉลี่ย            38       ตัน/วัน 
(มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ มาร่วมใช้ด้วย  จํานวน  2๗  แห่ง) 
  วิธีการกําจัดขยะ 
       -  ใช้วิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล -  โรงคัดแยกขยะ   
       -  ทําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ   -  โรงบําบัดสิ่งปฏิกูล 
       -  รถยนต์เก็บขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คันที ่ ขนาดความจุ (ลบ.ม.) ซ้ือเม่ือป ี ขยะที่ขนได ้ 
(ลบ.เมตร/วัน) 

จํานวนเที่ยว 
ต่อวัน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11.469 
11.469 
11.469 
11.469 
11.469 
9.175 
4.00 

12.00 
8.00 

12.00 

2535 
2535 
2537 
2537 
2539 
2539 
2540 
2541 
2545 
2555 

13.76 
13.76 
13.76 
13.76 
13.76 
11.74 
4.80 

12.80 
20 

12.80 

2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
4 
2 

ที่มา :  สํานกัการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
         เมษายน   2556    
 

2.4   ด้านเศรษฐกิจ 
 สถานธนานุบาล         1           แห่ง     

โรงฆ่าสัตว์                          1        แห่ง 
 สถานีนํ้ามัน/ป๊ัม          8          แห่ง    

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า        2       แห่ง 
 ตลาดสด                    3          แห่ง    

โรงแรม                      9      แห่ง 
 ธนาคาร                     9          แห่ง    
 สถานที่ท่องเทีย่ว        6          แห่ง         ได้แก่ 
  -  สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน   

-  วัดกลาง  พระอารามหลวง 
  -  แก่งดอนกลาง     

-  สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 
  -  อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร   

-  พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธ์ุ 
               ที่มา :  สํานกัการช่าง   พฤษภาคม   2556 
 
2.5   ด้านสังคม 

2.5.1.   ข้อมูลศาสนสถาน 
    จํานวนวัด                       9            แห่ง 
   -  วัดชัยสุนทร   -  วัดใต้โพธ์ิค้ํา 
    -  วัดกลาง   -  วัดเหนือ 
   -  วัดหอไตรปิฏการาม  -  วัดสว่างคงคา 
   -  วัดประชานิยม   -  วัดดงปอ 
   -  วัดป่าทุ่งศรีเมือง   



    จํานวนเมรุเผาศพ            5           แห่ง 6    เตา 
    จํานวนโบสถศ์าสนาพุทธ    9           แห่ง 
    จํานวนโบสถ์ศาสนาคริสต์   7         แห่ง 
    จํานวนมัสยิด                  1           แห่ง 
 

2.5.2. ข้อมูลผูน้บัถือศาสนา 
  จํานวนผู้นับถือศาสนาพุทธ       คิดเป็นรอ้ยละ  99.38   ของประชากรในเขตเทศบาล 
  จํานวนผู้นับถือศาสนาอิสลาม   คิดเป็นร้อยละ     0.30   ของประชากรในเขตเทศบาล  
  จํานวนผู้นับถือศาสนาคริสต์     คิดเป็นรอ้ยละ     0.11  ของประชากรในเขตเทศบาล 
  จํานวนผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆ       คิดเป็นรอ้ยละ     0.21  ของประชากรในเขตเทศบาล 
 

ที่มา :  งานทะเบียนราษฎร  สํานกัปลดัเทศบาล      
                    พฤษภาคม   2556 
 

          2.5.3.  ข้อมูลชุมชน 
ลําดบัที ่ ชื่อชุมชน จํานวนบา้น (หลังคาเรือน) จํานวนประชากร (คน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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

คุ้มห้วย 
โพธ์ิไทร 
หัวคู – หนองเรือพัฒนา 
หน้าโรงเลื่อย 
หาดลําดวน 
ทุ่งมน 
เกษตรสมบูรณ ์
ทุ่งสระ 
หนองผักแว่น 
ดอนสวรรค์ 
หัวโนนโก 
ริมแก่งดอนกลาง 
ท่าสินค้า 
ดงปอ 
สงเปลือยกลาง 
ตลาดเก่า 
วัดเหนือ 
โรงง้ิว 
สงเปลือยใน 
สงเปลือยนอก 
ซอยนํ้าทิพย์ 
วัดสว่างพัฒนา 
หน้าโรงซ่อม ร.พ.ช. 
หนองไชยวาน 

181 
95 

120 
274 
137 
156 
181 
126 
170 
134 
167 
154 
163 
196 
187 
165 
153 
155 
199 
265 
206 
137 
274 
184 

359 
428 
450 
864 
515 
613 
594 
646 
655 
818 
677 
644 
795 
736 
884 
753 
796 
536 
791 
696 

1,125 
703 
864 
737 

 



 

ลําดบัที ่ ชื่อชุมชน จํานวนบา้น (หลังคาเรือน) จํานวนประชากร (คน) 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

หนองลิ้นจี่ 
ทุ่งศรีเมืองกลาง 
วัดใต้โพธ์ิค้ํา 
ดอนกลอย 
กุดยางสามัคคี 
บุญกว้าง 
วัดป่าทุ่งศรีเมือง 
ทุ่งศรีเมืองพัฒนา 
วัดหอไตรปิฏาราม 
สุขสบายใจ 
วัดสว่างคงคา 
ก.ส.ส. 
วัดกลาง 
ตลาดสด 

196 
220 
210 
213 
233 
309 
310 
280 
294 
310 
385 
428 

2,731 
3,840 

935 
1,024 
936 
970 

1,186 
762 
955 

1,004 
1,319 
711 

1,555 
1,546 
2,265 
3,511 

 รวม 13,980 35,066 
 
ที่มา :  กองสวสัดกิารสงัคม  และงานทะเบยีนราษฎร  สํานกัปลดัเทศบาล  
         พฤษภาคม   2556 
 

2.5.4.  ข้อมูลสถานศกึษา 
   สถานศึกษาในสังกัด     5     แห่ง 
   สถานศึกษานอกสังกัดภายในเขตเทศบาล     21   แห่ง   ได้แก่ 
 -  โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์  -  โรงเรียนอนุกูลนารี 
 -  โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย  -  โรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ 
 -  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ  -  โรงเรียนวัดชัยสุนทร 

-  โรงเรียนมิตรภาพที่ 32   -  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 
-  โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ  -  โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 
-  โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธ์ุ  - โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน 
-  โรงเรียนสาธิตศึกษา   -  โรงเรียนนานาชาติ 
-  โรงเรียนสตรีชาญยุทธ     -  โรงเรียนพณชิยการกาฬสินธ์ุ 
-  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ  -  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ 
-  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ 
-  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ   -  วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธ์ุ 
 
 
 
 
 
 



 

สถานศกึษา        
ในสังกดั 

จํานวนนกัเรียนในปกีารศกึษา 255๕ จํานวนนกัเรียนในปกีารศกึษา 255๖ 

ก่อนประถม ประถม มัธยม รวม ก่อนประถม ประถม มัธยม รวม 

โรงเรียนเทศบาล 1 - 1,1๔7 - 1,1๔7 - 1,151 - 1,151 
โรงเรียนเทศบาล 2 - - 2๗๑ 2๗๑ - - 2๗๑ 2๗๑ 

โรงเรียนเทศบาล 3 3๑๙ - - 3๑๙ 3๒๒ - - 3๒๒ 
โรงเรียนเทศบาล 4 - 2๑๘ - 21๘ - 21๕ - 21๕ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ๑๑๒ - - ๑๑๒ ๙๔ - - ๙๔ 

รวม 43๑ 1,๓๖๕ 2๗๑ 2,๐๖๗ 4๑๖ 1,36๖ 2๗๑ 2,0๕3 
 

ที่มา : สํานักการศกึษา    พฤษภาคม   2556  
 

2.5.5   ข้อมูลการสาธารณสุข 
ศูนย์สาธารณสขุในสังกัด      2     แห่ง  
โรงพยาบาลของรัฐ               1     แห่ง 
โรงพยาบาลเอกชน               1     แห่ง  
ศูนย์สุขภาพชุมชน                1     แห่ง 
คลินิกแพทย์                           32     แห่ง  
คลินิกทันตกรรม                   7     แห่ง 
ร้านขายยาที่มีเภสัชกร                26    แห่ง 
 

ที่มา :  สํานกัการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม     
         เมษายน   2556  

2.5.3. ข้อมูลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ปี 2554 ปี  2555 
รายการ จํานวน (ครั้ง) มูลค่าความ

เสียหาย 
จํานวน (ครั้ง) มูลค่าความ

เสียหาย 
เพลิงไหม้อาคาร 3 300,000  3 2,500,000 
เพลิงไหม้หญ้า 1๐  -  - - 
อุทกภัย -  -  - - 
วาตภัย 1 ๖,000  - - 
การฝึกซ้อม/ทบทวน 
สมาชิก อปพร. 

-  -  1 50,000 

 รถยนต์ดับเพลิง    ๔  คัน 
 รถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิง   4   คัน 
 รถยนต์ตรวจการณ์   2   คัน 
 เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง          50  เครื่อง 
 เครื่องสูบนํ้ายันม่าร์ (ดีเซล)  ๑   เครื่อง 



 เครื่องสูบนํ้าแบบหาบหาม (เบนซิน) 1   เครื่อง 
 เครื่องช่วยหายใจในการดับเพลิง  ๖   ชุด 
 เครื่องตัด – ถ่างไฮดรอลิคระบบไฟฟ้า  ๑   ชุด 
 รถกู้ชีพ (EMS)    ๑   คัน 
 สมาชิก อปพร.          80๒  คน 
 
        ที่มา   :   งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย สํานกัปลดัเทศบาล    

พฤษภาคม  2556 
 
อัตรากาํลงัพนกังานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนกังานจ้าง 

ส่วนราชการ 
พนกังานเทศบาล 

(คน) 
ลูกจ้างประจํา 

(คน) 
พนกังานจ้าง 

(คน) 
รวม 

สํานักปลัดเทศบาล 
สํานักการศึกษา 
สํานักการช่าง 
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
สํานักการคลัง 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองสวัสดิการสังคม 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

29 
12 
15 
17 
20 
12 
8 
- 

15 
1 

13 
8 
3 
3 
2 

55 
23 
61 

106 
6 
7 
5 
- 

99 
36 
89 

131 
29 
22 
15 
- 

รวม 113 45 263 421 
 

ที่มา   :  งานการเจ้าหนา้ที ่ สํานกัปลดัเทศบาล     
 พฤษภาคม   2556 

 
อัตรากาํลงัพนกังานครูเทศบาล  ลกูจ้างประจํา นกัการภารโรงและพนกังานจ้าง 

ส่วนราชการ 
พนกังานครู
เทศบาล 
(คน) 

ลูกจ้างประจํา 
(คน) 

นักการภารโรง 
(คน) 

พนกังานจ้าง 
(คน) รวม 

โรงเรียนเทศบาล  1   
กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ 
โรงเรียนเทศบาล  2  วัดสว่างคงคา 
โรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ 
โรงเรียนเทศบาล  4  วัดใต้โพธ์ิค้ํา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5๒ 
 

1๙ 
16 
18 
3 

๒ 
 

1 
1 
2 
- 

๔ 
 

1 
1 
1 
1 

1 
 

2 
1 
- 
5 

5๙ 
 

23 
19 
21 
9 

รวม 108 6 8 9 131 

ที่มา   :  สํานกัการศึกษา     
 พฤษภาคม   2556 



๒.๖  ด้านการเมือง  การบรหิาร 
       ๒.๖.๑  โครงสร้างองคก์รเทศบาล 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายโฆษิต   ธีรกุล
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ 

นายต่อชาต ิ ฆารไสว 
นายกานต์  ฆารไสว 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 
นายสรรเพชญ  ศรีทอง 
นายนพดล  แก้วพูล 
นางจินตนา  ผ่องพันธุ์ 

สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒ 

นายโฆษิต       ธีรกุล 
นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ 
นายกฤษฎา    เวียงวะลัย 
นายอุทิศ  จําเริญสรรพ์ 
นายกมลพันธุ์  จีระสมบัติ 
นายธนัท  จิตรลาดานนท์ 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๓ 

นายสุรศักดิ ์  เรืองศรีมั่น 
นายอาคม     สําราญเนตร 
นายธวัชพงศ์  โยคะสิงห์ 
นายอภิชัย  น้ําจันทร ์
นางจําลอง  ภูเต้านาค 
นายบุญเส็ง  วิโรจน์รัตน ์

คณะผู้บริหาร 

นายจารุวัฒน์   บญุเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมอืงกาฬสินธุ ์

นายนิติธรรม  รตันานิคม 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายมานิต  ไชยศิวามงคล 
รองนายกเทศมนตรี 

นายเข็มชาติ   ฆารไสว
รองนายกเทศมนตรี 

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์
รองนายกเทศมนตรี 

สภาเทศบาล 

นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย์
เลขานุการนายกเทศมนตร ี นายสิทธิภรณ์  ตงุคะเตชะ

รองประธานสภาเทศบาล

นายสมศักดิ์   รม่ไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 



การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองปลดัเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ๙) 

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ๙) 

รองปลดัเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ๘) 

สํานักการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ๙) 

สํานักการช่าง
(นักบริหารงานช่าง ๙) 

สํานักการคลัง
(นักบริหารงานคลัง ๙) 

กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ๘) 

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๘) 

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๙) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

สถานธนานุบาล 
 



โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สํานักปลัดเทศบาล สํานักการศึกษา 

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
   -  งานธุรการ 
   -  งานกิจการสภา 
๒. ฝ่ายอํานวยการ 
   - งานการเจ้าหน้าที ่
๓. ฝ่ายปกครอง 
    - งานทะเบียนราษฎร 
    - งานบัตรประจําตัว    
      ประชาชน 
๔. ฝ่ายป้องกันและรักษา 
    ความสงบ 
    - งานรักษาความสงบ 
    - งานป้องกันและบรรเทา    
      สาธารณภยั 
 

๑.  ฝ่ายแผนงานและโครงการ 
   - งานแผนและโครงการ 
   - งานระบบสารสนเทศ 
   - งานงบประมาณ 
   - งานธุรการ 
๒.  ส่วนบริหารการศึกษา 
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
    - งานการเจ้าหน้าที่ 
    - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 
   - งานโรงเรียน 
   - งานกิจการนักเรียน 
ฝ่ายวิชาการ 
   - งานส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 
   - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
     ทางการศึกษา 
๓. ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ฝ่ายการศกึษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
    - งานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
    - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
    - งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่าย 
      ทางการศึกษา 
   - งานการศึกษาปฐมวัย 
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   - งานกีฬาและนันทนาการ 
ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลป และวัฒนธรรม 
  - งานกิจกรรมศาสนา 
   - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๔. หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ฝ่ายนิเทศการศึกษา    
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
๕. โรงเรียน 

- เทศบาล ๑ (กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์) 
- เทศบาล ๒ (วัดสว่างคงคา) 
- เทศบาล ๓ (วัดเหนือ) 
- เทศบาล ๔ (วัดใต้โพธิ์ค้ํา) 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สํานักการช่าง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-  งานธุรการ 
๑. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร          
     และผังเมอืง 
ฝ่ายควบคมุการก่อสร้าง 
   - งานวิศวกรรม 
    - งานสถาปัตยกรรม 
ฝ่ายควบคมุอาคารและผังเมอืง 
    - งานควบคมุอาคาร 
    - งานผังเมอืง 
๒. ส่วนการโยธา 
ฝ่ายสาธารณูปโภค 
    - งานบํารุงรักษาทางและสะพาน 
    - งานสวนสาธารณะ 
    - งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า    
ฝ่ายศูนยเ์ครือ่งจักรและระบบจราจร 

- งานศูนยเ์ครือ่งจักรกล 
- งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 

        

. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   - งานธุรการ 
   - งานการเงินและบัญชี 
๑. ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
   - งานส่งเสริมสุขภาพ 
   - งานสาธารณสุขชุมชน 
ฝ่ายป้องกันและควบคมุโรค 
   - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   - งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
   - งานป้องกันและบําบัดยาเสพติดและ   
     สารเสพติด 
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดลอ้ม 
   - งานสุขาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 
   - งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย   
     และสิ่งปฏิกูล 
   - งานบริการและรักษาความสะอาด 
   -  งานควบคมุมลพิษและเหตุราํคาญ 
๒. ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    ฝ่ายบริการสิ่งแวดลอ้ม 
   - งานควบคมุการฆ่าสัตว ์
   - งานรักษาป้องกันและควบคุมโรคใน     
     สัตว ์
ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
   - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
   - งานทันตสาธารณสขุ 
   - งานเภสัชกรรม 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  -  งานธุรการ 
๑. ส่วนบริหารงานคลัง 
ฝ่ายพัสดุและทรพัยส์ิน 
    - งานการซื้อและการจ้าง 
    - งานจัดทําทะเบียนพัสดุ 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
    - งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน 
ฝ่ายระเบียบการคลังและสถิติ        
การคลัง 
   - งานควบคมุจัดทําทะเบียน    
      และงบประมาณรายจ่าย 
    - งานจัดระเบียบเกี่ยวกับ    
       การเงินและบัญชี 
    - งานจัดทําสถิติการรับจ่ายตาม   
       เทศบัญญัติงบประมาณ 
๒. ส่วนพฒันารายได้ 
     ฝ่ายพัฒนารายได้ 

- งานพัฒนารายได้  
     - งานเร่งรัดรายได้ 
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย ์

- งานจัดหาผลประโยชน์    
   จากทรัพย์สิน 
- งานพัฒนากิจการพาณิชย ์

ฝ่ายแผนทีภ่าษีและทะเบียน 
 ทรัพย์สิน 
    -  งานแผนทีภ่าษีและทะเบียน      
       ทรัพย์สิน 
    - งานบริการข้อมูลและแผนที ่
      ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-  งานธุรการ 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
  - งานวิเคราะห์นโยบาย          
    และแผน 
  - งานจัดทํางบประมาณ 
  - งานวิจัยประเมินผล 
ฝ่ายการบริการและเผยแพร่
วิชาการ 
   -  งานบริการและเผยแพร่        
      วิชาการ 
   - งานบริการข้อมูลข่าวสาร 
      ทางทอ้งถิ่น 
ฝ่ายนิติการ 
  - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
  - งานนิติกรรมสญัญา 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 -  งานธุรการ 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
 - งานสังคมสงเคราะห์ 
 - งานสวสัดิการเด็กและ 
    เยาวชน 
  - งานกิจการสตรีและ 
    คนชรา 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานชุมชนเมือง 
  - งานส่งเสริมและ 
     สวัสดิการสังคม 
 

สํานักการสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

สํานักการคลัง กองวิชาการ 
และแผนงาน

กองสวัสดิการ
สังคม 



การแบง่ส่วนการบรหิารในเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์ แบ่งเปน็ 8 ส่วนงาน 1 สถานธนานุบาล คือ   
 
 1.  สํานักปลดัเทศบาล  ประกอบด้วย ฝ่าย/งานต่าง ๆ ดังน้ี 

  1.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของ 
งานธุรการ และงานกิจกิจการสภา 

           งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานสารบรรณของเทศบาล  งานดูแลรักษา 
 จัดเตรียมและให้บริการเร่ืองสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ       
งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆท่ีขอความร่วมมือ  งานการตรวจสอบแสดงรายการ
เก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  งานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา 
และผู้ทําคุณประโยชน์  งานเกี่ยวกับการเลือกต้ัง  งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล งานรับเรื่องราว
ร้องทุกข์และร้องเรียน งานเลขานุการนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมตร ี ปลัดเทศบาลและ 
รองปลัดเทศบาล  งานเก่ียวกับงานการเงิน/การเบิกจ่ายวัสดุ  บัญชีการจ่ายเงิน  บัญชีพัสดุ งานอ่ืนที่
เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 งานกิจการสภา มีหน้าที่เก่ียวกับ งานเอกสารเก่ียวกับสภาเทศบาล งานประชุม
สภาเทศบาล งานฝึกอบรมของสมาชิกสภาเทศบาล  งานการบริการและอํานวยความสะดวกสมาชิกสภา
เทศบาล งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                    1.2 ฝ่ายอํานวยการ มีหน้าที่ควบคมุดูแลและรับผดิชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงานการ
เจ้าหน้าที่ 

                    งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  งานบรรจุแต่งต้ัง โอน(ย้าย) และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน       
สอบคัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง     
งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี งานขออนุมัติ
ปรับปรุงตําแหน่งและอัตรากําลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน 
การลาศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง การบําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง  งานการลาพักผ่อนประจําปีและการลาอ่ืนๆ  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                 1.3 ฝ่ายปกครอง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของงาน
ทะเบียนราษฎร  และงานบัตรประจําตัวประชาชน 
                           งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร  
งานจัดเตรียมการเลือกต้ังและดําเนินการเลือกต้ัง  จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเก่ียวกับการเงินและบัญชีพัสดุ   
งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                            งานบัตรประจําตัวประชาชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน  งานเก่ียวกับรายงานการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน การเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ 
งานจัดการเลือกต้ังและดําเนินการเลือกต้ัง  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
    1.4  ฝ่ายปอ้งกันและรกัษาความสงบ  มีหน้าที่ควบคมุดูแลและรับผดิชอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานรกัษาความสงบ 
                             งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เก่ียวกับ งานรักษาความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทําความเห็น สรุป รายงาน 
เสนอแนะ รวมทั้งดําเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและ
สาธารณภัยอ่ืน เช่น อุทกภัย  วาตะภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวก



ในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ  งานจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        
งานฝึกซ้อมและดําเนินการตามแผน  งานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
                         งานรักษาความสงบ  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาด
สด  หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานควบคุมตรวจสอบ
และดําเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าว
เพ่ือเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ  งานประสานงานกับจังหวัดและ
อําเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง งานมวลชนต่างๆ เช่น งานรักษาความปลอดภัย ใน
งานพิธีต่าง ๆ งานการจัดจราจรหน้าโรงเรียน ฯลฯ งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้มอบหมาย 
 
 2.  สํานักการคลัง  ประกอบด้วย ฝ่าย/งานต่าง ๆ ดังน้ี 

2.1  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ควบคุมดูและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ 
ของงานธุรการ  
                    งานธุรการ  มีหน้ามีหน้าที่เก่ียวกับ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและ
ให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานการประงาน
เก่ียวกับการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ขอความร่วมมือ  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเก่ียวกีบเอกสารสําคัญของทางราชการ  งานรักษาความ
สะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   เหรียญ
จักรพรรดิมาลาและผู้ทําคุณประโยชน์ งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียน  งานพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บําเหน็จความชอบเป็นพิเศษ       
งานการลาพักผ่อนประจําปี และการลาอ่ืน ๆ งานสวัสดิการของสํานัก    งานประชาสัมพันธ์เก่ียวกับรายได้
และแนะนําอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
          2.2 ส่วนบรหิารงานคลัง   มีหน้าที่ควบคมุและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายการเงินและบัญชี และฝ่ายระเบียบการคลังและสถิติการคลงั 
                   2.2.1  ฝ่ายพสัดุและทรพัย์สนิ มีหน้าที่ควบคุมแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานการซื้อและการจ้างและงานจัดทําทะเบียนพัสดุ 

                              งานการซื้อและการจ้าง  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานดําเนินการซื้อและการจ้างของ
เทศบาล งานเอกสารเก่ียวกับการซื้อ และการจ้างของเทศบาล  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
                               งานจัดทําทะเบียนพัสดุ มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานจัดทะเบียนและจําหน่ายพัสดุ   
งานการตรวจสอบการจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับอบหมาย 

              2.2.2  ฝ่ายการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานตรวจสอบเบิกจ่ายเงิน  
                                 งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินทุกประเภท  งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจ่าย  งานจัดทําเช็คและจัดทําเอกสาร
การจ่ายเงิน  งานการจ่ายเงินและตรวจอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่าย  งานจัดทําบัญชีการเงินและทะเบียนที่
เก่ียวข้องทุกประเภท  งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน  ประจําปีและรายงานอื่น ๆ  งานอ่ืนที่
เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 



             2.2.3  ฝ่ายระเบียบการคลังและสถิติการคลัง    มีหน้าที่ควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจ่าย  งานจัดระเบียบ
เก่ียวกับการเงินและพัสดุ และงานจัดทําสถิติการรับจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                   งานควบคุมจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจ่าย  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งาน
จัดทําสถิติรายรับรายจ่ายจริงประจําปีงบประมาณ  งานจัดทํางบประมาณการรายรับและรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ งานจัดทําทะเบียนคุมงบประมาณ  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
                                   งานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานกําหนด
นโยบายและแผนการคลัง   งานกําหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของสํานักการคลังตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ  เงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมใน พ.ศ. 2544 งานควบคุมและ
ตรวจสอบตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยวินัยงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544  
งานการประเมินผลการทางคลัง งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                                   งานจัดทําสถิติการรับจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ  มีหน้าที่เก่ียวกับ  
งานจัดทําสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ  งานจัดทําสถิติเก่ียวกับการรับจ่ายเงินสะสมและจ่ายเงิน
อุดหนุน  งานจัดทําสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ  การรายงานสถิติการคลังประจําปีและ
การให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหือตามที่ได้รับมอบหมาย 
             2.3  ส่วนพัฒนารายได้  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
พัฒนารายได้  ฝ่ายผลประเมินและกิจการพาณิชย์  และฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
                        2.3.1 ฝ่ายพัฒนารายได้  มีหน้าที่ควบคุมแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานพัฒนารายได้และงานเร่งรัดรายได้ 
                                งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานศึกษาวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะ
และปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อ่ืน  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และ
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้  งานแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้  งาน
พัฒนาการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและการกําหนดค่ารายได้ของภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย 
ภาษีบํารุงท้องที่และรายได้อ่ืน  งานแจ้งประชาสัมพันธ์เก่ียวกับระยะเวลาและแนวทางการชําระภาษี  งาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                                งานเร่งรัดรายได้  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานจัดทําหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์ที่
จะต้องเสียภาษีทราบล่วงหน้า  งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีขอช่ือของผู้ที่ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สินหรือคําร้องภายในกําหนดและรายช่ือผู้ไม่ทํารายการภาษีค่าธรรมเนียมรายได้อ่ืน ๆ และใบกําหนด
ของแต่ละปี  งานจัดทําหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกําหนด  
งานจัดทําหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษีกรณีไม่ชําระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนภายในกําหนด  งาน
ประสานการเก็บฝ่ายนิติการเพ่ือดําเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น(ไม่ยืนแบบและไม่ชําระ
ภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ  งานเก่ียวกับการดําเนินการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน   
งานประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือการเร่งรัดรายได้  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

2.3.2 ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  มีหน้าที่ควบคลุมดูแลและ 
รับผิดชอบการปฏิบัติในหน้าที่ของงานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินและงานพัฒนากิจการพาณิชย์ 
                                 งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานจัดทําประกาศให้
มายืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือชําระภาษี  งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีใน
ปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี (ผ.ท.) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน
หรือแบบคําร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม  และรายได้ อ่ืน ๆ  งานพิจารณาการประเมินและกําหนดค่า



ภาษี ค่าธรรมเนียมในเบ้ืองต้นเพ่ือนําเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี 
งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน งานลงรายการเก่ียวกับภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่  และภาษีป้ายในทะเบียนเงิน ผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี 
(ผ.ท.) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจําทุกวัน  งานดําเนินงานเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี        
งานเก็บรักษา และบํารุงส่งเงินประจําวัน  งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ  งานเก็บรักษา
เอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน งานจัดทําหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสีย
ภาษีทราบล่วงหน้า  งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายช่ือของผู้ที่ไม่ย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคํา
ร้องภายในกําหนดและรายช่ือผู้ไม่ชําระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ ภายในกําหนดของแต่ละปี  
งานจัดทําหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ย่ืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกําหนด งานจัดทํา
หนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชําระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนภายในกําหนด  งาน
ประสานงานกับฝ่ายนิติการเพ่ือดําเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ย่ืนแบบและไม่ชําระ
ภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ งานเก่ียวกับการดําเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน  
งานประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการเร่งรัดรายได้  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
               งานพัฒนากิจการพาณิชย์  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานจัดทําสัญญาเช่าอาคารของ
เทศบาล  สัญญาเช่าแท่นตลาดเทศบาล  สัญญาเช่าส้วมสาธารณะ  งานขายสินค้าบนทางเท้า งานรับเงิน
ผลประโยชน์ของเทศบาลประจําวันและนําเงินฝากธนาคารประจําวัน การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ซึ่ง
เป็นการได้มาจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาล ตลอดจนการดําเนินการขอเช่าจากหน่วยงานอ่ืน 
เพ่ือนํามาจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สิน  และงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

   2.3.3.  ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบ 
การปฏิบัติและประสานงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
                               งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานปับข้อมูลแผนที่ภาษีป้าย งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบํารุง
ท้องที่  งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน  การจัดทํารายงานเสนองาน
ทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล งานจัดเก็บบํารุงรักษาแผนที่ภาษี งานปรับข้อมูลในทะเบียน
ทรัพย์สินและเอกสารที่เก่ียวข้อง (ผ.ท.) งานสํารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม    งานตรวจสอบรหัส
ประจําแปลงที่ดิน รหัสช่ือเจ้าของทรัพย์สินและรหัสช่ือผู้ชําระภาษี (ผ.ท.) งานจัดเก็บและดูแลรักษา
ทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร  ข้อมูลต่างๆ  การจัดทํารายงานประจําเดือน งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
                               งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน   มีหน้าที่เก่ียวกับงาน
ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี
บํารุงท้องที่ ภาษีป้ายและข้อมูลแผนท่ีภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน  งาน
บริการข้อมูลผู้ชําระภาษี  งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสําเนา  งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งานประชาสัมพันธ์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งานอ่ืนที่
เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



3.  สํานักการช่าง  ประกอบด้วย ส่วน/ฝ่าย/งานต่าง ๆ ดังน้ี 
                 3.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าทีค่วบคุมดูแลรับผดิชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของงานธุรการ 

         งานธุรการ   มีหน้าที่เก่ียวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียม
ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ  งาน
ประสานงานเก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล   คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล งานตรวจสอบแสดง
รายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  งานรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ  งานขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทําคุณประโยชน์  งานจัดทําคําสั่งและ
ประกาศ   งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน   ลูกจ้าง   และ
การให้บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ   งานการลาพักผ่อนประจําปีและการลาอ่ืนๆ  งานเลขานุการของ
สํานัก  งานการเบิกจ่าย / วัสดุ / เบิกเงิน  การจัดทําฎีกาเบิกจ่าย   การควบคุม /ตรวจสอบ /เบิกจ่ายวัสดุ  
งานเก่ียวกับการเงินทุกประเภทของสํานัก  งานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.2  ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง    มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบ 
การปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง และฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
                       3.2.1 ฝ่ายควบคุมการก่อสรา้ง มหีน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม 
                             งานวิศวกรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานออกแบบคํานวณด้านวิศวกรรม              
งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานให้คําปรึกษาแนะนําและบริการเก่ียวกับงาน
ทางด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม งาน
ออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานสํารวจหาข้อมูลรายละเอียดเพ่ือคํานวณ ออกแบบ
กําหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม  งานประมาณราคา
ก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม     งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
                              งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานออกแบบ เขียนแบบทางด้าน  
สถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์  งานวางโครงการ จัดทําผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม และ
มัณฑนศิลป์  งานให้คําปรึกษาแนะนําด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์  งานตรวจสอบแบบแปลนการขอ
อนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย  งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม  งานออก
รายการทางสถาปัตยกรรม  งานสํารวจข้อมูลเพ่ือออกแบบสถาปัตยกรรม  งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้าน
สถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์  งาน
ให้บริการด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 
                           3.2.2  ฝ่ายควบคุมอาคารและผงัเมือง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงาน
ในหน้าที่ของงานควบคุมอาคาร และงานผังเมือง 
             งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร          
งานตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร  งานให้คําปรึกษาและบริการในด้านการขอแบบการก่อสร้าง             
งานอนุญาตการก่อสร้างอาคาร   งานประมาณราคาก่อสร้าง  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
                               งานผังเมือง  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานจัดทําผังเมืองรวม  งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ  
งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์  
งานสํารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ํา  งานตรวจสอบโครงการ
พัฒนาผังเมือง  งานให้คําปรึกษาด้านผังเมือง  งานให้คําปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  งานควบคุมให้ปฏิบัติตาม



ผังเมืองรวม  งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง  งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  งานเวนคืนและจัด
กรรมสิทธ์ิที่ดิน   งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.3  ส่วนการโยธา  มีหน้าทีค่วบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝา่ย
สาธารณูปโภค และฝ่ายศูนย์หรือเคร่ืองจักรกลและระบบจราจร 

     3.3.1  ฝ่ายสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานบํารุงรักษาทางและสะพาน งานสวนสาธารณะ และงานจัดสถานที่และการไฟฟ้า 
                                    งานบํารุงรักษาทางและสะพาน มีหน้าที่เก่ียวกับ งานด้านการก่อสร้าง
อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดต้ังอ่ืน ๆ  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง        
งานซ่อมบํารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  งานให้คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานก่อสร้าง  งาน
ควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา  งานประมาณราคา งานซ่อมบํารุงรักษา  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
                                งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่น 
สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม    งานควบคุมดูแล  บํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  งานดูแล 
บํารุงรักษาต้นไม้ พันธ์ุไม้ต่างๆ  งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธ์ุไม้ต่างๆ  งานประดับ 
ตกแต่งสถานที่อาคารเก่ียวกับการใช้พันธ์ุไม้ต่างๆ  งานให้คําปรึกษาแนะนําเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์  
งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

                             งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า  มีหน้าที่เก่ียวกับ   งานออกแบบ  จัดสถานที่  
ติดต้ังไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอ่ืนๆ  งานประมาณการ  งานจัดสถานที่เน่ืองในงานรัฐพิธี  
ประเพณี  และงานอ่ืนๆ  งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ์เก่ียวกับการจัดสถานที่  งานสํารวจออกแบบและ
คํานวณอุปกรณ์ไฟฟ้า งานควบคุมการก่อสร้างในการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า  งานซ่อมบํารุงการไฟฟ้าในเขต
เทศบาล  งานให้คําปรึกษาแนะนําตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                               3.3.2  ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานศูนย์เครื่องจักรกล และงานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร 
                                    งานศูนย์เครื่องจักรกล  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานควบคุมการใช้ยานพาหนะ
และเคร่ืองจักรกล  งานตรวจสอบ  ซ่อม  บํารุงรักษายานพาหนะและเคร่ืองจักรกล  งานพัสดุ ด้านอะไหล่ 
และอุปกรณ์ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล  งานควบคุมการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  งานอ่ืนที่
เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                                    งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร   มีหน้าที่เก่ียวกับ งานศึกษาวิเคราะห์
วิจัยทางด้านระบบจราจร   งานวางโครงสร้างผังด้านการจราจร  งานควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างระบบ
จราจร   งานควบคุม ดูแล ปรับปรุงระบบจราจร   งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.  สํานักการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย ฝ่าย/งานต่าง ๆ ดังน้ี 
     4.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานธุรการ  และงานการเงินและบัญชี 

       งานธุรการ   มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา  จัดเตรียม และ 
ให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ  งานประสานงานเก่ียวกับ
การประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล  งานตรวจสอบและแสดงรายการเก่ียวกับ
เอกสารสําคัญของทางราชการ   งานสาธารณกุศลของเทศบาล และของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ   
งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ   งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 



เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผู้ทําคุณประโยชน์  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ    งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
และร้องเรียน  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และการให้บําเหน็จความชอบกรณี
พิเศษ   งานการลาพักผ่อนประจําปีและการลาอ่ืน   งานสวัสดิการต่างๆ   งานด้านประชาสัมพันธ์และ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน งานเลขานุการ  การเสนอหนังสือของสํานัก  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

         งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุก 
ประเภท  งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจ่าย  งานจัดทําเช็ค  และจัดเก็บเอกสารการ
จ่ายเงิน  งานจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่าย  งานจัดทําบัญชีและทะเบียนที่เก่ียวข้องทุก
ประเภท  งานจัดทํารายงานประจําวัน  ประจําเดือน  ประจําปี  และรายงานอ่ืน ๆ   งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                  4.2 ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคและฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
                           4.2.1  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพ  งานสาธารณสุขชุมชน  และงานอ่ืนทีเก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                                 งานสาธารณสุขชุมชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานวางแผนด้านสาธารณสุข          
งานจัดทําแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสาน
แผนกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  จังหวัด  งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ จากผล
การปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข  งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุข
ประจําเดือน  งานข้อมูลข่าวสาร จัดทําและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  
งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข  งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข  งานอื่นที่
เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

      งานส่งเสริมสุขภาพ   มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานด้านสุขศึกษา งานโภชนาการ    
งานสุขภาพจิต  งานอนามัยโรงเรียน  งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว  และงานอ่ืนที่
เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                          4.2.2  ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ และงาน
ป้องกันและบําบัดยาเสพติดและสารเสพติด 
                งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   มีหน้าที่เก่ียวกับ   ป้องกันและสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค   งานควบคุมแมลงและพาหนะนําโรค   งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันและ
รักษาโรคที่เกิดจากโรคติดต่อ    งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
               งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ   มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานป้องกันและสุข
เสริมสุขภาพ  งานควบคุมและติดตามผลการรักษาโรค งานบริการ  แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ  งานกํากับ
ดูแลปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                                      งานป้องกันและบําบัดยาเสพติดและสารเสพติด มีหน้าที่เก่ียวกับ งาน
ป้องกันและสารเสพติด  งานป้องกันและวางแผนบําบัดผู้ตืดยาเสพติดและสารเสพติด   วางจัดทําสถิติ 
รายงานข้อมูลของผู้ติดยาเสพติด   งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                          4.2.3  ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
งานบริการรักษาความสะอาด  และงานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ 
 



                                งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เก่ียวกับ   งานควบคุมด้าน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม   งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่า
รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ     งานสุขาภิบาลโรงงาน   งานชีวอนามัย  งานฌาปนกิจ  งานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                               งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มีหน้าที่เก่ียวกับงาน
จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   งานวิเคราะห์และจัดสถิติปริมาณของขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งานการทําขยะรีไซเคิล  งานผลิตปุ๋ยหมัก   งานกํากับดูแลปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                                งานบริการรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานกวาดล้างทําความสะอาด  
งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย  งานกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล  งาน
กําจัดมูลฝอยและควบคุมสถานที่กําจัดมูลฝอย  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                               งานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ  มีหน้าที่เก่ียวกับ  การตรวจสอบและให้
คําแนะนําด้านสุขาภิบาลเพ่ือป้องกันมลพิษและเหตุรําคาญ  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรําคาญและ
มลภาวะ   และงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.3 ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม  และฝ่ายบริการสาธารณสุข   

                    4.3.1 ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานรักษาป้องกันควบคุมโรคในสัตว์   และงานควบคุมการฆ่าสัตว์  
                                  งานรักษาป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานควบคุมและ
รับผิดชอบโรคในสัตว์  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคท่ีเกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นํามาเลี้ยงหรือสัตว์ที่
อยู่ อาศัยตามธรรมชาติ งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติด
โรคในสัตว์  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  งานป้องกันโรคติดเช้ือหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว์  งาน
ข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเก่ียวกับงานด้านสัตวแพทย์  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

               งานควบคุมการฆ่าสตัว์  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานควบคุมโรงฆ่าสัตว์ งาน 
ควบคุมการฆ่าสัตว์  งานตรวจสอบและจัดทําสถิติการฆ่าสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์  งานรายงานการฆ่าสัตว์เป็น
ประจําทุกเดือน  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
             4.3.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข  งานทันตสาธารณสุข  และงานเภสัชกรรม  งานบริการ
ตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในศูนย์บริการ  งานบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ  บริการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค บริการวางแผนครอบครัว งานสุขศึกษาแก่ผู้มารับบริการและญาติ งานติดตามเย่ียมบ้าน
ผู้ป่วยในเขตที่รับผิดชอบ งานบริการตรวจรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ในชุมชนต่างๆ  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                                  งานทันตสาธารณสุข  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานบริการตรวจรักษาฟันและโรค
ในช่องปาก  งานบริการสร้างเสริมดูแลรักษาฟัน  งานวางแผนและจัดทําสถิติผู้มารับบริการด้านทันตกรรม     
และงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
                                  งานเภสัชกรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานวางแผนและจัดระบบการเบิกจ่ายยา   
งานบริการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย  งานจัดยาให้ผู้ป่วย  งานให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับยา  งานอ่ืนที่เก่ียวข้อง
หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



5.  สํานักการศึกษา  ประกอบด้วย ส่วน/ฝ่าย/งานต่าง ๆ ดังน้ี 
           5.1 ฝ่ายแผนงานและโครงการ   มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนและโครงการ  งานระบบสารสนเทศ   งานงบประมาณ   และงานธุรการ 
                 งานแผนและโครงการ   มีหน้าทีเก่ียวกับ   งานรวบรวมวิเคราะห์และบริการข้อมูล

สถิติ  การวางแผนและการประเมินผล  งานแผนของสํานักการศึกษา  งานรวบรวมโครงการและจัดทํา
แผนงานในการดําเนินการของสํานักการศึกษา การจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา
วางแผนและโครงการ   งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองความต้องการของหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เก่ียวข้อง  งานวิเคราะห์และศึกษาปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงงานแผนและ
โครงการ งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                             งานระบบสารสนเทศ  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ทางการศึกษา   งานส่งเสริมเผยแพร่ทางการศึกษาและวิชาการ   งานเผยแพร่และแนะแนวเกี่ยวกับ
การศึกษาอาชีพ  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

          งานงบประมาณ  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  เช่น  การ 
วางฎีกาเตรียมการเบิกจ่าย  การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบ 
ประมาณ รวมถึงการลงบัญชี ทํารายงาน การบัญชี   งานรวบรวมรายละเอียดและดําเนินงานเกี่ยวกับ
การงบประมาณของสํานัก   เช่น การรวบรวมข้อมูลต่างๆ และการจัดทํางบประมาณ  การทําหนังสือช้ีแจง
โต้ ตอบด้านงบประมาณ  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  งานการบริหารและควบคุมงบประมาณ
ของสํานัก   งานเก่ียวกับการทําบัญชี  ถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบ  และวิธีการที่สํานัก
งบประมาณกําหนด  เช่น  จัดทําแผนสรุปยอดงบประมาณ  อัตราเงินเดือนที่ถือจ่ายประจําปี จัดทําบัญชีขอ
ถือจ่ายเงินเดือนเพ่ิมระหว่างปี หรือเงินเพ่ิมทุกกรณี  การสรุปยอดจํานวนอัตราเงินเดือน  การเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น   ตามมติคณะรัฐมนตรี  การจัดทําสถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  การจัดทํา
สถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจําปี ซึ่งแสดงจํานวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียนและครู  งานเก่ียวกับการขอ
อนุมัติ  จัดหา  จัดซื้อ  จัดจ้างเบิกจ่าย  ซ่อมแซมและบํารุงรักษาพัสดุตลอดจนจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ  
เก็บรักษาใบสําคัญ  หลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

           งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานสารบรรณ  งานเลขานุการของสํานักงานดูแล  
รักษา  จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอํานวยความสะดวกใน
ด้านต่างๆ  งานประสานงานเก่ียวกับการประชุม  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของ
ทางราชการ  งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ  งานรักษาความสะอาด
และความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ  งานขอพระราชการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  ผู้ทําคุณประโยชน์   งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน   
งานการลาพักผ่อนประจําปี  และการลาอ่ืนๆ   งานสวัสดิการต่างๆ   งานด้านประชาสัมพันธ์ และอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน  งานรวบรวมข้อมูล และจัดทําแผนของสํานักการศึกษา  รวมถึงการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามแผน  การติดตามและการรายงาน   งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
       5.2  ส่วนบรหิารการศกึษา   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายกิจการโรงเรียน  และฝา่ยวิชาการ 
   5.2.1 ฝ่ายการเจ้าหน้าที ่ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่และงานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 
         งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ เ ก่ียวกับ งานควบคุมดูแลและรับผิดชอบ  
เก่ียวกับงานการบริหารบุคคลของบุคคลากรทางการศึกษาที่สังกัดสํานักการศึกษาในเรื่องการกําหนด
ตําแหน่ง  การบรรจุ  แต่งต้ัง โอนย้าย  เลื่อนระดับ การสอบ   แข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก  



รวมทั้งการจัดทําทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติ  งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา  การประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําปี  การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดู
งานและทัศนศึกษานอกสถานที่   งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                     งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานจัดทํา
แผนงานบุคลากรทางการศึกษา  งานจัดทําทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา  งานจัดทําข้อมูลบุคลากรทาง
การศึกษา งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
                               5.2.2 ฝ่ายกิจการโรงเรียน มีหน้าที่เก่ียวกับควบคุมดูและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานโรงเรียนและงานกิจการนักเรียน 
          งานโรงเรียน  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล  งาน
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ ของโรงเรียน  งานพิจารณาจัดต้ัง  ยุบเลิกโรงเรียน  งานดูแล  จัดเตรียม  
และให้บริการวัสดุอุปกรณ์  คู่มือครู  สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน  งานจัดต้ังและส่งเสริมสมาคมครู  
นักเรียน  และมูลนิธิต่างๆ  ตลอดจนการจัดต้ังคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนและการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  งานการติดต่อประสานงานกับสถานที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  งานเผยแพร่
ข่าวสาร  เอกสารต่างๆ  กฎ  ระเบียบ  และนโยบายของทางราชการอันเก่ียวกับการดําเนินงานของโรงเรียน  
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

      งานกิจการนักเรียน  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานตรวจตราสอดส่องดูแล  ความ
ประพฤติของนักเรียน  งานสํารวจเด็กที่มีอายุ  ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  เพ่ือให้เข้าเรียนตาม                         
พระราชบัญญัติประถมศึกษา  งานเก่ียวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  งานการวิเคราะห์วิจัย  
ศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม  งานประสานงานกับสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  และ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  งานติดตามแก้ไขปรับปรุง  เสนอแนะ  และวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความ
ประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล  การจัดทํารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ งานเก่ียวกับ
ทะเบียน  ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ  งานตรวจสอบสถานที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย  งานแนะนําตักเตือน  
ห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วรายงาน เสนอผู้บังคับบัญชาหรือนําตัวนักเรียนมาสอบสวน  
งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.2.3   ฝ่ายวิชาการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน 
หน้าที่ของงานส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนัวตกรรมทางการศึกษา 

งานส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานสํารวจความ
ต้องการและปัญหาทางการศึกษา  งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา  งานวิจัยทางการ
ศึกษา  งานพัฒนาหลักสูตร  งานวัดผล  ประเมินผลทางการศึกษา  งานส่งเสริมสุขภาพ  และควบคุม
มาตรฐานทางการศึกษา  งานประสานงานการดําเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง งาน
ประชุมสัมมนา อบรมประสานงานด้านวิชาการ  งานให้บริการทางการศึกษาท่ัวไปด้วยการนิเทศให้
คําปรึกษาแนะนําปัญหาทางวิชาการ  งานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  มีหน้าที่เก่ียวกับงาน
เขียนเอกสาร  ตํารา  ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน  งานค้นคว้าทดลองและเผยแพร่เทคนิค
วิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา  งานส่งเสริมและเผยแพร่ทางการศึกษาและวิชาการ  งานข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา  งานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

5.3  ส่วนส่งเสริมการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
และฝ่ายส่งเสริมประเพณี  ศิลปและวัฒนธรรม 



   5.3.1  ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหน้าที่ควบคุมดูแล  และ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  
และงานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 
          งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานสํารวจ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการศึกษานอกโรงเรียน  งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่และวิทยาลัยชุมชน หรือ
การศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ  งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐาน  การศึกษาผู้ใหญ่  
งานควบคุมตรวจสอบติดตามผลการวัดผลและประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่  งานติดต่อประสานงานกับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  งานส่งเสริมการกีฬา   งานชุมชนต่าง ๆ เช่น  การอยู่ค่ายพักแรม 
งานบริการด้านวิชาการและอ่ืน ๆ  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
         งานฝกึและส่งเสริมอาชพี  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานวิเคราะห์และวางแผนอบรม  งานส่งเสริมอาชีพ
สําหรับผู้ที่ศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                                     งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา มีหน้าที่เก่ียวกับ 
งานส่งเสริมดูแลรักษาห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน  งานประสานงานเครือข่ายทางการศึกษา  งาน
ประเมินผลการใช้ห้องสมุด  งานบริการห้องสมุด งานจัดหาหนังสือสิ่งพิมพ์และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวกับห้องสมุด  
งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
         งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ควบคุมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ดําเนินงานวิชาการกิจกรรมตามหลักสูตร ดําเนินงานธุรการ การเงินและพัสดุ งานบุคลากร
และบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน 

         งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่เก่ียวกับงานควบคุมดูแลตรวจสอบการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง  ๆ  งานดูแลจัดเตรียมและ
ให้บริการวัสดุอุปกรณ์  คู่มือครู  สื่อการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดเตรียมแนวทางการ
ดําเนินงานทางวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  งานธุรการ  งานการเงินและพัสดุ  และการบริหาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   5.3.2  ฝ่ายกิจกรรมเดก็และเยาวชน  มีหน้าที่ควบคมุดูแล  และรบัผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานกีฬาและนันทนาการ 
         งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานการรณรงค์เพ่ือการรู้
หนังสือเผยแพร่ข่าวสารเอกสารต่าง ๆ แก่เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้
ด้านวิชาชีพต่างๆแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป  งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ  งานศูนย์เยาวชน  งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศ  ติดตามผลวัดผล  และประเมินผล
กิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  งานห้องสมุด  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

     งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ  งานควบคุมดูแลการใช้สนามกีฬากลาง  งานจัดการแข่งขันกีฬาทุกชนิด  งานติดต่อประสาน
กับการกีฬาแห่งชาติ งานประเมินผล และการรายงานการใช้สนามกีฬากลาง  งานอ่ืนเก่ียวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 



                               5.3.3  ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ  และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ควบคุมดูแล
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกิจกรรมศาสนา และงานส่งเสริมประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรม 

                     งานกิจกรรมศาสนา  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานที่เก่ียวกับพิธีการทางศาสนา  
งานการจัดเก่ียวกับการตกแต่งและการจัดโต๊ะหมู่บูชา  งานเก่ียวกับพิธีการทางสงฆ์  งานเก่ียวกับการ
บวงสรวง เครื่องเซ่นไหว้   งานจัดสถานที่ด้านการศาสนา  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้มอบหมาย 

       งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  และวัฒธรรม  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานที่ 
เก่ียวกับการส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน  งานเก่ียวกับพิธีการต่างๆ เช่น พิธีการบวงสรวง           
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนของโรงเรียน  งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  งาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                   5.4 ศึกษานิเทศก์  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่าย
นิเทศการศึกษา ฝ่ายวิจัยและประเมินผล และฝ่ายพัฒนาการศึกษา  

      5.4.1  ฝ่ายนิเทศการศึกษา  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน  งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล  งานส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน   งานอ่ืนที่
เก่ียวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

5.4.2  ฝ่ายวิจัย และประเมินผล  มีหน้าที่เก่ียวกับ   งานการวัดผลและ
ประเมินผลทางการศึกษา   งานวิจัยทางการศึกษา   งานพัฒนาหลักสูตร  งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติทางการศึกษา   งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

            5.4.3  ฝ่ายพัฒนาการศึกษา  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานสํารวจความต้องการและ
ปัญหาทางการศึกษา  งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คําปรึกษาแนะนําปัญหาทาง
วิชาการ  งานเขียนเอกสาร ตํารา  ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน  งานค้นคว้าทดลอง  และเผยแพร่
เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา งานประชุม อบรม สัมมนา  ประสานงาน  และให้บริการทางด้าน
วิชาการ งานส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา  งานประสานงานการดําเนินงานด้าน
วิชาการกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.5  โรงเรียน  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานโรงเรียน  ซึ่งมีโรงเรียนเทศบาล  4  โรงเรียน 
            5.5.1  โรงเรียนเทศบาล 1  (กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์)   
   5.5.2  โรงเรียนเทศบาล 2  (วัดสว่างคงคา) 
   5.5.3  โรงเรียนเทศบาล  3  (วัดเหนือ) 
   5.5.4  โรงเรียนเทศบาล  4  (วัดใต้โพธิ์ค้ํา) 
 5.6  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ให้การศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งมี 1 ศูนย์ 
    5.6.1   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   1 

6.  กองวิชาการและแผนงาน  ประกอบด้วย ฝ่าย/งานต่าง ๆ ดังน้ี 
                                  งานธุรการ   มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา จัดเตรียม 
และให้บริการเร่ืองสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานประสานงาน
เก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล   งานสาธารณกุศลของเทศบาลและ
หน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ  งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  
งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทําคุณประโยชน์  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และ



ร้องเรียน  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บําเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ  
งานการลาพักผ่อนประจําปีและการลาอ่ืนๆ งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย งานเก่ียวกับงานเลขานุการของ
กองหรือฝ่าย  ควบคุม /ตรวจสอบ /เบิกจ่ายวัสดุ  งานเก่ียวกับงานการเงินทุกประเภท  งานจัดทําฎีกา
เบิกจ่ายทุกประเภท  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                          6.1  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน  ในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานวิจัยและประเมินผล และงานจัดทํา
งบประมาณ   
                งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานรวบรวมวิเคราะห์   
และให้บริการข้อมูลสถิติที่จําเป็นต้องนํามาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ       
งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง  
งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ ในเขตเมืองและความเพียงพอของการบริการ
สาธารณะ  งานวิเคราะห์และคาดคะเน รายได้รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต  งานจัดทําและเรียบเรียง
แผนพัฒนา การกําหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจําปี   งานวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง  งานประสานงานกับหน่วยงานใน
เทศบาล และหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการสาธารณะในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเก่ียวกับการ
วางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน   งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหา
ทั้งในด้านการปกครอง  การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาในเร่ืองดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล  งานติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาล  งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษ และตามนโยบายของ
ทางราชการ  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
          งานวิจัยและประเมินผล      มีหน้าที่เก่ียวกับ   งานศึกษาวิเคราะห์และ
วิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง  การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล  รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเร่ืองดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบ
ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล  งานติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล  งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษและตาม
นโยบายของทางราชการ  และงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                          งานจัดทํางบประมาณ  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางใน
การปฏิบัติงานประจําปี ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดําเนินการ  งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์
งบประมาณ  งานเสนอแนะและให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ  งานจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม   งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของ
เทศบาล งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
                    6.2  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ  และงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น 
               งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ   งานเผยแพร่ข่าวสารของ
เทศบาล  งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน   นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล งานเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น  งานศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  วางแผนด้านประชาสัมพันธ์  โดยรวบรวม
ข้อคิดเห็นของ  ประชาชนข้อขัดข้องต่างๆ ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่เพ่ือเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณา วาง
หลักเกณฑ์  ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับงานนโยบายของ



ประเทศ  งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์  งานสารนิเทศ   งานอ่ืนที่
เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                                งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถ่ิน  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานจัดทําข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ของท้องถิ่น  งานปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน งานเช่ือมโยงระบบข้อมูล
ข่าวสารของท้องถิ่น หรือหน่วยงานท้องถิ่นอ่ืน  หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง งานบริการข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                          6.3  ฝ่ายนิติการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และงานนิติกรรมสัญญา 
              งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานทางกฎหมาย  เก่ียวกับการ
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่าง  และพิจารณา  ตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ  และ
คําสั่งที่เก่ียวข้อง  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์
หรืออุทธรณ์   งานสอบสวน  และเปรียบเทียบ  การกระทําที่ละเมิดเทศบัญญัติ  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                                 งานิติกรรมสัญญา  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานจัดทํานิติกรรม รวบรวม ข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย งานเก่ียวกับตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับสัญญาต่างๆ
ของเทศบาล  งานการตรวจสัญญาจ้างหรือการทําสัญญาจ้างต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับเทศบาล  งานอ่ืนที่
เก่ียวข้องกับเทศบาล 
 

      7.   กองสวัสดกิารสังคม  ประกอบด้วย ฝ่าย/งานต่าง ๆ ดังน้ี 
  7.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ 

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ 
                              งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ งานสารบรรณ  งานดูแลรักษาจัดเตรียม 
ประสานงาน และให้บริการเร่ืองสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์ติดต่อและ อํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ  งาน
ประสานงานเก่ียวกับการประชุม  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  งาน
รักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ  งานรับเรื่องราว
ร้องทุกข์และร้องเรียน     งานพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนและการให้บําเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่
พนักงานและลูกจ้าง   งานการลาพักผ่อนประจําปีและการลาอ่ืนๆ งานเลขานุการ งานเสนอหนังสือ
ผู้บังคับบัญชากอง /  ฝ่าย   งานเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  การควบคุม /การจัดงบประมาณ  
การจัดทําฎีกาทุกประเภท    การควบคุม /ตรวจสอบ/เบิกจ่ายวัสดุ  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

      7.2  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์    มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน และงานกิจการสตรีและคนชรา 
                     งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์
ยาก  ขาดแคลนไร้ที่พ่ึง  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการทุพพลภาพ  งาน
สงเคราะห์ครอบครัวและให้ความรู้เก่ียวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว   งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การ
สังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน  งานสํารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ   งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและ
สงเคราะห์หญิงบางประเภท   งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือการสงเคราะห์  งานให้
คําปรึกษา  และแนะนําในด้านสังคมสงเคราะห์   งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 



                     งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน   มีหน้าที่เก่ียวกับ งานสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ   งานสงเคราะห์เด็กกําพร้า  อนาถา    ไร้ที่พ่ึง  
เร่ร่อนจรจัด  ถูกทอดทิ้ง  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท่ีพิการทางร่างกาย  สมองและปัญญา  งานให้
ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  อาหารกลางวัน  
ทุนการศึกษา    การสอดส่อง ดูแล  และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย   งานประสาน
และร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  งานให้คําปรึกษา  แนะนําแก่
เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาด้านต่าง ๆ  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

                      งานกิจการสตรีและคนชรา   มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานสงเคราะห์สตรีและ
คนชราท่ีประสบความเดือดร้อนต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและคนชรา เช่น การจ่ายเบ้ียยังชีพ         
งานช่วยเหลือสตรีและคนชรา ที่อนาถาไร้ที่พ่ึง  เร่ร่อน  ถูกทอดทิ้ง  งานช่วยเหลือผู้ติดเช้ือเอดส์          
งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

      7.3  ฝ่ายพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่กํากับดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของงานพัฒนาชุมชน  งานชุมชนเมือง และงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

  งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เก่ียวกับ งานสํารวจและจัดต้ังคณะกรรมการ
การชุมชนเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการ
พัฒนาชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือนําบริการข้ัน
พ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน  งานจัดทําโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ให้แก่ชุมชน งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                   งานชุมชนเมือง  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน  
งานการจัดให้มีการเลือกต้ังประธานคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน  งานประสานความ
ร่วมมือกับชุมชนในเขตเมือง  งานส่งเสริมสนับสนุนชุมชน  งานให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชน  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                    งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม   มีหน้าที่ เ ก่ียวกับ งานส่งเสริม
สวัสดิการของชุมชนทุกประเภท  งานจัดและดูแลสวัสดิการให้กับชุมชน  งานให้คําปรึกษาช้ีแนะและให้
ความช่วยเหลือชุมชน  งานส่งเสริมในการประกอบอาชีพของชุมชน  งานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

                8.  หน่วยตรวจสอบภายใน    มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานตรวจสอบบัญชีทะเบียนและเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง  งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  งานตรวจสอบเอกสาร  การรับเงินทุกประเภท  งาน
ตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน  งานตรวจสอบการเก็บรักษา หลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บ
รายได้  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล  งานตรวจสอบการทํา
ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล งานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
      9. สถานธนานุบาล  มีหน้าที่เก่ียวกับ การรับจํานําทรัพย์สินต่าง ๆ ของประชาชนในอัตรา
ดอกเบ้ียตํ่า  โดยมิได้แสวงหาไร  การจําหน่ายทรัพย์หลุดจํานํา  และเป็นสถานสินเช่ือท้องถิ่นสําหรับบริการ
ประชาชนในท้องถิ่น  
 
 
 
 
 



2.6.2   ข้อมูลด้านการเงินการคลัง 
 

รายรบั  
รายการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2554  

จํานวน (บาท) 
ปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

จํานวน (บาท) 
หมวดภาษีอากร 
ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให ้
ภาษีที่จัดเก็บเอง 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบัและ
ใบอนญุาต 

 
97,324,124.80 
12,001,287.83 
6,353,872.40 

 

 
105,756,043.69 
15,570,205.29 
7,816,091.24 

 
หมวดรายได้เบด็เตล็ด 3,967,657.91 17,722,161.04 
หมวดคา่สาธารณปูโภค 409,111.33 722,791.96 
หมวดรายได้จากทรพัย์สิน 6,356,797.47 7,179,868.50 
หมวดรายได้จากทนุ 22,000.00 129,900.00 
หมวดเงินอุดหนุน 56,258,805.00 54,054,070.00 

รวม 183,693,656.74 208,951,131.72 
 
 

รายจ่าย  
รายการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2554  

จํานวน (บาท) 
ปงีบประมาณ พ.ศ.2555 

จํานวน (บาท) 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 38,884,612.37 41,552,285.16 
หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 21,585,617.52 28,669,579.24 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 65,648,788.38 65,595,666.69 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 3,641,932.52 3,394,610.39 
รายจ่ายอ่ืน 30,000.00 130,000.00 
รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 9,101,140.00 20,926,525.00 
งบกลาง 21,645,694.89 20,525,648.92 
เงินอุดหนุน 8,685,900.50 11,010,727.15 

รวม 169,223,686.18 191,805,042.55 
 

สัดส่วนการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2554 / ปีงบประมาณ  2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ  13.75% 
ที่มา :   สํานกัการคลัง    
          พฤษภาคม   2556 
 
 
 
 
 



2.6.4 ข้อมูลด้านอ่ืนๆ  
ปี พ.ศ.2555  มีเรื่องราวร้องทุกข์  88  เรื่อง  แก้ไขได้  86  เรื่อง  แก้ไขไม่ได้  2 เรื่อง   

เน่ืองจากเป็นเรื่องที่ไม่มีอํานาจหน้าที่โดยตรง จําเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ
บางเรื่องไม่มีกฎหมาย ระเบียบให้เทศบาลดําเนินการ 
  ศูนย์พัฒนาครอบครัว                18     แห่ง  
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                     1       แห่ง 
  ศูนย์สาธารณสขุมูลฐาน             36 แห่ง          
  กองทุน  SMl            36       แห่ง 
  กองทุนแม่ของแผ่นดิน    8 กองทุน 
  ลานกีฬาและชุมชน           22 แห่ง 
  สภาเด็กและเยาวชน             1 แห่ง  

 ที่มา :  สํานกัการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   กองสวัสดิการสังคม 
                    กองวิชาการและแผนงาน  พฤษภาคม   2556 
 
               การส่งเสริมอาชพีในชุมชน 
 

ลําดบัที ่ กลุ่มอาชพี ชุมชน หมายเหต ุ
1 
2 

แปรรูปเน้ือสัตว์ “คุณแหม่ม” 
ปลูกผักปลอดสารพิษ 

ซอยนํ้าทิพย์ 
ซอยนํ้าทิพย์ 

 

3 
4 
5 
6 
7 

แปรรูปเน้ือสัตว์ 
ปลูกผักปลอดสารพิษ 
หัตถกรรมดอกไม้ 
ออมทรัพย์บุพผาชาติ 
พัฒนาอาชีพพวงมาลัยดอกไม้สด 

ดอนสวรรค์ 
ดอนสวรรค์ 
โรงง้ิว 
เกษตรสมบูรณ ์
ดงปอ 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การวิเคราะหศ์ักยภาพการพฒันา 

 
3.1   การวิเคราะหศ์ักยภาพ (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง   
- บุคลากรส่วนมากมีคุณภาพและเพียงพอกับปริมาณงาน 
- มีเครื่องมือเคร่ืองใช้ที่พร้อมบริการประชาชน 
- สามารถให้บรกิารและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและมคีุณภาพ 
- มีอิสระในการบริหารจัดการด้านงบประมาณด้วยตนเอง 
- มีกฎระเบียบที่ชัดเจนพนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
จุดอ่อน    
- บุคลากรบางส่วนยังต้องได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถ  ปลกูจิตสํานึก  ความ

รับผิดชอบ  และความเช่ียวชาญให้เต็มศักยภาพของการทํางาน 
- เครื่องมือเคร่ืองใช้บางส่วนเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
- มีภาระหน้ีสินที่จะต้องผ่อนชําระเป็นระยะยาว 
- นโยบายผู้นําท้องถิ่นไม่ต่อเน่ือง 

 
     โอกาส   

- ประชาชนสามารถนําเสนอปัญหาและอุปสรรคต่อเทศบาล  ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและหลาย
ช่องทาง 

- ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทุกภาคส่วน 
- มีแหล่งท่องเทีย่ว  และผลิตภัณฑ์  OTOP  มากมาย 
- เป็นเส้นทางไปสู่ประตูอินโดจีนเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี  ๒๕๕๘ 
- ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  ศลิปวัฒนธรรมประเพณี  กีฬาและ

นันทนาการ  และมีสถานทีท่ี่พร้อมในการจัดกิจกรรม 
- มีพ้ืนที่สาธารณะที่พร้อมและเพียงพอในการพัฒนา 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 

 
     อุปสรรค   

- ความไม่ต่อเน่ืองในนโยบาย 
- ความขัดแย้งของประชาชนทางการเมือง 
- การจัดสรรงบประมาณให้ทอ้งถิ่นไม่เป็นไปตามกําหนด 
- การปฏิรูปโครงสร้างการกระจายอํานาจยังไม่ชัดเจน 
- สาธารณูปโภคพ้ืนฐานไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่าที่ควร 
- ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกที่ร้อนขึ้น 
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  และสังคมที่ผลกระทบต่อการพัฒนา 
- รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองไม่เพียงพอกับรายจ่าย  ทําใหไ้ม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 

 
 



ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

 

4.1    วิสัยทศัน์ในการพฒันาเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ ์
             “กาฬสินธ์ุเป็นเมืองน่าอยู่  คู่ธรรมาภิบาล” 
 
4.2    นโยบายการบรหิารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

1.  นโยบายดา้นการบรกิารประชาชน 
 ๑.๑  ปรับปรุงและลดข้ันตอนในการบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้รวดเร็วย่ิงขึ้น  โดย

การใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร  (One  stop  service)  
ให้บริการด้วยความเป็นมิตร  จริงใจ  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ 

 ๑.๒  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น  โดยการจัดหี
มีระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์  และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

 ๑.๓  จัดระบบงานบริการให้มีความยึดหยุ่น  คล่องตัว  รวมเร็ว  มีประสิทธิภาพ  โดยการ
จัดให้มีระบบงานบริการแบบเชิงรุก  ออกให้บริการประชาชน 

๒.  นโยบายดา้นการบรหิารจัดการทีด่ี  (Good  Governance) 
 ๒.๑  ทบทวน  ปรับปรุง  กฎ  ระเบียบ  และกระบวนการดําเนินการให้เป็นธรรม  และ

ทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  โดยการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานที่คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพความ
ยุติธรรมของคนในองค์กร  รวมถึงการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค 

 ๒.๒  สร้างระบบเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน  ระหว่างหน่วยงานและกลุ่ม
ต่าง  ๆ  โดยการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีคุณธรรม  
จริยธรรมกําหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน  และให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม 

 ๒.๓  สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในองค์กร  และส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรและสามารถตรวจสอบการทํางานได้  โดยการสร้างจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส  สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน  และปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรให้มี
ความโปร่งใส 

๒.๔  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  โดยให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็น  มีการวางแผนระบบการรับฟังความคิดเห็นและบูรณาการความ
เช่ือมโยงของการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ชุมชน  และภาคเอกชน 
  ๒.๕  สร้างความสํานึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของคนในองค์กร  โดยการส่งเสริมให้
คนในองค์กรตระหนักในหน้าที่  ใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  มีระบบการ
ตรวจสอบและการประเมินผลที่จะเป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จ  และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบด้วย 
  ๒.๖  ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจํากัด  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  โดยการสร้าง
จิตสํานึกแก่คนในองค์กรในการประหยัดการใช้ทรัพยากร  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  กําหนดเป้าหมายและ
มาตรฐานงานบริการ  มีระบบติดตามและประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการดําเนินงาน 

๓.  นโยบายดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 ๓.๑  ให้มีการบํารุงและพัฒนาการคมนาคมทางบก  โดยการก่อสร้างและปรับปรุงถนน

ภายในเขตเทศบาล  ปรับปรุงระบบการจราจร 



 ๓ .๒  ให้มีและบํารุงทางระบายนํ้า  โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ํา           
รางระบายนํ้ารวมถึงระบบระบายนํ้า  เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังอย่างเป็นระบบ 

 ๓.๓  ให้มีนํ้าสะอาดและบํารุงการไฟฟ้า  โดยการขยายเขตบริการนํ้าประปา  และขยาย
เขตบริการไฟฟ้า 

 ๓.๔  จัดระบบการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  
โดยการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธ์ุ  และบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวด้วยกับการผังเมืองด้วยความเสมอ
ภาคและเป็นธรรม 

๔.  นโยบายดา้นการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 ๔.๑  จัดให้มีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  โดย

การควบคุม  ดูแล  กําหนดหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขในการักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.๒๕๓๕ 

 ๔.๒  จัดระเบียบในการเก็บ  ขน  และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยการจัดให้มีระบบ
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ  จัดระเบียบวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย   
โดยการคัดแยกขยะจากครัวเรือน  เพ่ือนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

๕.  นโยบายดา้นมลภาวะ 
 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่จะกลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปมลพิษทางอากาศ  กลิ่น  

เสียง  และนํ้าเสีย  โดยควบคุมและป้องกันมลพิษต้ังแต่จุดกําเนิด  รณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับโทษของมลพิษ
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน  และประสานความร่วมมือกับภาคราชการและภาคเอกชนในการ
ควบคุมและลดปริมาณมลพิษ 

๖.  นโยบายดา้นการเพิ่มพืน้ที่สเีขียว 
 ปรับปรุงภูมทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว  โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์  และพัฒนาถนนสาย

หลักพัฒนาสวนสาธารณะ  พัฒนาริมฝั่งลํานํ้าปาว  คุ้มครองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มคีวามสําคัญเชิงระบบ
นิเวศเพ่ือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยสํารวจ  จัดทําระบบฐานข้อมูลรวมถึงการพัฒนา
แก่งดอนกลาง  การพัฒนาทีดิ่นและหนองนํ้าสาธารณะ  เพ่ือเป็นสวนสาธารณะสําหรับนันทนาการ  และ
การพักผ่อนของประชาชน 

๗.  นโยบายดา้นการศกึษาและนนัทนาการ 
 ๗.๑  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  โดยจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

ให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  และพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาให้เกิดความเสมอภาค  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนยากจน  และขาดแคลน
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา  ตลอดจนจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมพ้ืนที่ 

 ๗.๒  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  โดยการพัฒนาครูและ
บุคลกรทางการศึกษา  เพ่ือให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ  มีครูดี  ครูเก่ง  มีคุณธรรม  และมีวิทยฐานะที่
สูงขึ้น  ปรับบทบาทการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นคุณธรรมนําความรู้มุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน   

๗.๓  ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน  และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเทศบาล  ให้ 
เหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษาแลภูมิทัศน์ในโรงเรียน  โดยการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่จะ
เป็นการเพ่ิมทักษะในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์  เพ่ือ



เสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน  รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียนเทศบาลให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอน  และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๗.๔  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีกิจกรรมนันทนาการ  และเล่นกีฬา  เพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาพและความสมัครสมานสามัคคี  โดยการพัฒนากีฬา  จัดหาสถานท่ี  จัดกิจกรรมนันทนาการ  
และการเล่นกีฬา  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเล่นกีฬา  และนันทนาการ  ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์  รวมถึงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับ   
ต่าง ๆ 

๘.  นโยบายดา้นการสาธารณสุข 
 ๘.๑  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ  โดยการสนับสนุนการออกกําลังกายของประชาชน

สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ  รณรงค์ให้
เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย  เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลต่อสุขภาพ 

 ๘.๒  ปรับปรุงระบบบริการด้านสาธารณสุข  โดยจัดให้มีสถานบริการสุขภาพในชุมชน
ให้บริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพเน้นการบริการเชิงรุก  และยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขของ
เทศบาลให้เทียบเท่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

 ๘.๓  ให้มีการป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด  โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้า
ระวัง  ป้องกัน  ควบคุม  และดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ  เช่ือมโยงกับทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  และควบคุม
ความสะอาดปลอดภัยของอาหาร  สถานที่ผลิตและจําหน่ายอาหาร 

 ๘.๔  ปรับปรุงและพัฒนาตลาด  โดยจัดให้มีตลาดที่มีสุขลักษณะของตลาดตามหลัก
สุขาภิบาล  พัฒนาตลาดเทศบาลให้ผ่านเกณฑ์ตลาดดีมีมาตรฐาน  มีห้องนํ้าสาธารณะที่สะอาดน่าใช้ 

๙.  นโยบายดา้นการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการทอ่งเทีย่ว 
 ๙.๑  ส่งเสริมการทํานุบํารุง  และรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  โดยการจัดและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 ๙.๒  ส่งเสริมการท่องเท่ียว  โดยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตเทศบาลให้เช่ือมโยงกับ

วิถีชีวิตของชุมชนและเช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดกาฬสินธ์ุ  รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวด้วย 

1๐.  นโยบายด้านการพฒันาชุมชน 
 ๑๐.๑  เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น  โดยการจัดกิจกรรมและ

รณรงค์การปลูกฝังค่านิยมอันดีที่จะสร้างความรักความเข้าใจของสมาชิกในครอบครัว  และเปิดพ้ืนที่
สาธารณะที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน   

 ๑๐.๒  ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  โดยการส่งเสริมให้
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน 

 ๑๐.๓  ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพัฒนาและพ่ึงพาตนเองได้  โดยใช้
กระบวนการแผนชุมชน  สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแก่ผู้นําชุมชนและกรรมการชุมชนอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง  สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาร่วมกัน  ส่งเสริมการออมเพ่ือเป็นสวัสดิการสังคมของคนในชุมชน 

 ๑๐.๔  แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ  ทั้งด้านการป้องกัน  การบําบัดรักษาและ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  โดยการการศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดไม่ให้ระบาดใน
ชุมชน  สร้างเครือข่ายในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  และส่งเสริมการ
เล่นกีฬาต้านยาเสพติด 



 ๑๐.๕  สนับสนุนการสร้างความมั่นคงในกลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  โดยจัด
เบ้ียยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ตามที่ระเบียบกําหนด  รวมทั้งส่งเสริมการนําศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1๑.  นโยบายด้านการพฒันาเศรษฐกิจ 
 ๑๑.๑  สร้างเครือข่ายตลาด  เพ่ือจําหน่ายสินค้าและบริการ  โดยการจัดหาแหล่งค้าขาย  

แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  จัดให้มีตลาดสินค้าชุมชนเพ่ือสร้างงานและสร้างรายได้สนับสนุนการค้าใหม่
เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  (AEC) 

 ๑๑.๒  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  โดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนได้สร้างอาชีพตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือการ
ออมและการลงทุนในชุมชน  ส่งเสริมอาชีพและจัดการเรียนการสอนอาชีพให้กับประชาชนให้สอดคล้องกับ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน 

1๒.  นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยส่งเสริมให้มี

ระบบเฝ้าระวังและการป้องกัน  รวมถึงการแก้ไขและเยียวยา  สร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนในการเฝ้า
ระวังและป้องกัน  พร้อมการช่วยเหลือในเบ้ืองต้น  และประสานความร่วมมือในการปฏิบัติกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง  พร้อมจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและการป้องกัน  เช่น  กล้องวงจรปิด  รถ
ฉุกเฉิน  กู้ชีพกู้ภัย  เพ่ิมสัญญาณไฟจราจร  เป็นต้น 

4.3  พนัธกิจการพฒันาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
1. การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 

4.4   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
4. พัฒนาการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
6. ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่น 
7. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 
8. สร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
9. พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เช่ือมโยงภาคการท่องเที่ยว 
10. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
11. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
12. สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชนและแสวงหาช่องทางตลาดใหม่ 
13. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
 
 



4.5  เป้าประสงคก์ารพฒันาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
๑. การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร 
๒. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
๓. บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้ 
๕. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
๖. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๗. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
๘. ขนบธรรมเนียม  ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้รับการสืบสานและเผยแพร่ 
๙. ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า 
๑๐. มีการป้องกันและควบคุมโรค 
๑๑. บ้านเมืองสะอาดสวยงาม 
๑๒. การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑๓. มีพ้ืนที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ 
๑๔. มีโครงการพ้ืนฐานและผังเมอืงที่เหมาะสม 
๑๕. ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
๑๖. มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(AEC) 
๑๗. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4.6  วิสัยทศันป์ระเทศไทย (vision) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ได้กําหนดวิสัยทัศน์

ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 

4.7  วิสัยทศัน์กลุ่มจังหวัด (Vision) 
         ร้อยเอ็ด – ขอนแก่น – มหาสารคาม – กาฬสินธ์ุ 
                       “กลุ่มร้อยแก่นสารสินธ์ุ” 
“ศูนย์กลางการค้า การบริการ อุตสาหกรรม และสังคมน่าอยู่” 

4.8  วิสัยทศัน์จังหวัดกาฬสินธุ ์
“กาฬสินธ์ุเมืองน่าอยู่  แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  ผ้าไหมแพรวาหน่ึงเดียว  แหล่งท่องเที่ยวน่าชม” 

4.9  วิสัยทศัน์องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดกาฬสินธุ ์
     “การเกษตรก้าวหน้า  ส่งเสริมภูมิปัญญาด้ังเดิม  เพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ   
      อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคน  สังคม  และโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างย่ังยืน” 

4.10  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.๒๕๕๕ –  ๒๕๕๙)  ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้  ๖  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี  



 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  เพ่ือสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนทรัพยากรการ
ประกอบอาชีพ  ยกระดับรายได้  และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย  ช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายคนยากจน  คนด้อยโอกาส  แรงงานนอกระบบ/ต่างด้าว  ชนกลุ่มน้อย  ให้เข้าถึงบริการทาง
สังคมอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มอ่ืน ๆ สนับสนุนให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําและ
ความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่  และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของคนในสังคมให้เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน  มีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 

-  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสงัคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความ 
   เสี่ยงและสรา้งโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

  -  การจัดบริการทางสังคมใหทุ้กคนตามสิทธิพึงมีพึงได้  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ 
   ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
-  การเสริมสรา้งพลังให้ทุกคนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมี 
   ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่า และศกัด์ิศรี 
-  เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นนํ้าหน่ึงในเดียวกัน 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน  เพ่ือพัฒนาคนไทยทุก
กลุ่มทุกวัยให้มีศักยภาพ ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ  ๕  ด้าน  ทั้งการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต  คิดเป็น  ทําเป็น  การสังเคราะห์ความรู้สั่งสม  และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้  การฝึกฝนจนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์  การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น  และการปลูกฝังจิตใจท่ีมีคุณธรรม  รวมท้ัง
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มั่นคง  และเอ้ือต่อการพัฒนาคนอย่าง
สอดคล้องกับการบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  มีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 
  -  การส่งเสริมคนไทยให้มกีารเกิดที่มีคุณภาพ  มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและ 

   โอกาสของพ้ืนที่ 
-  พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
   ประเทศในอนาคต 

  -  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  -  เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยทีดี่ 
 
 3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน  เพ่ือสร้างฐานภาคเกษตร
ให้เข้มแข็ง  สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผู้บริโภคทุกคนภายในประเทศ  เป็นฐานการ
ผลิตการเกษตรเพ่ือเป็นอาหารและพลังงาน  ตลอดจนจัดหาพลังงานให้มีความมั่นคงเพียงพอกับความ
ต้องการใช้ในประเทศ  มีแนวทางที่สําคัญดังน้ี 
  -  ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
  -  เพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและสร้างมูลค่า 
  -  สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
  -  สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
  -  สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค
เกษตร 
  -  ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน 
 



 4.  ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยสิ่งแวดล้อม  เพ่ือสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า  และบริการในภูมิภาคบนพ้ืนฐานแนวคิดสร้างสรรค์และการสร้าง
ภาคการผลิตและบริการในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน  เพ่ือให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังงาน
ขับเคลื่อนใหม่ไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและย่ังยืนในระยะยาวพร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจ  สร้างบรรยากาศที่เสรีและเป็นธรรมให้เอ้ือต่อการผลิต  การค้า  และการลงทุน  
รวมท้ังการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่  สร้างเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ภายในท่ีเช่ือมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค  มีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 
  -  พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
  -  พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
  -  พัฒนาภาคบริการ 
  -  พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
  -  พัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
  -  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  -  ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ  และกฎ  ระเบียบต่าง ๆ ใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อการประกอบ 

   ธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
 

 5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค  เพ่ือเตรียมพร้อมและปรับตัวเข้าสู่
บริบทโลก  และภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  พร้อมกับเสริมสร้างความ
ได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ต้ังทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศส่งเสริมบทบาทไทยในเวที
ระหว่างประเทศให้เด่นชัด  รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลงและประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ  มี
แนวทางสําคัญ  ดังน้ี 
  -  สร้างความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
  -  ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง  ๆ  และความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศ
คู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่าง  ๆ 
  -  ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 
  -  สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น 
  -  พัฒนาฐานการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค 
  -  สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  -  การเคลื่อนย้ายแรงงาน  และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
  -  เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง 

   เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
-  ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม  ยาเสพติด  ภัยพิบัติ  และเช้ือโรค 
  

๖.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็นสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  มีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 

 -  การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 



 -  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต  และบริการเพ่ือนําไปสู่สังคมท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 -  การจัดการสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -  การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  เพ่ือให้

สังคมมีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน 
 

4.11  ยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจังหวัด 
 ๑.  ยกระดับการผลิตเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้ 

- เพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 
- สร้างโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่องค์กรชุมชน 
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  ภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคการค้าและ

ภาคบริการ 
- รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค 

๒. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
- พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานให้มีทักษะ 
- สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบและวิธีการหลากหลาย 
- ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมปัิญญาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
- เสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนยากจน และผูด้้อยโอกาส 

๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน นํ้า ป่าไม้)  แบบบูรณาการ 
- อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 
- ป้องกันเฝ้าระวัง และบําบัดฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนาเครือข่ายชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 

4.12  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัด 
1. การพัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการศึกษา  และกระวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเพณีและวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
- ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของ

ประชาชน 
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
- การส่งเสริมการมีอาชีพ  รายได้และความเข้มแข็งของชุมชน 
- ส่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟ้ืนฟู

ผู้ประสบภัย 
- ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
- ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนรว่มของประชาชน 
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า  การบริการ  และอุตสาหกรรม 



2. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
- เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
- เพ่ิมสินค้าเกษตรที่คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
- การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
- การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแขง็และกินดีอยู่ดีมีรายได้เพ่ิมขึ้นตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริมใหม้ีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 

3. การพัฒนาผ้าไหมแพรวา 
- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
- ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ 
- ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพ้ืนเมือง 
- การเช่ือมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
- ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
- การวิจัยการผลิตและการตลาดผ้าไหมแพรวา 

๔. การพัฒนาการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 
- เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ 
- ส่งเสริมการท่องเท่ียวในทุกประเภท  เช่น  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศน์  

เชิงคุณภาพ  ฯลฯ 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของภาครัฐ  เอกชน  ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การพัฒนาด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

 
4.13  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดกาฬสินธุ ์
 1.  การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
  -  ส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  -  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  -  ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุม้ครองสิทธิของ
ประชาชน 
  -  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคณุภาพ 
  -  การเสริมสรา้งศักยภาพและโอกาสของ  ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
  -  สนับสนุนบทบาทของสตรีในท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  -  การส่งเสริมการมีอาชีพรายได้  และความเข้มแข็งของชุมชน 
  -  การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  -  ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
  -  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 



  -  สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  -  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  -  การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการภาครัฐ 
  -  ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน 
  -  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -  การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟ้ืนฟู
ผู้ประสบภัย 
  -  ลดอุบัติภัยและความสูญเสยีจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด 
  -  การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
  -  ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
 2.  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
  -  ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
  -  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย  (GAP) 
  -  การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  -  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมลูทางการเกษตร 
  -  การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เขม้แข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้เพ่ิมขึ้นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  -  ส่งเสริมให้มกีารใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่คุณภาพ 
  -  การพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
  -  ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
 3.  การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  -  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
  -  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ 
  -  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลติผ้าไหมแพรวาและผ้าทอ
พ้ืนเมือง 
  -  การเช่ือมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
  -  ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
  -  ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
  -  การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา 
  -  ส่งเสริมศลิปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
  -  ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  -  ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 
  -  เสริมสร้างอาชีพ  ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ 
  -  พัฒนาแหลง่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
  -  ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
 4.  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  -  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  -  เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ 



  -  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า  การบริการ  และอุตสาหกรรม 
  -  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
  -  การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
  -  ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
  -  การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
  -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  เอกชน  ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การพัฒนาด้านบริการและการท่องเที่ยว 
  -  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่นทุกประเภท  เช่น  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศน์  เชิงสุขภาพฯ 
  -  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์  และการให้บริการ 
  -  ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  -  ส่งเสริมพัฒนาความม่ันคงด้านปัจจัยการผลิต  ส่งเสริมความมั่นคงในพื้นที่ทํากิน  และ
เพ่ิมศักยภาพการเข้าถึงแหล่งทุน 
  -  ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
 5.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  -  พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
  -  พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  -  พัฒนาด้านผังเมือง 
  -  พัฒนาระบบการจัดการนํ้า 
  -  พัฒนาระบบพลังงาน 
  -  พัฒนาระบบกําจัดขยะ 
  -  พัฒนาระบบสื่อสาร 
  -  ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
 6.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 
  -  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
  -  ส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและย่ังยืนสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และวิธีชุมชน 
  -  ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าชุมชน   อุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์-
ป่า  สนับสนุนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
  -  เสริมสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย  การจัดการระบบกําจัดขยะ  ของเสียอันตราย  มลพิษ
ทางอากาศโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  -  เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการ
จัดการนํ้าเสียชุมชน 
  -  สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางอาหาร 
  -  ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา 
 
 



4.14  พนัธกจิการพฒันาประเทศไทย 
1. สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้  ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรม  เพ่ือให้คนกินดี

อยู่ดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ปลอดภัยจากอาชญากรรม  อุบัติเหตุ  ยาเสพติดและอบายมุขคนในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาล 

๒.  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์
ของคนไทย  ขยายหลักประกันทาสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน  รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  พร้อมทั้ง
ปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓.  สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสียงจากวิกฤต
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้  และทักษะสามารถรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 

 
4.15   พนัธกิจการพฒันาจังหวัดกาฬสนิธุ ์                                                                                                 
             1.  พัฒนาคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม 
           2.  พัฒนาการเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
             3.  พัฒนาผ้าไหมแพรวา 
            4.  พัฒนาการท่องเที่ยว 
 
4.16   จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาจังหวัดกาฬสินธุ ์

1.  ครอบครัวเข้มแข็ง  คนมคีุณภาพ  สังคมน่าอยู่และรายได้เพ่ิมขึ้น 
           2.  คณุภาพสิ่งแวดล้อมดี 
           3.  เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตเพ่ิมขึ้น 

4.  พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
5.  เพ่ิมมลูค่าผลผลิตทางการเกษตร 
6.  เพ่ิมคุณภาพมาตรฐานผ้าไหมแพรวา 
7.  เพ่ิมช่องทางการตลาดสู่สากล 
8.  สินค้า  บรกิาร  และแหลง่ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนามาตรฐาน 
9.  การบริการ  และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน   
     สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



พันธกิจที่ ๑ :  ๔๙ ๑๒,๕๙๗,๐๐๐ ๔๔ ๑๔,๕๐๒,๐๐๐ ๔๐ ๘,๗๗๘,๐๐๐ ๑๓๓ ๓๕,๘๗๗,๐๐๐
    การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ๒๗ ๔,๗๙๖,๐๐๐ ๒๔ ๗,๒๙๖,๐๐๐ ๒๓ ๓,๘๓๖,๐๐๐ ๗๔ ๑๕,๙๒๘,๐๐๐
    พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๑ : ๖ ๖๑๐,๐๐๐ ๕ ๓,๗๙๐,๐๐๐ ๔ ๓๓๐,๐๐๐ ๑๕ ๔,๗๓๐,๐๐๐
การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๒ : ๒๑ ๔,๑๘๖,๐๐๐ ๑๙ ๓,๕๐๖,๐๐๐ ๑๙ ๓,๕๐๖,๐๐๐ ๕๙ ๑๑,๑๙๘,๐๐๐
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ๑๓ ๒,๒๔๒,๐๐๐ ๑๒ ๒,๒๑๒,๐๐๐ ๑๒ ๒,๒๑๒,๐๐๐ ๓๗ ๖,๖๖๖,๐๐๐
    พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๓ : ๑๓ ๒,๒๔๒,๐๐๐ ๑๒ ๒,๒๑๒,๐๐๐ ๑๒ ๒,๒๑๒,๐๐๐ ๓๗ ๖,๖๖๖,๐๐๐
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ๙ ๕,๕๕๙,๐๐๐ ๘ ๔,๙๙๔,๐๐๐ ๕ ๒,๗๓๐,๐๐๐ ๒๒ ๑๓,๒๘๓,๐๐๐
    การเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ที่ ๔ ๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๒ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๖ ๓,๖๐๐,๐๐๐
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้
เป้าประสงค์ที่ ๕ ๗ ๔,๓๕๙,๐๐๐ ๖ ๓,๗๙๔,๐๐๐ ๓ ๑,๕๓๐,๐๐๐ ๑๖ ๙,๖๘๓,๐๐๐
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท)

ส่วนที่  ๕
บัญชีสรุป

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  พ.ศ.๒๕๕7 - ๒๕๕9
ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 รวม ๓ ปี

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์ จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ



พันธกิจที่ ๒ : ๑๖๘ ๒๗๘,๖๕๖,๒๓๐ ๑๖๕ ๓๓๖,๖๕๕,๒๖๐ ๑๓๒ ๓๒๒,๗๕๘,๙๘๐ ๔๖๕ ๙๓๘,๐๗๐,๔๗๐
    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ๓๗ ๔๘,๓๘๒,๕๕๐ ๓๙ ๓๐,๒๒๒,๓๘๐ ๒๙ ๖๐,๒๙๙,๕๐๐ ๑๐๕ ๑๓๘,๙๐๔,๔๓๐
    พัฒนาการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ ๖ : ๓๗ ๔๘,๓๘๒,๕๕๐ ๓๙ ๓๐,๒๒๒,๓๘๐ ๒๙ ๖๐,๒๙๙,๕๐๐ ๑๐๕ ๑๓๘,๙๐๔,๔๓๐
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ๑๘ 36,171,580 ๒๑ 37,071,580 ๑๙ 36,771,580 ๕๘ 110,014,740
    พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่ ๗ : ๑๘ ๓๖,๑๗๑,๕๘๐ ๒๑ ๓๗,๐๗๑,๕๘๐ ๑๙ ๓๖,๗๗๑,๕๘๐ ๕๘ ๑๑๐,๐๑๔,๗๔๐
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ๑๒ ๒,๙๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๒,๔๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๒,๔๕๐,๐๐๐ ๓๔ ๗,๘๕๐,๐๐๐
    ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและ
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ ๘ : ๑๒ ๒,๙๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๒,๔๕๐,๐๐๐ ๑๑ ๒,๔๕๐,๐๐๐ ๓๔ ๗,๘๕๐,๐๐๐
ขนบธรรมเนียม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานและเผยแพร่
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ๓๔ ๑๖,๑๑๖,๐๐๐ ๒๗ ๑๕,๘๕๖,๐๐๐ ๒๕ ๑๑,๕๙๖,๐๐๐ ๘๖ ๔๓,๕๖๘,๐๐๐
    พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
เป้าประสงค์ที่ ๙ : ๑๓ ๒,๗๕๕,๐๐๐ ๑๒ ๕,๕๓๕,๐๐๐ ๑๐ ๑,๒๗๕,๐๐๐ ๓๕ ๙,๕๖๕,๐๐๐
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท)
พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์

ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 รวม ๓ ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ



เป้าประสงค์ที่  ๑๐ : ๑๒ ๒,๕๑๕,๐๐๐ ๙ ๘๗๕,๐๐๐ ๙ ๘๗๕,๐๐๐ ๓๐ ๔,๒๖๕,๐๐๐
มีการป้องกันและควบคุมโรค
เป้าประสงค์ที่ ๑๑ : ๙ ๑๐,๘๔๖,๐๐๐ ๖ ๙,๔๔๖,๐๐๐ ๖ ๙,๔๔๖,๐๐๐ ๒๑ ๒๙,๗๓๘,๐๐๐
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ๑๐ ๕๘,๒๔๐,๕๐๐ ๗ ๔๒๐,๕๐๐ ๗ ๔๒๐,๕๐๐ ๒๔ ๕๙,๐๘๑,๕๐๐
    สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ ๑๒ : ๑๐ ๕๘,๒๔๐,๕๐๐ ๗ ๔๒๐,๕๐๐ ๗ ๔๒๐,๕๐๐ ๒๔ ๕๙,๐๘๑,๕๐๐
การสร้างความเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : ๓ ๖๐,๓๙๕,๐๐๐ ๑๐ ๒๐๔,๓๔๒,๕๐๐ ๘ ๑๒๑,๘๕๗,๕๐๐ ๒๑ ๓๘๖,๕๙๕,๐๐๐
    พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ ๑๓ : ๓ ๖๐,๓๙๕,๐๐๐ ๑๐ ๒๐๔,๓๔๒,๕๐๐ ๘ ๑๒๑,๘๕๗,๕๐๐ ๒๑ ๓๘๖,๕๙๕,๐๐๐
มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ๕๔ ๕๖,๔๐๐,๖๐๐ ๕๐ ๔๖,๒๙๒,๓๐๐ ๓๓ ๘๙,๓๖๓,๙๐๐ ๑๓๗ ๑๙๒,๐๕๖,๘๐๐
    พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ ๑๔ : ๕๔ ๕๖,๔๐๐,๖๐๐ ๕๐ ๔๖,๒๙๒,๓๐๐ ๓๓ ๘๙,๓๖๓,๙๐๐ ๑๓๗ ๑๙๒,๐๕๖,๘๐๐
มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
พันธกิจที่  ๓ : ๓๘ ๑๑,๕๗๑,๑๐๐ ๓๘ ๖,๑๙๒,๗๐๐ ๔๖ ๕๖,๕๒๔,๙๐๐ ๑๒๒ ๗๔,๒๘๘,๗๐๐
     การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ : ๒๑ ๓,๔๖๐,๐๐๐ ๒๒ ๓,๕๖๐,๐๐๐ ๒๖ ๒๔,๗๘๐,๐๐๐ ๖๙ ๓๑,๘๐๐,๐๐๐
    พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ ๑๕ : ๒๑ ๓,๔๖๐,๐๐๐ ๒๒ ๓,๕๖๐,๐๐๐ ๒๖ ๒๔,๗๘๐,๐๐๐ ๖๙ ๓๑,๘๐๐,๐๐๐
ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท)
พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์

ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 รวม ๓ ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท)



ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ : ๕ ๔๒๐,๐๐๐ ๕ ๔๒๐,๐๐๐ ๕ ๔๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๒๖๐,๐๐๐
    สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เป้าประสงค์ที่ ๑๖ : ๕ ๔๒๐,๐๐๐ ๕ ๔๒๐,๐๐๐ ๕ ๔๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๑,๒๖๐,๐๐๐
มีการสร้างงานอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ : ๑๒ ๗,๖๙๑,๑๐๐ ๑๑ ๒,๒๑๒,๗๐๐ ๑๕ ๓๑,๓๒๔,๙๐๐ ๓๘ ๔๑,๒๒๘,๗๐๐
    สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๑๗ : ๑๒ ๗,๖๙๑,๑๐๐ ๑๑ ๒,๒๑๒,๗๐๐ ๑๕ ๓๑,๓๒๔,๙๐๐ ๓๘ ๔๑,๒๒๘,๗๐๐
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รวมทั้งสิ้น ๒๕๕ ๓๐๒,๘๒๔,๓๓๐ ๒๔๗ ๓๕๗,๓๔๙,๙๖๐ ๒๑๘ ๓๘๘,๐๖๑,๘๘๐ ๗๒๐ ๑,๐๔๘,๒๓๖,๑๗๐

โครงการในปี  2557  คิดเป็นร้อยละ 72.16 ของโครงการทั้งหมด

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์
ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 รวม ๓ ปี

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท) จํานวน
โครงการ

งบประมาณ(บาท)



  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
     เป้าประสงค์ที่ ๑  การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการกีฬาเทศบาล  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ  -จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - บุคลากรเทศบาลและประชา- สํานักการศึกษา

สัมพันธ์ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เทศบาลได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็ง ชนมีสุขภาพแข็งแรและมีความ

บุคลากรเทศบาลชุมชนและ แรงสมบูรณ์มีความสัมพันธ์อันดีกับ สัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม และชุมชน

ในจังหวัดกาฬสินธุ์ แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ใน

จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีการแข่งขันกีฬา  

5  ประเภท ดังนี้

 ๑) ฟุตบอล

 ๒) วอลเล่ย์บอล

 ๓) เซปัก - ตะกร้อ

 ๔) เปตอง

 ๕) กีฬาพื้นเมือง

 รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕7 - ๒๕๕9

พันธกิจที่ ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๒ โครงการอบรมอาสาสมัคร เพื่อให้ข้อพิพาทในชุมชนได้รับ อาสาสมัครในชุมชนๆ ละไม่น้อย ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ชุมชนมีความปรองดอง กองวิชาการฯ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การแก้ไขในเบื้องต้น กว่า ๓ คน กันเอื้ออาทรต่อกัน

๓ โครงการประเมินผล  เพื่อให้รู้ระดับความพึงพอ ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  รู้ระดับความพึงพอใจ กองวิชาการฯ

การปฏิบัติงาน ใจโดยองค์กรภายนอก เป็น ของประชาชนต่อผลของ

ผู้ประเมินการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานและมีแนว

ทางในการพัฒนา

๔ โครงการจัดงานวันเทศบาล  เพื่อให้พนักงาน/ลูกจ้างมี พนักงาน/ลูกจ้าง/คณะผู้บริหาร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  บุคลากรเทศบาลมีความรู้ สํานักปลัดฯ

กิจกรรมร่วมกันในการบําเพ็ญ /สมาชิกสภาเทศบาล/ชุมชน รักสามัคคีและภูมิใจในองค์กร

ประโยชน์และเห็นความสําคัญ

ของวันเทศบาล

๕ โครงการต่อเติมอาคาร   เพื่อให้มีสถานที่บริการ ต่อเติมอาคารสํานักงานเทศบาลเป็น  - ๓,๔๖๐,๐๐๐  -  มีสถานที่อํานวยความ สํานักการช่าง

สํานักงานเทศบาล ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง ปีกอาคาร ๑ ข้าง ให้เต็มรูปแบบ สะดวกแก่ประชาชน

ตามแบบแปลนเทศบาล เพิ่มขึ้น

๖ โครงการปรับปรุงห้องประชุม เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกและ ปรับปรุงพื้นห้องประชุม  พื้นที่ ๒๕๐,๐๐๐ - - มีห้องประชุมสภาที่พร้อมใน สํานักปลัดฯ

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สวยงามยิ่งขึ้น ประมาณ 207  ตารางหลาและ การใช้งาน

ติดตั้งผ้าม่านภายใน



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๗ โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ เพื่อให้ประชาชมีความรู้เกี่ยว ตัวแทนจาก  36  ชุมชน ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ - - ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย กองวิชาการฯ

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ไม่น้อยกว่า  3  คน คุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น



  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
     เป้าประสงค์ที่ ๒  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน  เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้  จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ประชาชนมีช่องทางการ กองวิชาการฯ

และผู้ประกาศข่าวชุมชน ข่าวสารและส่งเสริมการมี และผู้ประกาศข่าวชุมชนทุกชุมชน รับรู้ข่าวสารเพิ่มขึ้นและเ

ส่วนร่วมของประชาชนผ่าน  โดยมีผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน ป็นการสร้างเครือข่ายด้าน

สื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าว การประชาสัมพันธ์ 

ชุมชน ของเทศบาล

๒ โครงการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ จัดเวทีสาธารณะหรือรับฟังความคิด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองวิชาการฯ

ประชาชนและส่งเสริมการ เห็นในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อ การแก้ไขปัญหาของ

มีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชน เทศบาล

๓ โครงการจัดทํารายงาน  เพื่อประชาสัมพันธ์ผล  จัดทําเป็นรูปเล่ม จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนได้รับรู้ และมี กองวิชาการฯ

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย การปฏิบัติงานประจําปี 5๐๐ เล่ม / ปี ส่วนร่วมในการติดตาม

ของผู้บริหาร ของนายกเทศมนตรี ผลการปฏิบัตงิานของ

นายกเทศมนตรี

๔ โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์-   เพื่อเผยแพร่ผลงานกิจกรรม  จัดทําวารสารสิ่งพิมพ์ ๘,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนได้รับทราบ กองวิชาการฯ

ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ของเทศบาลให้ครอบ ฉบับ  ทุกๆ ๓ เดือนส่งทุกครัว . ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม

คลุมทุกครัวเรือน เรือนในเขตเทศบาล ของเทศบาล

พันธกิจที่ ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๕ โครงการจัดทํารายงานกิจการ   เพื่อรวบรวมและเผยแพร่   จัดทํา ๑,๐๐๐ เล่ม / ปี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนและส่วนราช กองวิชาการฯ

ของเทศบาล ผลงานในรอบ ๑ ปี  ให้ การรับทราบผลงานต่างๆ

ประชาชนทั่วไปทราบ ของเทศบาลในรอบปี

๖ โครงการเผยแพร่ประชา-   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์  ประชาชนรับรู้ข่าวสาร ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐  ประชาชนได้รับทราบผล กองวิชาการฯ

สัมพันธ์ผลงานเทศบาลทาง ผลงานของเทศบาลผ่านสื่อ เทศบาลร้อยละ  60 งานของเทศบาลอย่าง

สื่อวิทยุและโทรทัศน์ วิทยุและโทรทัศน์ ทั่วถึง

๗ โครงการอาสาสมัครชุมชน เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้มีส่วน อาสาสมัครในชุมชนๆละไม่น้อย 30,000 30,000 30,000 เทศบาลบริหารงานด้วย กองวิชาการฯ

ร่วมตรวจสอบการบริหารงาน ร่วมในการตรวจสอบการ กว่า ๒ คน ความโปร่งใสเป็นประ-

ทํางานของเทศบาล โยชน์กับชุมชนโดยร่วม

๘ โครงการเทศบาลต้านการ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต มีเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ บุคลากรเทศบาลไม่ กองวิชาการฯ

ทุจริต หรือประพฤติมิชอบในงานราช- หรือประพฤติมิชอบในงานราชการ กระทําการทุจริตหรือ

การของเทศบาล ของเทศบาล ประพฤติมิชอบ

๙ โครงการสนับสนุนการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ๕๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต สํานักปลัดฯ

เลือกตั้งตามระบอบ ดําเนินการเลือกตั้งในระดับ ราษฎรสมาชิกวุฒิสภา และการ และเที่ยงธรรม

ประชาธิปไตย ชาติและระดับท้องถิ่น เลือกตั้งของท้องถิ่น
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๑๐ โครงการจัดทํารายงาน  เพื่อประชาสัมพันธ์ผล  - จัดทํารายงานกิจการสภา 30,000 30,000 30,000  ประชาชนได้รับรู้ และมีส่วน สํานักปลัดฯ

ผลงานของฝ่ายกิจการ การปฏิบัติงานประจําปี เทศบาล จํานวน  200  เล่ม / ปี ร่วมในการติดตามผลการ

สภาเทศบาล ของสมาชิกสภาเทศบาล  - รวมรายงานการประชุมสภา- ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา

เทศบาล  จํานวน  20  เล่ม / ปี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๑๑ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้คณะกรรมการสภาองค์- คณะกรรมการ และสมาชิกสภา 50,000 50,000 50,000 คณะกรรมการเข้าใจในการ กองสวัสดิการฯ

สภาองค์กรชุมชน กรชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ องค์กรชุมชน  36  ชุมชน ปฏิบัติงานของสภาองค์กรชุมชน

ในการปฏิบัติงานของสภา

องค์กรชุมชน

๑๒ โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความ กิจกรรมเทศบาลบริการประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลได้รับทราบ กองสวัสดิการฯ

ต้องการของประชาชนและ ใน  36  ชุมชน ปัญหาและความต้องการของ
นําบริการขั้นพื้นฐานไป ประชาชนและสามารถแก้ไข
บริการประชาชนในชุมชน ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงตาม

ความต้องการของประชาชน

๑๓ โครงการจัดทํารายงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวบรวมผลงาน ๓๖ ชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ชุมชนได้เผยแพร่ประชา กองสวัสดิการฯ

กิจการชุมชน กิจกรรมและผลงานของ เป็นรูปเล่ม จํานวนไม่น้อยกว่า สัมพันธ์กิจกรรมผลงาน

ชุมชนในเขตเทศบาล 300  เล่ม / ปี ของชุมชนต่อสาธารณะ
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๑๔ โครงการก่อสร้างหอกระจาย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าวชุมชน ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กองวิชาการ

ข่าวชุมชน ข้อมูลข่าวสารให้แก่ชุมชน 6 ชุมชน ๆ ละ 60,000 บาท อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ทั้ง  36 ชุมชน

๑๕ โครงการติดตั้งระบบกระจาย เพื่อปรับปรุงการกระจาย ติดตั้งระบบเสียงตามสายที่มีชุด 2,400,000 - - ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ กองวิชาการ

เสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดตาม เสียงของเทศบาลให้ครอบ แม่ข่ายและชุดลูกค่ายที่รับเสียง ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

สาย คลุมพื้นที่และมีระบบเสียงที่ ตามสายได้  30  เครื่อง

ชัดเจนขึ้น

๑๖ โครงการ "ชาวกาฬสินธุ์ ร่วมใจ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรมและ จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและการ 10,000 10,000 10,000 บุคลากรและประชาชนมีสํานึก กองวิชาการ

โปร่งใสสุจริต  ดําเนินชีวิตด้วย สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน์ ในคุณธรรม จริยธรรม และมี

ธรรมะ" ของบุคลากรและประชาชน ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ

๑๗ โครงการถนนสายบุญ  -เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและ จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวายพระ 10,000 10,000 10,000 บุคลากรและประชาชนมี กองวิชาการ

ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ จิตใจที่เป็นบุญรู้จักการให้ทาน

ในการให้ทานหรือบริจาคทํา เพื่อส่วนรวม

บุญตามประเพณี

๑๘ โครงการจดหมายข่าวด้านการ   -เพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้าน  จัดทําวารสารสิ่งพิมพ์ พิมพ์ทุก ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ประชาชนทั่วไป  ร้านอาหาร กองวิชาการฯ

ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ การท่องเที่ยว 1  เดือน ๆ ละ 2,000 ฉบับ . โรงแรงที่พัก ร้านของฝาก

 -เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ ของที่ระลึก หรือนักท่องเที่ยว
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ประชาชนทั่วไป  ร้านอาหาร เพื่อเป็นข้อมูลล่วงหน้าในการ

โรงแรงที่พัก ร้านของฝาก ตัดสินใจในการมาท่องเที่ยว

ของที่ระลึก หรือนักท่องเที่ยว ในจังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อเป็นข้อมูลล่วงหน้าในการ

ตัดสินใจในการมาท่องเที่ยว

ในจังหวัดกาฬสินธุ์

๑๙ โครงการจัดทําหนังสือ   -เพื่อเผยแพร่แนะนําร้าน จัดทําหนังสือแนะนําอาหารสะอาด ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนทั่วไปหรือนักท่อง กองวิชาการฯ

แนะนําอาหาร อาหาร รสชาติอร่อย จํานวน  2,000 เล่ม . เที่ยวสามารถให้เป็นข้อมูล

 -เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชา- ต่อปี ประกอบในการตัดสินใจได้

ชนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยว

สามารถมีข้อมูลล่วงหน้าในการ

ตัดสินใจ

๒๐ โครงการส่งเสริมสนับสนุน  ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ หอกระจายข่าวชุมชนสามารถ กองวิชาการฯ

การดําเนินงานของคณะกรรม- งานของคณะกรรมการหอ จัดการหอกระจายข่าว  36  ชุมชน เผยแพร่ข่าวสารได้อย่าง

การหอกระจายข่าวชุมชน กระจายข่าวชุมชน มีประสิทธิภาพ



  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
     เป้าประสงค์ที่ ๓  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการฝึกอบรมสัมนาและ  ๑. เพื่อให้ครูและบุคลากรทาง  - จัดอบรมพนักงานครู ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐   - ครูและบุคลากร มีองค์ความ สํานักการศึกษา

ศึกษาดูงานของพนักงานครูและ การศึกษา มีความรู้ ความคิด และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ที่สามารถนํามาปรับปรุงพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา สร้างสรรค์ในการพัฒนาการเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ ครั้ง/ปี การเรียนการสอนได้อย่างมี

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  - ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์

 ๒. เพื่อนําประสบการณ์ที่ได้รับ ๑ ครั้ง/ภาคเรียน ผลทางการเรียนเพิ่มขึ้น

มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

๒ โครงการพัฒนาพนักงานครูและ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และ  - จัดส่งพนักงานครู และบุคลากร ๓๗๒,๐๐๐ ๓๗๒,๐๐๐ ๓๗๒,๐๐๐  - ครูและบุคลากรมีจิตวิญญาณ สํานักการศึกษา

บุคลากรสํานักการศกึษา บุคลากรทางการศึกษา  ให้มี ทางการศึกษาเข้าอบรมสัมนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ความเป็นครูที่ดี มีความรู้ ความ

จิตความเป็นครูที่ดี มีความรู้ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้อง คิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา

มีความคิดสร้างสรรค์ในการ ถิ่นกําหนด การเรียนการสอนให้มี

พัฒนาการเรียนการสอน  ๑) พนักงานครู  จํานวน ๑๐๘ คน คุณภาพ ร้อยละ ๙๐

ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  ๒) ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  ๓  คน

 ๓) ครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส 

     จํานวน  ๑  คน

 ๔) เจ้าหน้าที่สันทนาการ ๑ คน

 ๕) ครูแกนนําต้านยาเสพติด จํานวน  5  คน

พันธกิจที่ ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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๓ โครงการพัฒนาห้องสมุดใน  ๑. เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็น ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ห้องสมุดเป็นแหล่งแสวงหา สํานักการศึกษา

โรงเรียน ที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม

 ๒. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ ศักยภาพ

ครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป

๔ โครงการเผยแพร่ความรู้ทาง เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ประชาชนในเขตเทศบาล  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ กองวิชาการฯ

ด้านกฎหมาย  แก่ประชาชน แก่ประชาชนในเขตเทศบาล 36  ชุมชน  ๆ ละไม่น้อยกว่า 3 คน เรื่องกฎหมายเพิ่มขึ้น

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์

๕ โครงการประเมินยุทธศาสตร์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้เรียนรู้วิธี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ บุคลากรเทศบาลนํา กองวิชาการฯ

การพัฒนา ได้เรียนรู้การประเมินตัวชี้วัด การประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่า ความรู้ไปปรับใช้ในกระ-

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕๐ คน บวนการปฏิบัติงาน

๖ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้กับ บุคลากรเทศบาล  จํานวน ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ บุคลากรเทศบาล กองวิชาการฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรเทศบาลด้านเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่ทันสมัยได้

๗ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้  ความ พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจํา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ บุคลากรเทศบาลมีทักษะความ สํานักปลัดฯ

ดูงานบุคลากรเทศบาล สามารถและทักษะของ พนักงานจ้าง ๒๕๐ - ๓๐๐ คน รู้ในการทํางานเพิ่มขึ้น

ผู้บริหารพนักงานเทศบาล  

ลูกจ้าง



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๘ โครงการคัดเลือกพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับ พนักงานเทศบาล,  ลูกจ้าง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้ได้รับการคัดเลือกมี สํานักปลัดฯ

ลูกจ้างดีเด่น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ ประจํา,  พนักงานจ้าง ความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน

อุตสาหะ มากขึ้น

๙ โครงการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้กับ สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้อง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สมาชิกสภาเทศบาลมีองค์- สํานักปลัดฯ

องค์ความรู้สําหรับสมาชิก สมาชิกสภาเทศบาล ให้พร้อม ความรู้เพิ่มขึ้น

สภาเทศบาล  รับกับการเปลี่ยนแปลง

๑๐ โครงการคัดเลือกสมาชิกสภา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สมาชิกสภาเทศบาลได้รับการ สํานักปลัดฯ

เทศบาลดีเด่น เกียรติให้กับสมาชิกสภา ดีเด่นปีละ  1  คน ยกย่องเชิดชูเกียรติ

เทศบาลที่ประพฤติตนครองคน 

ครองงานจนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีมีผลงานโดดเด่น

๑๑ โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อจัดอบรมคุณธรรม พนักงานเทศบาล  พนักงานครู ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ พนักงานมีคุณธรรม  จริยธรรม สํานักปลัดฯ

นําการปฏิบัติงานพนักงาน  จรยิธรรมให้กับพนักงาน เทศบาลลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง การปฏิบัติหน้าที่

 ลูกจ้างประจําปี เทศบาลพนักงานครูเทศบาล  

ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๑๒ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ พนักงานเทศบาล  ผู้แทนประชาคม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ พนักงานเทศบาล  ผู้แทน- สํานักการคลัง

ระเบียบพัสดุ แก่พนักงานเทศบาล  ผู้แทน- ประชาคม  ได้รับความรู้เกี่ยวกับ

ประชาคม  เพื่อพัฒนาทักษะ ระเบียบพัสดุเพิ่มมากขึ้น

ความรู้ในการปฏิบัติงาน

13 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เพื่อจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ๓๐,๐๐๐ - - เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน กองวิชาการ

พรบ.รักษาความสะอาดและ ข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ไม่น้อยกว่า  50  คน ตามกฎหมายได้ถูกต้องเป็น

ความเป็นระเบียบของบ้านเมือง ด้านความสะอาดและความ ธรรม

พ.ศ.2535 เป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง



  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
     เป้าประสงค์ที่ ๔  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นการปรับปรุง จัดเก็บฐานข้อมูลทางแผนที่ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐ จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น สํานักการคลัง

ในการพัฒนารายได้ ข้อมูลของผู้ที่อยู่ในข่ายจะ ภาษีให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุม

ต้องชําระภาษีในเขตเทศบาล ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล  เพื่อ

ให้ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิ- ให้ได้จํานวนผู้ชําระภาษีตาม

ภาพในการจัดเก็บรายได้ ทะเบียนคุมผู้ชําระเพิ่มขึ้น

จากปีที่ผ่านมา

๒ โครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ร้อยละของการจัดหารายได้เอง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของการจัดเก็บ สํานักการคลัง

ให้ประชาชนมาชําระภาษี มาชําระภาษีตามระยะเวลา ต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ร้ายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ

ที่กฎหมายกําหนดและเป็น กับปีที่ผ่านมา

การเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายได้

พันธกิจที่ ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
     เป้าประสงค์ที่ ๕ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการปรับปรุงสนาม  - เพื่อให้เยาวชนและประชาชน  ปรับปรุงสนามฟุตบอลสนาม ๒ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐  - มีสถานที่สําหรับแข่งขันกีฬา สํานักการศึกษา

กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั่วไปมีสถานที่ใช้แข่งขันกีฬาและ  ๑) ถมดินพร้อมปลูกหญ้า (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน และออกกําลังกายที่ได้มาตรฐาน

ออกกําลังกายที่ได้มาตรฐาน  ๒) ตีเส้นสนามฟุตบอล  - ส่งเสริมการออกกําลังกาย 

 - เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย  ๓) เจาะบ่อบาดาล พร้อมเดินท่อ การเล่นกีฬาของเยาวชนและประ

การเล่นกีฬาของเยาวชน ส่งน้ํา จํานวน ๑ บ่อ ชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์

ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้  (ตามแบบแปลนเทศบาล)  - เยาวชนและประชาชนรู้จัก

เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ห่างไกลยาเสพติด

2 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่น เพื่อใช้ในการควบคุม เครื่องพ่นหมอกควัน 80,000  - 80,000  - มีเครื่องมือที่ใช้ในการ สํานักการ

หมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 1 เครื่อง ควบคุมและป้องกันโรค สาธารณสุขฯ

ไข้เลือดออกให้เป็นไป

อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

3 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยา เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกัน เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง 14,000 14,000 -  - มีเครื่องมือใช้ในการ สํานักการ

ฆ่าแมลง โรคติดต่อที่นําโดยแมลง จํานวน 1 เครื่อง ควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่ สาธารณสุขฯ

นําโดยแมลงอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พันธกิจที่ ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

4 โครงการจัดซื้อเครื่องไล่นก  - เพื่อใช้ในการไล่นกที่มา  - เครื่องไล่นกในเพื้นที่ ขนาด 600,000  -  -  - มีเครื่องมือใช้ในการ สํานักการ

อาศัยในตลาดโต้รุ่ง 1,973 ตารางเมตร จํานวน ควบคุมป้องกันโรคที่เกิดจาก สาธารณสุขฯ

 - เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจาก 1 ชุด สัตว์สู่คน

สัตว์ปีก

๕ จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็น  เพื่อให้แต่ละส่วนการงาน ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ส่วนการงานมีครุภัณฑ์ ทุกส่วนการงาน

ต่อการปฏิบัติงาน มีครุภัณฑ์ที่จําเป็นใช้สําหรับ ของแต่ละส่วนการงาน เพียงพอต่อการปฏิบัติ-

การปฏิบัติงาน งาน

๖ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก  เพื่อใช้เป็นยานพาหนะ  รถยนต์บรรทุกกะบะดีเซล - 800,000     -  มีรถยนต์ส่วนกลางใน สํานักปลัดฯ

ดีเซล ในสํานักปลัดเทศบาล แบบดับเบิ้ลแคป ขนาด ๑ ตัน การบริการ และอํานวย

จํานวน ๑ คัน ความสะดวกในการติด

ต่อราชการ

๗ โครงการจัดซื้อรถยนต์ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะส่วนกลางใจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางขนาด ๑,๘๐๐,๐๐๐  -  - เทศบาลมีรถยนต์ส่วน สํานักปลัดฯ

ส่วนกลาง ปฏิบัติราชการของเทศบาล เครื่องยนต์ไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กลางอํานวยความ

จํานวน ๑  คัน สะดวกในการปฏิบัติงาน

๘ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา  เพื่อให้มีเครื่องมือซ่อมบํารุง  เครื่องสูบน้ําแบบหาบหาม  - ๗๐,๐๐๐  -  ท่อรวบรวมและบําบัด สํานักการช่าง

แบบหาบหามพร้อมท่ออ่อน ระบบท่อรวบรวมและบําบัด พร้อมท่ออ่อนเครื่องยนต์สูบ น้ําเสียสามารถใช้งาน

น้ําเสีย เดี่ยวชนิดเบนซิน กําลังไม่น้อย ได้เป็นปกติ

กว่า ๕ แรงม้า จํานวน ๒ ชุด



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๙ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก  เพื่อใช้บรรทุกวัสดุ - อุปกรณ์  รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด - ๑,๔๖๐,๐๐๐ -  การทํางานมีความ สํานักการช่าง

 (ดีเซล) ๖ ล้อ ในการปฏิบัติหน้าที่ ๖ ตัน ๖ ล้อ   แบบกระบะเหล็ก รวดเร็วทันต่อความ

จํานวน ๑ คัน ต้องการของประชาชน

ในเขตเทศบาล

๑๐ โครงการซื้อรถยนต์กระบะ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอย จัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกชนิด ๔๑๕,๐๐๐ - - การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สํานักการ

บรรทุก และการเก็บขยะมูลฝอยเป็น 4  ล้อ  เครื่องเบนซิน  ขนาดความ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สาธารณสุข

ไปอย่างมีประสิทธิภาพและ จุไม่น้อยกว่า  1,600  ซีซี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เกิดประสิทธิผล พร้อมพลังทางเลือก (LPG) และประสิทธิผลไม่มีขยะ

ตกค้าง



  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาจัดการศึกษา
     เป้าประสงค์ที่ ๖  ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด ๑. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน ๕,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐ ๕,๒๐๐,๐๐๐  - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมี สํานักการศึกษา

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ เทศบาลได้จัดการศึกษาทั้งใน ในสังกัดเทศบาลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิ

พัมนาท้องถิ่น (SBMLD) ระบบ นอกระบบและตาม  - โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

อัธยาศัยโดยใช้โรงเรียนเป็น โรงเรียนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท   ทั้งในระบบ นอกระบบและ

ฐานโดยการมีส่วนร่วมของ  - โรงเรียน (SBMLD) ดีเด่น    ตามอัธยาศัย

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนละ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท    - คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

๒. กําหนดรูปแบบการใช้โรงเรียน มีบทบาทในการจัดการศึกษา

เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  และพัฒนาท้องถิ่น

ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

๓. กาํหนดรูปแบบการบริหารจัด 

การศึกษาในระบบโรงเรียนในด้าน

คุณภาพผู้เรียน,บริหารงานทั่วไป

การบริหารวิชาการ,การบริหารงบ

ประมาณและการบริหารงานบุคคล

๔. ส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้มีบทบาทอย่างแท้จริงในการบริหาร

จัดการศึกษาโรงเรียน              

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๒ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อดํารงมาตรฐานการจัด สถานศึกษาในสังกัดรับการตรวจ 50,000        50,000       50,000        สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง สํานักการศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษาอย่าง ประเมินดังนี้ กาฬสินธุ์จัดการศึกษาได้บรรลุ
มีคุณภาพ  - ประเมินภายใน ๑ ครั้ง/ปี ตามเกณฑ์ สมศ. และเป็นโรงเรียน

 - ประเมินภายนอก ๕ ปีต่อครั้ง ชั้นนําของจังหวัด
๓ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้  - เพื่อให้สํานักการศึกษาและ  - จัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับสํานักการ ๖๕๘,๐๕๐ ๓,๐๕๖,๓๘๐ ๗๒,๕๐๐  - หน่วยงานและสถานศึกษา สํานักการศึกษา

ในสํานักการศึกษา และสถาน สถานศึกษาในสังกัด มีเครื่อง ศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ
ศึกษาในสังกัด มือเครื่องใช้ที่เพียงพอ และ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดังนี้ และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิ สํานักการศึกษา ๕๕,๕๐๐ ๒,๐๔๒,๑๘๐ - มากยิ่งขึ้น
บัติงาน ๑. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ ๑,๕๐๐,๐๐๐  - สถานศึกษามีอุปกรณ์ในการ

เครื่องยนต์ไม่ต่ํากว่า ๒,๐๐ ซีซี จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จํานวน ๑ คัน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. จัดซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่ง ความ 26,000        สูงขึ้น
ละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๔.๒ ล้านพิกเซล 
จอแสดงข้อมูลขนาด ๓.๐ นิ้ว
ความไวแสง ISO ๑๐๐-๓๒๐๐
บันทึกภาพนิ่ง ชนิด JPEG บันทึกภาพ
เคลื่อนไหวพร้อมเสียงระบบ FULL
HD จํานวน ๑ เครื่อง
๓. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ขนาดหน้า ๘" 9,500          
หมู่ ๙ ขาสิงห์ สีไม้สัก จํานวน ๑ ชุด
๔. เครื่องปั้มลมไฟฟ้า ขนาด 1/2Hp 6,000          



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

จํานวน ๑ เครื่อง
๕. จัดซื้อไฟเบอร์ตัดเหล็ก ๑ เครื่อง 7,000          
๖. จัดซื้อเครื่องพ่นยาฆ่าหญ้า ๑ เครื่อ 7,000          
๗. จัดซื้อเสากระโดดสูง ๑ ชุด 8,000         
๘. จัดซื้อเบาะรองรับกระโดดสูง ๑  ชุด 120,000     
๙. จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดออกกําลังกายในร่ม ประกอบด้วย 414,180     
   - ชุดฝึกกล้ามเนื้อ
   - ดรัมเบลและชั้นวาง
   - คานบาร์เบลพร้อมแผ่นน้ําหนักมาตรฐาน
   - เก้าอี้ฝึกยกน้ําหนักปรับขึ้น ลงได้
   - ม้าเอียงโค้งฝึกกล้ามเนื้อท้อง
   - เก้าอี้ราบฝึกบาร์เบล
   - ชุดฝึกกล้ามเนื้อรวม ๖ สถานี
   - จักรยานนั่งตรง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15,050       7,500        -             
๑. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ๑ เครื่อง 7,800          
๒. จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ๓ ตัว 7,500         
๓. โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้  1 ชุด ๗,๒๕๐
  โรงเรียนเทศบาล ๑ 252,000     229,000    72,500       
๑. เครื่องกรองน้ําระบบ RO  ๑ ชุด 200,000      
๒. เก้าอี้พลาสติก ๔๐๐ ตัว 100,000     



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๓. จัดซื้อม้าหินอ่อน ๑๐ ชุด 52,000        
๔. โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้  1๐ ชุด ๗๒,๕๐๐
๕. เครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง 129,000     
  โรงเรียนเทศบาล ๒ 120,000     654,000    -             
๑. เครื่องปรับอากาศ  ๒ เครื่อง 129,000     
๒. เก้าอี้นักเรียน  ๑๐๐ ชุด 175,000     
๓. โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้  10 ตัว 55,000        
๔. ตู้เหล็กสองบาน ๒ หลัง 10,000        
๕. ดนตรีวงโยธวาทิต ๓๑ รายการ 350,000     
๖. เครื่องกรองน้ํา ๑ เครื่อง 55,000        
  โรงเรียนเทศบาล ๓ 71,000       -            -             
๑. จัดซื้อตู้เชื่อม จํานวน ๑ ตู้ 6,000          
๒. เครื่องกรองน้ํา จํานวน ๖ เครื่อง 36,000        
๓. ม้าหินอ่อนทรง 8 เหลี่ยม ๔ ชุด 14,000        
๔. โต๊ะขาสั้นพับได้ ๑๐ ตัว 5,000          
๕. ถังขยะล้อเลื่อน ๕ ถัง 10,000        
   โรงเรียนเทศบาล ๔ 144,500     123,700    -             
๑. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ๑๐๐ ชุด 135,000      
๒. โต๊ะครู-เก้าอี้ ๑๐ ชุด 72,500       
๓. ตู้เก็บเอกสาร ๔ หลัง 30,400       
๔. เครื่องตัดหญ้า ๑ เครื่อง 9,500          



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๕. ม้าหินอ่อน  ๔ ชุด 20,800       
๔ โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาใน  - จัดสรรให้นักเรียนยากจน ระดับ ๗๔๕,๐๐๐ ๗๔๕,๐๐๐ ๗๔๕,๐๐๐  - นักเรียนได้รับการส่งเสริม สํานักการศึกษา

การจัดการศึกษาท้องถิ่น สังกัดเทศบาลให้มีศักยภาพใน ป. ๑ - ป. ๖ ที่ผู้ปกครองมีรายได้ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
(โรงเรียนเทศบาล ๑, เทศบาล ๔, เทศบาล ๒) การจัดการศึกษาภายใน ต่อครัวเรือน ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท  - ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ

สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิ-  - ระดับประถมศึกษา(ไม่เกิน๔๐%) ผู้ปกครอง

ภาพและแบ่งเบาภาระของ จัดสรรให้คนละ ๑,๐๐๐ บาท/ปี

ปกครอง        จํานวน  ๕๒๖   คน

 - ระดับมัธยมต้น(ไม่เกิน ๓๐ %)

จัดสรรคนละ ๓,๐๐๐ บาท/ปี

       จํานวน   ๗๓    คน

๕ โครงการแข่งขันคนเก่งใน  -เพื่อเตรียมความพร้อมของ จดัแข่งขันนักเรียนโรงเรียนสังกัด ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  - ได้ตัวแทนนักเรียนสังกัดเทศบาลฯ สํานักการศึกษา

โรงเรียนท้องถิ่น นักเรียนที่จะเป็นตัวแทนนัก- เทศบาลเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วม เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ

เรียนในการแข่งขันด้านวิชาการ กิจกรรม ดังนี้ ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาล

ของโรงเรียนในสังกัดองค์กร ๑) เข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ เมืองกาฬสินธุ์ให้เป็นที่ยอมรับ

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ระดับประเทศ ในระดับป.๕  และ เป็นที่ยอมรับ

 -เพื่อให้นักเรียนมีประสบ- และม.๒ ระดับชั้นละ  ๕  วิชา  - นักเรียนนําประสบการณ์

การณ์ด้านวิชาการ กลุ่มละ  ๑  คน  ครู  ๑๐  คน จากการแข่งขันมาพัฒนาตนเอง

๒) กลุ่มวิชาที่เข้าแข่งขัน กลุ่มสังคม

ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์

และภาษาอังกฤษ
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๖ โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  เพื่อให้มีบุคลากรช่วยปฏิบัติ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๑,๔๐๔,๐๐๐ ๑,๔๐๔,๐๐๐ ๑,๔๐๔,๐๐๐ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

งานสถานศึกษา งานในสถานศึกษา สังกัด จํานวน ๑๕ คน ตลอดปีงบประมาณ         จัดการศึกษาได้อย่างมีประ-

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๑) แม่บ้าน จํานวน ๒ อัตรา สิทธิภาพนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

(ร.ร.ท.๑ จํานวน ๕ คน) ๒) ภารโรง จํานวน  ๒ อัตรา ทางการเรียนที่ดีขึ้น

(ร.ร.ท.๒ จํานวน ๓ คน) ๓) ครูพละ จํานวน  ๑ อัตรา

(ร.ร.ท.๓ จํานวน ๔ คน) ๔) ครูดุริยางค์ จํานวน  ๑ อัตรา

(ร.ร.ท.๔ จํานวน ๑ คน) ๕) ครูดนตรีสากล จํานวน ๑ อัตรา

(ศพด.๑  จํานวน ๒ คน) ๖) ครูดนตรี  จํานวน  ๑  อัตรา 

๗) ครูเคมี  จํานวน  ๑  อัตรา

๘) พี่เลี้ยงเด็ก  จํานวน  ๒ อัตรา

๙) ธุรการ  จํานวน  ๔  อัตรา

๗ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเตรียมพัฒนา สํานักการศึกษา
เด็กเล็ก ไว้บริการเด็กนักเรียนใน ปีละ  1 ศูนย์ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การเด็กสําหรับการเตรียมความพร้อม

เขตเทศบาล ศูนย์โรงซ่อม ร.พ.ช. ในระดับอนุบาลครอบคลุม
ศูนย์ชุมชนโรงเลื่อย เขตเทศบาล
และศูนย์ชุมชนริมแก่งดอนกลาง

๘ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียน  ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒  -  -     25,640,000 โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ได้ สํานักการศึกษา

๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ที่เพียงพอต่อการรองรับ
่ ่ ้

ห้องเรียน ขนาด 10.5 x 36 เมตร (เงินอุดหนุน) มาตรฐานเพียงพอต่อการ
่ ่ ้(โรงเรียนเทศบาล ๑) จํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และอื่น ๆ  (ตามแบบแปลน รองรับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

มาตรฐาน สน.ศท.๔/๑๒)

จํานวน ๒ หลัง
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9 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียน  ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ 12,820,000    - - โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ได้ สํานักการศึกษา

๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน ขนาด 10.5 x 36 เมตร (เงินอุดหนุน) มาตราฐานเพียงพอต่อ

(โรงเรียนเทศบาล ๔) (ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท. การเรียนการสอน

๔/๑๒ ) จํานวน ๑ หลัง

๑๐ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดประชุม  - ปรับปรุงระบบเสียง  ระบบแสง - ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  - มีสถานที่จัดประชุมนักเรียน สํานักการศึกษา

(โรงเรียนเทศบาล ๑) นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ภายในอาคาร ครู และผู้ปกครอง ตลอดจนใช้

ตลอดจนใช้ในกิจกรรมของ  - ปรับปรุงพื้นและปรับปรุงเวที ในการจัดกิจกรรมของนักเรียน

นักเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ  (ตามแบบแปลนเทศบาล) และกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน

ของโรงเรียน

๑๑ โครงการก่อสร้างอาคารอเนก เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๔,๓๐๐,๐๐๐  -  -  - โรงเรียนมีอาคารที่ถาวร สํานักการศึกษา

ประสงค์ ทดแทนอาคารหลังเดิม จํานวน ๑ หลัง (เงินอุดหนุน) สําหรับจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อ

(โรงเรียนเทศบาล  ๓) ตามแบบแปลนเทศบาล การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

๑๒ โครงการปรับปรุงห้องเรียนให้  เพื่อให้โรงเรียนมีห้องฉาย ก่อสร้างและปรับปรุงห้องเรียน - ๕๐๐,๐๐๐ - โรงเรียนมีห้องฉายภาพยนตร์ สํานักการศึกษา

เป็นห้องฉายภาพยนตร์ ภาพยนตร์ สําหรับรองรับ เป็นห้องฉายภาพยนต์เอนกประสงค์ สําหรับรองรับการทํากิจกรรม

(โรงเรียนเทศบาล ๑) การทํากิจกรรมและเป็นแหล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ ที่นั่ง และเป็นแหล่งเรียนรู้

เรียนรู้ของโรงเรียน (ตามแบบแปลนเทศบาล) ของโรงเรียน
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๑๓ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียน ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ -  -     12,820,000 โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ได้ สํานักการศึกษา

๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน รองรับการเปิดขยายโอกาส ห้องเรียน ขนาด 10.50 x  36 เมตร (เงินอุดหนุน) มาตรฐานไว้รองรับการเปิด

(โรงเรียนเทศบาล ๒) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท.๔/๑๒) โอกาสในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอนปลาย

๑๔ โครงการประเมินคุณภาพ  - เพื่อประเมินคุณภาพการจัด  - ออกนิเทศและตรวจเยี่ยมโรงเรียน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  - โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ สํานักการศึกษา
การศึกษา การศึกษาของโรงเรียนสังกัด ในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาเพื่อพัฒนการจัดการศึกษา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปีละ 4 ครั้ง  - นักเรียนป.๒ ป.๕ ม.๒ ม.๕
 - เพื่อให้ได้ข้อมูลสําหรับนํา  - ตรวจประเมินผลคุณภาพการจัด ได้ผ่านการทดสอบประเมินคุณภาพ

ไปปรับปรุงและพัฒนาการ การศึกษาปีละ ๑ ครั้ง ทางการศึกษา
ศึกษา  - จัดทําเอกสารรายงานประจําปี  - มีเอกสารรายงานการศึกษา

สํานักการศึกษา  จํานวน  ๕๐  เล่ม ประจําปีการศึกษาเพื่อเผยแพร่
 - จัดทําเครื่องมือประเมินผลทดสอบ ต่อประชาชนและสาธารณชน
นักเรียน ป.๒ ป.๕ ม.๒ และ ม.๕ และรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๕ โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้โรงเรียนมีหลักสูตร  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด

สถานศึกษา สถานศึกษาที่ผ่านการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาให้กับคณะครู (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ที่สอดคล้องกับความต้องการ

และปรับปรุงหลักสูตรครบทุก  - จัดพิมพ์หลักสูตรสถานศึกษา ของผู้เรียนและท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สอดคล้อง ในสังกัด

กับความต้องการของผู้เรียน  - จัดพิมพ์แบบ ปพ. ต่าง ๆ สําหรับ

เป็นสําคัญ บันทึกข้อมูลผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ
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๑๖ โครงการฝึกอบรมและศึกษา  - เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ  - จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - คณะกรรมการสถานศึกษาฯ สํานักการศึกษา

ดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา และประสบการณ์ที่จําเป็น สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท

ขั้นพื้นฐาน ต่อการปฏิบัติงาน และพัฒนา กาฬสินธุ์ จํานวน ๕๗ คน ๑ วัน หน้าที่ในการจัดการศึกษา

ประสิทธิภาพในการทํางาน  - นําคณะกรรมการสถานศึกษา  - คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน

 - เพื่อให้คณะกรรมการสถาน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จํานวน มีความรู้ความเข้าใจในการทํางาน

ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ประมาณ ๑๐๐ คน และเกิดการพัฒนาตนเองให้เกิด

ในบทบาทหน้าที่ในการ ไปทัศนศึกษาดูงาน ๔ วัน ความก้าวหน้าต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น

จัดการศึกษา

๑๗ โครงการนิเทศ ติดตามและ  - เพื่อประเมินคุณภาพการจัด  - ออกนิเทศและตรวจเยี่ยมโรงเรียน ๒,๐๐๐,๐๐๐ - -  - จากการนิเทศและตรวจเยี่ยม สํานักการศึกษา

ประเมินผลการจัดการศึกษา การศึกษาของโรงเรียนสังกัด สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (เงินอุดหนุน) ได้แนวทางและข้อมูลสําหรับนํา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน  ๒๐  จังหวัด ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

 - เพื่อให้ได้ข้อมูลนําไปปรับ  - จัดทําเอกสารเผยแพร่เสริมความรู้

ปรุงและพัฒนาการศึกษา ให้ครูใช้ประกอบการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น -

จํานวน  ๕๐๐  เล่ม

๑๘ โครงการจัดกิจกรรมการเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ จัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ๑,๐๐๘,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๐๐๐ นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษา สํานักการศึกษา

การสอนภาษาต่างประเทศ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ต่างประเทศและสามารถนําไปใช้

การติดต่อสื่อสารภาษา โรงเรียนละ ๑ คนตลอดปีการศึกษา ในชีวิตประจําได้

ต่างประเทศ



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๑๙ โครงการจัดงานวันครู  - เพื่อส่งเสริม ยกย่องและผดุง   - จัดงานยกย่องและเชิดชูเกียรติ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  - ครูได้รับการส่งเสริม ยกย่อง สํานักการศึกษา

เกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้ประกอบวิชาชีพครูโดยมอบรางวัล ให้เป็นแบบอย่างเสริมสร้าง

 - เพื่อสร้างขวัญและกําลัง ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ศรัทธาและความเชื่อถือ

ใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มี ๑. รางวัลครูดีเด่น โดยกําหนด  - ครูมีขวัญและกําลังใจในการ

ผลงานดีเด่น ประเภทดังนี้ พัฒนาผลงานดีเด่น

 - เพื่อส่งเสริมการพัฒนา   ๑) ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  - ครูมีการพัฒนาวิชาชีพตาม

วิชาชีพตามมาตรฐานและ   ๒) ครูดีเด่น มาตรฐานและจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู   ๓) ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น วิชาชีพครู

๒. รางวัลผู้ไม่มีวันลา

๒๐ โครงการจัดงานวันเด็ก  - เพื่อส่งเสริมและให้ความ  - จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - เด็กได้แสดงออกในทางที่ถูก สํานกัการศึกษา

แห่งชาติ สําคัญกับเด็กได้มีกิจกรรมที่ ๑ ครั้ง สถานที่ศาลากลางจังหวัด ต้อง และส่งเสริมความสัมพันธ์

แสดงความสามารถ และกล้า กาฬสินธุ์ โดยมีการจัดกิจกรรม ที่ดีระหว่างเด็กและผู้ปกครอง

แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ต่าง ๆ เช่น การแสดงความสามารถ

การตอบปัญหา การเล่นเกม การ

แข่งขันกีฬา การแจกของรางวัล 

การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม

ฯลฯ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม

กิจกรรม จํานวน ๕,๐๐๐ คน 
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๒๑ โครงการฝึกอบรมและแข่งขัน  - เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ  - จัดฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่ สํานักการศึกษา

กีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ประชาชน มีความรู้ด้านทักษะ  จํานวน ๕๐ คน ๒ วัน ผ่านการอบรมมีความรู้ด้าน

กีฬาขั้นพื้นฐาน  - จัดแข่งขันกีฬา จํานวน ๓ ประเภท ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน

 - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ในงานมหกรรมโปงลางแพรวา  - เด็ก เยาวชน ประชาชน 

และประชาชนได้เล่นกีฬาและ และงานกาชาด ได้พัฒนาตนเองมีทักษะ

ออกกําลังกาย ๑) เซปักตะกร้อ ประสบการณ์ทางด้านกีฬา

๒) บาสเกตบอล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) วอลเล่ย์บอลชายหาด

๒๒ โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วม  - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และ  - จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ นักกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์มีทักษะ สํานักการศึกษา

การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ประชาชนที่เป็นนักกีฬาได้ กับหน่วยงานอื่น และประสบการณ์ในการแข่ง

มีประสบการณ์และสร้างชื่อ ๑) ระดับท้องถิ่น ขันและนําชื่อเสียงมาสู่หน่วย

เสียงให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ ๒) ระดับภาค งานและจังหวัดกาฬสินธุ์

๓) ระดับประเทศ

๒๓ โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กก่อนประถม  - จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - เด็กอนุบาลในเขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ได้เล่นกีฬาและออกกําลังกาย โรงเรียนอนุบาลในเขตเทศบาล ได้ร่วมแข่งขันกีฬาระดับอนุบาล

อย่างถูกต้อง พัฒนาศักยภาพ  ๑ ครั้ง/ปี  - เด็กอนุบาลมีสุขภาพร่างกาย

ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ แข็งแรง จากการเล่นกีฬา และ

สังคม สติปัญญา ออกกําลังกาย
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๒๔ โครงการส่งเสริมการดําเนินงาน  - เพื่ออุดหนุนส่งเสริมการ  - อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน สํานักการศึกษา

สมาคมผู้ปกครองศิษย์เก่าโรง ดําเนินงานของสมาคมผู้ปก- ศิษย์เก่าโรงเรียนสังกัดเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินุ์ ครองศิษย์เก่าโรงเรียนสังกัด เมืองกาฬสินธุ์ มีงบประมาณบริหารงาน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ของสมาคม

๒๕ โครงการปรับปรุงทางเท้า  - เพื่อปรับปรุงทางเท้าภาย  - ปูตัวหนอนบนพื้นที่ทางเท้า - ๖๕,๐๐๐ -   - การสัญจรไป-มาภายใน สํานักการศึกษา

ภายในโรงเรียน ในโรงเรียน กว้าง ๒ เมตร  ยาว ๕๐ ม. โรงเรียนเกิดความสะดวก

 (โรงเรียนเทศบาล ๒)  หน้าอาคาร ๑ เชื่อมต่ออาคาร ๒ ปลอดภัย และสวยงาม

๒๖ โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.  - เพื่อให้โรงเรียนมีรั้วกั้น  - ก่อสร้างรั้ว คสล. สูง ๑.๗๐ ม.. - ๑๔๔,๐๐๐ -   - มีรั้วกั้นอาณาเขตโรงเรียน สํานักการศึกษา

และประตูเหล็กดัด แนวอาณาเขตโรงเรียนที่เป็น ยาว ๘๐ เมตร ที่เป็นสัดส่วน เหมาะสม สวยงาม

 (โรงเรียนเทศบาล ๒) สัดส่วน เหมาะสม สวยงาม  - จัดทําประตูเหล็กดัด กว้าง ๖ ม.

ยาว ๒ ม. มีล้อเลื่อนพร้อมราง

๒๗ โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน  - เพื่อให้โรงเรียนมีป้ายชื่อที่  - จัดซื้อตัวอักษรสแตนเลส  ๓๕,๐๐๐ - -  - โรงเรียนมีป้ายชื่อถูกต้อง สํานักการศึกษา

(โรงเรียนเทศบาล ๒) ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวง ชื่อโรงเรียน สูง ๒๐ ซ.ม. ชื่อสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

มหาดไทย สูง ๑๒ ซ.ม. 

๒๘ โครงการปรับปรุงชั้นลอยอาคาร  - เพื่อเป็นห้องซ้อมดนตรีสากล  - ปรับปรุงกั้นห้อง พื้นที่ขนาด ๘๕,๐๐๐ - -   - โรงเรียนมีห้องซ้อมดนตรี สํานักการศึกษา

เอนกประสงค์ และดนตรีโปรงลาง กว้าง ๓.๕๐ ม. X ยาว ๑๕ ม. X สูง ให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้นัก

(โรงเรียนเทศบาล ๒) ๒.๕๐ ม. จํานวน ๑ ห้อง เรียนได้เล่นดนตรี และใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์
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๒๙ โครงการทาสีอาคาร เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนเดิม  - ทาสีภายในและภายนอกอาคาร - ๔๐๐,๐๐๐ - อาคารเรียนมีความสวยงาม สํานักการศึกษา
(โรงเรียนเทศบาล ๒,เทศบาล ๓) ซึ่งมีสภาพเก่าและสร้างบรรยา- โรงอาหาร ท.2 มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

กาศที่ดีให้นักเรียน ครู  - ทาสีภายนอกอาคาร
 และผู้ปกครอง อนุบาลโรงเรียนเทศบาล ๓

๓๐ โครงการจัดทําป้ายนิเทศ เพื่อ  - เพื่อให้โรงเรียนมีป้ายประชา-  - จ้างเหมาทําป้ายนิเทศ ๑๑๒,๕๐๐ - -   - โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์ สํานักการศึกษา
การเรียนรู้ สัมพันธ์ภายในโรงเรียน โครงสร้างอลูมิเนียม มีกระจกใส ผลงานครูนักเรียน

บานเลื่อนได้ ๒ บาน ขนาดป้าย 
๑.๒๐ เมตร. X ๒.๔๐ เมตร.
จํานวน ๒๕ ป้าย
 ร.ร.ท.๒  จํานวน ๑๒ ป้าย
 ร.ร.ท.๔  จํานวน  ๑๐  ป้าย
 ร.ร. ท.๓ จํานวน  ๓  ป้าย

๓๑ โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ํา  - ก่อสร้างระบบระบายน้ํา  - โรงเรียนมีระบบระบายน้ํา สํานักการศึกษา
น้ําภายในโรงเรียน ภายในโรงเรียน จํานวน  ๒ แห่ง  ดังนี้ เพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
(โรงเรียนเทศบาล ๓)  - ก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล. ๒๘๐,๐๐๐ - - ในช่วงหน้าฝน
(โรงเรียนเทศบาล ๒) รูปตัวยู ยาว ๙๖ เมตร พร้อม

บ่อพัก ๓ บ่อ ร.ร.ท. ๓
 - ก่อสร้างท่อระบายแบบมีฝาบิด - ๑๕๐,๐๐๐ -
ยาว ๙๒ ซม. กว้าง ๕๐ ซม.
ลึก ๕๐ ซม. บริเวณด้านทิศเหนือ
ถึงหลังอาคาร ๑ ร.ร.ท. ๒
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๓๒ โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ  - เพื่อให้โรงเรียนมีเสาธง  - ก่อสร้างเสาธง จํานวน ๒ แห่ง โรงเรียนมีเสาธงชาติที่สวยงาม สํานักการศึกษา
 (โรงเรียนเทศบาล ๑,๔) ที่เหมาะสม สวยงาม  - ก่อสร้างเสาธง สูง ๑๖ เมตร - ๒๐๐,๐๐๐ - และเหมาะสม

ฐานกว้าง ๑๐ เมตร สูง ๑.๕ เมตร
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๔
 - ก่อสร้างเสาธง สูง ๑๗ เมตร ๓๕๐,๐๐๐ - -
ฐานกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑ เมตร สูง
๑.๕๐ เมตร เสาธงทําด้วยสแตนเลส
ขัดมัน มีเสาลูกซ้าย ขวา ความสูง
๗-๙ เมตร ส่วนหัวเสาธงใช้หัวสแตนเลส
และอุปกรณ์อื่นที่ประกอบสแตนเลส
ทั้งหมดตามความเหมาะสม ตาม
แบบแปลนเทศบาล
สําหรับโรงเรียนเทศบาล ๑

33 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้  - เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้เด็ก  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา สํานักการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย ปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล  3 ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๓ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทักษะและมีพัฒนาการที่ดี

มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ วัดเหนือ
ที่หลากหลาย
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๓๔ โครงการแข่งขันกีฬาเรือพาย/  - เพื่อส่งเสริมและพัฒนา  - จัดการแข่งขันกีฬา เรือพาย/ - - ๑๐๐,๐๐๐  - นักกีฬาได้พัฒนาตนเอง และ สํานักการศึกษา
กีฬาเจตสกี กีฬาทางน้ํา ของเยาวชน เจตสกี  จํานวน ๑ ครั้ง ต่อปี ณ มีทักษะประสบการณ์ทาง

ประชาชน ให้สนใจการเล่น แก่งดอนกลาง ด้านกีฬาทางน้ํา
กีฬาทางน้ํา

๓๕ โครงการก่อสร้างอาคาร  - เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร  - ก่อสร้างอาคารศูนย์ ขนาด - ๙๐๐,๐๐๐ -  - มีอาคารที่เหมาะสม สํานักการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ที่เหมาะสมและเป็น ๑๒ x ๑๒ เมตร  จํานวน 1 หลัง  ต่อการเรียนการสอน

( โรงเรียนเทศบาล ๒) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ตามแบบแปลนเทศบาล

๓๖ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  -เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิต  - จัดฝึกอบรมนักเรียนในสังกัด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - นักเรียนสามารถคัดแยกขยะ สํานักการศึกษา

สํานึกในการคัดแยกขยะ จํานวน ๔ ครั้ง/ปีการศึกษา รีไซเคิลลดปริมาณขยะทั้งใน

 -เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบ  - จัดซื้อวัสดุ อุกรณ์ ในการดําเนิน โรงเรียนและชุมชน

การจัดตั้งธนาคารขยะ โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์

๓๗ โครงการก่อสร้างห้องน้ํา  - เพื่อให้มีห้องส้วมสําหรับ  - ก่อสร้างห้องส้วม ๓๗๕,๐๐๐ ๓๗๕,๐๐๐ -  - โรงเรียนมีห้องส้วมเพียงพอ สํานักการศึกษา
ห้องส้วม นักเรียนหญิง - ชาย ใช้อย่าง ขนาด ๑๐ ที่ ๒ หลัง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) กับจํานวนนักเรียนตามเกณฑ์
(โรงเรียนเทศบาล ๔) เพียงพอ ตามแบบแปลน สน.ศท.ส.๑๐  - มีห้องส้วมถูกสุขลักษณะตาม

๓๘ โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียน เพื่อก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ก่อสร้างป้ายโรงเรียนพร้อมรั้วด้านหนา้ - 200,000 - มีป้ายโรงเรียนบอกชื่อสังกัด สํานักการศึกษา
(โรงเรียนเทศบาล ๔) ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาล)
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39 โครงการจัดทําหลังคา  - เพื่อให้นักเรียนสามารถทํา  - ก่อสร้างหลังคาพลางแสง - 350,000 -  - นักเรียนสามรถทํากิจกรรม สํานักการศึกษา
พลางแสงหน้าเสาธง กิจกรรมได้ตลอดทุกฤดูกาล ขนาด ๑๐.๐๐ x ๑๒.๐๐ เมตร ได้ตลอดทุกฤดูกาลตลอดจน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.๑ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ (ตามแบบแปลนเทศบาล) เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน

การเรียนการสอนให้สูงขึ้น การสอนให้สูงขึ้น

๔๐ โครงการก่อสร้างรั้วเหล็ก รอบ  - เพื่อให้มีรั้วกั้นแนวเขต  - ก่อสร้างรั้ว คสล. แผงกรุเหลก็ - ๕๕๐,๐๐๐ - ศูนย์ฯ มีความปลอดภัยในการ สํานักการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.๑ ที่เป็นสัดส่วน เหมาะสม ยาว 135 เมตร ดูแลเด็กมากขึ้น

สวยงาม  (ตามแบบแปลนเทศบาล)

42 โครงการก่อสร้างอ่าง  - เพื่อให้มีอ่างล้างหน้า  - ก่อสร้างอ่างล้างหน้า ขนาด 10 500,000 - - เด็กเล็กในศูนย์ฯ ทุกคนได้ สํานักการศึกษา
ล้างหน้าแปรงฟัน ศูนย์พัฒนา แปรงฟันที่ได้มาตรฐานและ หัวก็อก หลังคา 4.00 x 8.00 ใช้อ่างน้ําที่ได้มาตรฐาน
เด็กเล็ก ทม.กส.๑ เหมาะสมวับวัยเด็ก เมตร ก๊อกรางน้ํา คสล. 6 เมตร

รางยูรอบบริเวณ 40 เมตร

๔๓ โครงการปรับปรุงป้ายชื่อศูนย์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ ตามแบบแปลนเทศบาลปรับปรุง - ๔๕,๐๐๐ - ป้ายชื่อศูนย์เป็นที่รู้จักของ สํานักการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กฯ ทม.กส.1 บุคคลได้รู้จักศูนย์ ป้ายชื่อเป็นหินแกรนิตดํา  บุคคลภายนอก

ตัวหนังสือสีทอง 6  ตรม.
ตามแบบแปลนเทศบาล

44 โครงการก่อสร้างอ่างล้างจาน เพื่อให้มีอ่างล้างจานและที่คว่ํา ก่อสร้างอ่างล้างจานและที่คว่ําจาน - 120,000 - อ่างล้างจานและที่คว่ําจานอาหาร สํานักการศึกษา
และที่คว่ําจานอาหารศูนย์ จานอาหารถูกสุขลักษณะตาม อาหาร ๒ หัวก็อก อ่าง ๒ ชุด ที่ถูกสุขลักษณะ
พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.๑ แบบที่สาธารณสุขกําหนด ขนาด ๔ x ๘ เมตร
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๔๕ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ สํานักการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก  ทม.กส. 2 เด็กเล็ก  ทม.กส.2 ตามแบบแปลนของกรมส่งเสริม (เงินอุดหนุน) จัดการเรียนการสอน

การปกครองท้องถิ่น

๔๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน  -สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐  - นักเรียนในสังกัดโรงเรียน สํานักการศึกษา
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ในสังกัดเทศบาลเมือง ศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีอุปกรณ์
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา กาฬสินธุ์มีอุปกรณ์การเรียน ตามที่กฎหมายระเบียบหรือนโยบาย การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนใช้

ขั้นพื้นฐาน การสอนและมีเครื่องแบบนักเรียน ของรัฐโดยผู้ปกครองไม่ต้องรับภาระ ในแต่ละปีการศึกษาอย่างพอเพียง
ใช้แต่ละปีการศึกษา  - ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
 - เพื่อนักเรียนจะได้มีโอกาส
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอนทั้งในและนอกสถานที่ 
และได้ศึกษาในแหล่งเรียนรู้
 - เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียน
โดยไม่ต้องซื้อหนังสือ

47 โครงการก่อสร้างอาคารอเนก เพื่อก่อสร้างอาคารอเนก ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โครง 2,700,000 - - โรงเรียนมีสถานที่ทํากิจกรรม สํานักการศึกษา
ประสงค์โครงหลังคาเหล็ก ประสงค์โครงสร้างเหล็กหลังคา สร้างเหล็กหลังคามุงเหล็กรีดลอน ของนักเรียนและกิจกรรม
รีดลอน  โรงเรียนเทศบาล  3 มุงเหล็กรีดลอนสําหรับรองรับ พื้น คสล. ขนาด 19.00 ม. X อื่น  ๆ  ของโรงเรียน

การทํากิจกรรมของนักเรียน 20.00  ม.
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48 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้จัด สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียน ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ บุคลการมีความรู้ ความเข้าใจ สํานักการศึกษา
ประชาคมอาเซียน กระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียม ในสังกัดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และมีความพร้อมในการเข้าสู่

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมการเข้าสู่ประชาคม ประชาคมอาเซียน
อาเซียน  เช่น  การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากร การจัดศูนย์
เรียนรู้อาเซียน

49 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ นักเรียนและประชาชนสามารถ สํานักการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้ มีแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

มีความหลากหลายทันสมัย ที่เหมาะสม ตามศักยภาพ

50 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาใช้ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ การจัดการศึกษาเป็นไปตาม สํานักการศึกษา
ส่วนทอ้งถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา เสริมสถานศึกษาในสังกัด เป็นเครื่องมือในการพัฒนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) แผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น เทศบาลในการจัดทําแผน

พัฒนาการศึกษา

51 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรัก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการ นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนรักการอ่านเป็นนิสัย สํานักการศึกษา
การอ่านในสถานศึกษา อ่านหนังสือ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)



  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
      เป้าประสงค์ที่ ๗  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการเยาวชนสํานึกรัก เพื่อปลุกจิตสํานึกให้เยาวชนรัก จัดอบรม  ทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เยาวชนมีจิตสํานึกรักบ้านเกิด สํานักการศึกษา

บ้านเกิดฮักบ้านแพงเมือง และหวงแหนทรัพย์สมบัติที่เป็น ให้กับเยาวชนและเยาวชนร่วม ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา

ส่วนรวมและมีส่วนร่วมในการ กิจกรรมปรับปรุง พัฒนาบ้านเกิด และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี มีความรักและหวงแหนในทรัพย์สิน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ของท้องถิ่น  มีจิตอาสาพัฒนา ส่วนรวม มีจิตอาสา

ท้องถิ่นบ้านเกิด

๒ โครงการพ่อแม่คนที่สอง  เพื่อให้นักเรียนมีพ่อ - แม่คน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับ สํานักการศึกษา

ที่สองคือ ครู - อาจารย์ดูแลอย่าง จํานวน ๖๐๐ คน ทุนการศึกษาและครู - อาจารย์

ใกล้ชิดและมอบทุนการศึกษาให้ ได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

แก่นักเรียนด้อยโอกาส ๖๐๐ ทุน

ทุนละ ๕๐๐ บาท

๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ โรงเรียนเทศบาล ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ สํานักการศึกษา

กิจกรรมในสถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ๑. จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน และกล้าแสดงออกตลอดทั้ง

ได้จัดกิจกรรมในสถานศึกษา ๒. โครงการกีฬาสีของโรงเรียน สามารถพัฒนาตนเอง มีคุณ-

อันเป็นการพัฒนาทางการ ๓. โครงการเข้าค่ายวิชาการ ธรรมและจริยธรรม

ศึกษาในโรงเรียนตนเอง ๔. โครงการเปิดท้ายขายของ

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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โรงเรียนเทศบาล ๒

๑. โครงการประชุมผู้ปกครอง

๒. โครงการ ๕ ส

๓. โครงการอนุรักษ์ภาษาไทย

๔. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

๕. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนเทศบาล ๓

๑. โครงการกีฬาสีภายใน

๒. โครงการมินิสเกาท์

๓. โครงการประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนเทศบาล ๔

๑. โครงการกีฬาสีภายใน

๒. โครงการประชุมผู้ปกครอง

๓. โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

๔. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

๑. โครงการส่งเสรมิกิจกรรมวันสําคัญฯ

๒. โครงการประชุมผู้ปกครอง

๓. โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์

๔. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

๕. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๔ โครงการวันอําลา เพื่อให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจ จัดกิจกรรมวันจบการศึกษาให้กับ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจใน สํานักการศึกษา

ในความสําเร็จการศึกษาขอตน เด็กนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา วันสําเร็จการศึกษาของตน

เกิดความรักความผูกพันใน ชั้นอนุบาล  ชั้น ป.๖  ชั้น  ม.3 เกิดความรักความผูกพันใน

สถานศึกษา และเกิดความสัม และชั้น ม.6 สถานศึกษา และความสัมพันธ์

พันธ์อันดีระหว่างเด็ก อันดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองและครู และครู

๕ โครงการจัดนิทรรศการแสดง  - เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่  - จัดแสดงผลงานทางวิชาการ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  - ผลงานทางการศึกษาของ สํานักการศึกษา

ผลงานทางการศึกษา ผลงานการจัดการศึกษาเทศบาล โดยจัดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับก่อนวัยเรียน, ประถม, มัธยม ยอมรับและนําชื่อเสียงมาสู่

ให้โรงเรียนสังกัดอื่น ผู้ปกครอง ศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

และประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตอนปลาย และจัดประกวดร้าน

 -  เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ

ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้

แข่งขันกับจังหวัดอื่น ๆ   ๑) ระดับภาค

  ๒) ระดับประเทศ

6 โครงการจัดแสดงผลงานครู -  - เพื่อส่งเสริมให้ครู - นักเรียน  - จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผลงานทางวิชาการของครูและ สํานักการศึกษา

นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง นักเรียนได้รับการยอมรับและ

ในเวทีระดับเทศบาล กาฬสินธุ์เพื่อเตรียมแข่งขันในระดับภาค เผยแพร่สู่สาธารณะชน

 - เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และระดับประเทศ

ผลงานการจัดการศึกษาของ  - เผยแพร่ผลงานในรอบปีการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล สู่สาธารณชนและประชาชน
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๗ โครงการสนับสนุน  - เพื่อสนับสนุนและอุดหนุน  - สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ ๒๒,๓๒๓,๒๐๐ ๒๒,๓๒๓,๒๐๐ ๒๒,๓๒๓,๒๐๐  - นักเรียนได้รับประทาน สํานักการศึกษา

อาหารกลางวันนักเรียน อาหารกลางวันให้กับนักเรียน นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล, (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  - อุดหนุนเงินอาหารกลางวัน และงบเทศบาล) และงบเทศบาล) และงบเทศบาล) โภชนาการและช่วยลดค่าใช้

และนักเรียนในสถานศึกษา นักเรียนให้กับสถานศึกษาในสังกัด  ๙๗๒,๐๐๐ ๙๗๒,๐๐๐ ๙๗๒,๐๐๐ จ่ายแก่ผู้ปกครอง

สังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตเทศบาล สพฐ.  รายละเอียดดังนี้

ตามที่รัฐกําหนด ๑) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๕ แห่ง

    เป็นเงิน  ๘,๒๙๕,๒๐๐  บาท

๓) สังกัด สพฐ. จํานวน ๕ แห่ง

   เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๘  โครงการสนันสนุนอาหาร  - เพื่อให้นักเรียนในสังกัด  - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้ ๑๐,๐๘๒,๓๘๐ ๑๐,๐๘๒,๓๘๐ ๑๐,๐๘๒,๓๘๐  - นักเรียนได้รับอาหาร สํานักการศึกษา

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล สังกัด สพฐ. รายละเอียดดังนี้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง

เมืองกาฬสินธุ์ ได้รับอาหาร ๑) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เสริม (นม) ที่มีประโยชน์ และ   เป็นเงิน  ๓,๒๕๗,๓๘๐ บาท

มีร่างกายแข็งแรง        จํานวน  ๔  แห่ง

๒) สังกัด  สพฐ.

   เป็นเงิน  ๖,๘๒๕,๐๐๐  บาท

       จํานวน  ๕  แห่ง
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๙ โครงการโรงเรียนส่งเสริม ๑. เพื่อส่งเสริม เฝ้าระวังและ ๑. นักเรียนในโรงเรียนได้รับบริการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑. นักเรียนได้รับการบริการด้าน สํานักการศึกษา

สุขภาพ แก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน ตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น อนามัยโรงเรียนครบทุกด้าน

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้าน ๒. นักเรียนที่พบปัญหาสุขภาพได้รับ ๒. นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย การแก้ไข ได้รับการแก้ไข

๒. เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนใน ๓. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน ๓. นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย

การดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพของตนเอง แข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย

๑๐ โครงการเข้าค่ายวิชาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ จัดกิจกรรมข้าค่ายนักเรียนใน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ นักเรียนเกิดองค์ความรู้และนํา สํานักการศึกษา

ให้แก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2  ๒ ครั้ง/ปี ความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อใน ท.2

ระดับที่สูงขึ้น

๑๑ โครงการปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ต  เพื่อพัฒนาห้องเรียนอินเตอร์- ๑. จัดซื้อคอมพิวเตอร์จํานวน - ๕๐๐,๐๐๐  - นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพื่อ สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๒ เน็ตให้ผู้เรียนสามารถแสวง      ๓๐ เครื่อง แสวงหาความรู้และพัฒนา

หาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ ๒. ติดตั้งระบบ Lan อินเตอร์เน็ต ตนเอง

อินเตอร์เน็ต ๓. ติดตั้งแอร์จํานวน ๒ เครื่อง

๑๒ โครงการพัฒนาระบบ ICT  เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ จัดตั้งศูนย์สารสนเทศของโรงเรียน - - ๖๐๐,๐๐๐ ศูนย์สารสนเทศเป็นแหล่ง สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๔ เป็นสื่อในการเรียน การสอน โดยมีชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

และเป็นแหล่งเรียนรู้ และเสียงผ่านระบบเครือข่ายที่เชื่อม

ต่อกับอินเทอร์เน็ต
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๑๓ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทาง  - จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐  - นักเรียนได้พัฒนาตนเองและ สํานักการศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วน ด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด มีทักษะประสบการณ์ทางด้านกีฬา

ท้องถิ่น ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  - นักเรียนสามารถสร้างชื่อเสียง

 - เพื่อคัดเลือกและส่งนักกีฬา  - จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ด้านกีฬาให้กับหน่วยงานและนํา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาพัฒนาตนเองได้

กาฬสินธุ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬา  จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
 - เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์  ๑) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตรงจากการแข่งขันกีฬาและ   (รอบคัดเลือก)  ๑  ครั้ง

นํามาพัฒนาความสามารถของ  ๒) ระดับประเทศ  ๑  ครั้ง

ตนเองให้ดียิ่งขึ้น

๑๔ โครงการเข้าค่ายเยาวชน  - เพื่อให้นักเรียนที่เป็นตัวแทน นํานักเรียน เยาวชนตัวแทนเทศบาล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเทศบาล สํานักการศึกษา

เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมค่าย เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนระดับ ได้รับประสบการณ์และนําความรู้

เยาวชนและมีประสบการณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับ มาใช้ได้จริง

ในการอยู่ร่วมกันกับเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดย

จังหวัดอื่น ๆ ในระดับภาคฯ มีตัวแทน  ดังนี้

 - นักเรียน  ๒๐ คน

 - ครู ๒  คน



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

15 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน  - เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความ  - อุดหนุนสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐  - เด็กนักเรียน มีความรู้ สํานักการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา เข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพ รณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของ

ติดแก่เด็กและสนับสนุนการ  - จัดฝึกอบรมด้านวิชาการ เพื่อให้ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกัน

ป้องกันยาเสพติดตามนโยบาย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของ ไม่ให้เด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

ของรัฐบาล ตลอดจนเฝ้าระวัง ยาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรียนใน ยาเสพติด ร้อยละ ๘๕

การแพร่ระบาดของยาเสพติด สังกัดเทศบาลฯ 

สู่เด็ก เยาวชน และชุมชน  - ให้ความรู้ในการป้องกันการติดสาร ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐
สารเสพติดและตรวจหาสารแอมเฟตามีน กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ

16 โครงการจัดทําแบบประเมิน  -เพื่อเป็นเครื่องมือวัดและ  -จัดทําข้อสอบมาตรฐาน กลุ่ม 100,000 100,000 100,000  -นักเรียนได้พัฒนาความรู้ และ สํานักการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่ม

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาษาอังกฤษ วัดความรู้ สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - และภาษาอังกฤษสูงขึ้น

ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

(ภาษาอังกฤษ)

๑๗ โครงการมหกรรม  ดนตรี กีฬา  - เพื่อส่งเสริมให้ความสําคัญ  - จัดกิจกรรมแสดงดนตรีในวันที่ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - เยาวชนและประชาชนได้ สํานักการศึกษา

ประชาธิปไตย กับเด็กได้มีกิจกรรมที่แสดง 14  ต.ค.  ของทุกปี แสดงออกถึงความสามารถ

ความสามารถ และกล้าแสดง  - จัดประกวดเรียงความประชาธิปไตย ด้านการแสดงดนตรี และรู้จัก

ออกในทางที่ถูกต้อง  - จัดประกวดคําขวัญรณรงค์เกี่ยวกับ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 - เพื่อส่งเสริมในการปกครอง ประชาธิปไตย  - เพื่อสร้างจิตสํานึกในการปก



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ระบอบประชาธิปไตร  - จัดประกวดดนตรีสากล ครองตามระบอบประชาธิปไตย

 - เพื่อส่งเสริมกระบวนการมี  - จัดแรลลี่จักรยานส่งเสริมประชาธิปไตย

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน

การพัฒนาศักยภาพของเด็ก

และเยาวชน

๑๘ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ ก่อสร้างลานคอนกรีตหนา ๐.๑๐ ม. - ๒๐๐,๐๐๐ - ชุมชนมีพื้นที่สําหรับให้เด็ก กองสวัสดิการฯ

(เสนอโดยชุมชนริมแก่ง) ออกกําลังกายในชุมชน ขนาด ๑๕.๐๐ x ๓๐.๐๐ ม. และเยาวชนได้ออกกําลังกาย

หรือมีพื้นที่ ๔๕๐.๐๐ ตร.ม.

๑๙ โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ใน ก่อสร้างลานกีฬา หนา 0.10 ม. - 200,000 - ชุมชนมีพื้นที่สําหรับให้เด็ก กองสวัสดิการ

(เสนอโดยชุมชนทุ่งมน) การออกกําลังกายในชุมชน พื้นที่ 286.00 ตร.ม. และเยาวชนได้ออกกําลังกาย



  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     เป้าประสงค์ที่ ๘  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมฟื้นฟู 

ประเพณีวัฒนธรรมไทย

 - งานปีใหม่  - เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์  - จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  - ประชาชนได้ร่วมทําบุญทํา สํานักการศึกษา

ประเพณีอันดีงามของไทย ปีละ ๑ ครั้ง ในวันที่ ๑ มกราคม ตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่

ให้คงอยู่สืบไป ของทุกปี  - ประเพณีอันดีของไทยยังคง

 - ประชาชนร่วมงานไม่น้อยกว่า ดํารงอยู่ต่อไป

๑,๐๐๐ คน

 - งานประเพณีสงกรานต์  - เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดี  - จัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง ดังนี้ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  - มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดี สํานักการศึกษา

งามของไทยให้คงอยู่สืบไป    ๑) จัดพิธีทําบุญตักบาตร งามของไทยให้สืบต่อไป

และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ    ๒) จัดขบวนแห่สรงน้ําพระพุทธรูป  - ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดกาฬสินธุ์    ๓) จัดพิธีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ ของกาฬสินธุ์

   ๔) จัดกิจกรรมแสดงบนเวที

   ๕) จัดประกวดขบวนแห่

   ๖) จัดประกวดนางสงกรานต์

   ๗) จัดรณรงค์การเล่นน้ําแบบสุภาพ

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

 - งานบวงสรวงพระยาชัยสุนทร  - เพื่อเป็นการระลึกถึงพระยา-  - จัดพิธีทางศาสนา ดังนี้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ประชาชนได้ร่วมพิธีระลึกถึง สํานักการศึกษา

หอเจ้าบ้าน ศาลหลักเมือง ปู่แฮ่ ชัยสุนทรผู้ก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์   ๑) จัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระอนุสาวรีย์ พระคุณของพระยาชัยสุนทร

ปู่หาร ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญตากุดโง้ง - เพื่อเป็นการสักการบูชา พระยาชัยสุนทร ผู้ก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์

และปู่ตากุดน้ํากิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และ   ๒) จัดพิธีสวดมนต์เย็นและทําบุญ  - ประชาชนได้ร่วมสักการบูชา

เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม เลี้ยงพระศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ

ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่  - จัดพิธีบวงสรวง  ผูกผ้าสามสี จังหวัดกาฬสินธุ์ และประเพณี

สืบไป จัดเครื่องสังเวย  ดังนี้ อันดีงามของท้องถิ่นได้รับการ

 ๑) พิธีบวงสรวงพระยาชัยสุนทร อนุรักษ์ให้คงสืบต่อไป

รําบวงสรวงพระยาชัยสุนทร โดย  - ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านเมืองและประชาชนที่อาศัย

 ๒) พิธีบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ศาลหลักเมือง อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ปู่แฮ่ ปู่หาร ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญตากุดโง้ง

ปู่ตากุดน้ํากิน

 - งานประเพณีแห่เทียน  - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี  - จัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง ดังนี้ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม สํานักการศึกษา

เข้าพรรษา อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่   ๑) จัดทําพิธีหล่อเทียนพรรษา ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

สืบไป   ๒) ถวายเทียนพรรษา ๙ วัด

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

  ๓) จัดขบวนแห่เทียน

  ๔) จัดประกวดขบวนแห่



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

 - งานประเพณีลอยกระทง  - เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน  - จัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง ดังนี้ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  - อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม สํานักการศึกษา

ประเพณีอันดีของไทยให้สืบไป  ๑) จัดประกวดนางนพมาศ ของไทยให้สืบไป

 ๒) จัดประกวดขบวนแห่

 ๓) จัดประกวดกระทงสวยงามและ

ความคิดสร้างสรรค์ใช้วัสดุธรรมชาติ

 ๔) จัดประกวดกระทงจิ๋ว

 ๕) จัดการแสดงบนเวที

 - งานกฐินสามัคคี  - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  - มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - พุทธศาสนิกชนได้สืบทอด สํานักการศึกษา

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ขนบธรรมเนียม ประเพณี

และวัฒนธรรมทางพระพุทธ  - จัดพิธีทางศาสนากิจกรรมฉลอง และวัฒนธรรม

ศาสนา องค์กฐินการจัดขบวนแห่ฯลฯ  - วัดมีปัจจัยเพื่อใช้ในการ

 - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ทํานุบํารุงศาสนาและกิจสงฆ์

การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา

 - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

พุทธศาสนิกชน ทําหน้าที่

ของชาวพุทธและนําหลัก

ธรรมไปใช้ในการดําเนินชีวิต

สร้างความสามัคคี
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งบประมาณและที่มา

๒ โครงการฉลอง  220 ปี เพื่อเผยแพร่และเฉลิมฉลอง จัดงานเฉลิมฉลองวันครบรอบ ๕๐๐,๐๐๐ - - เด็ก เยาวชน  ประชาชนใน สํานักการศึกษา

เมืองกาฬสินธุ์ การครบรอบการก่อตั้ง 220  ปีเมืองกาฬสินธุ์ เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ เกิดความภาคภูมิ

เมืองกาฬสินธุ์  220  ปี  - ประกวดโลโก้ ๒๒๐ ปี ใจในความเป็นคนท้องถิ่นและ

 - พิธีทําบุญตักบาตรพระ ๒๒๐ รูป ร่วมฉลองวันครบรอบปี

 - พิธีบวงสรวงพระยาชัยสุนทร หอเจ้าบ้าน

ศาลหลักเมือง

 - พิธีสมโภชเมือง ขบวนบุบผชาติ

ตํานานเมืองกาฬสินธุ์

 - การแสดงแสง สี เสียง ตํานานเมือง

 - จัดทําแสตมป์ ๒๒๐ ปีเมืองกาฬสินธุ์

 - จัดนิทรรศการต้นตระกูลเมือง

 - จัดแข่งขันกีฬาสมโภช ๒๒๐ ปี

 - ประกวดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

กลอนลําไทอีสาน ผญาอีสาน หมอลํา

ประกวดภาพถ่ายเล่าขานเมืองกาฬสินธุ์

ประกวดพระเครื่องกรุเมืองฟ้าแดดสงยาง

๓ โครงการประเพณีบุญคุ้ม  - เพื่ออุดหนุนการจัดงาน  - อุดหนุนค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐  - การดําเนินการจัด สํานักการศึกษา

(งานบุญคุ้ม) ประเพณีชุมชนให้มีการ และประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน ใน งานพิธีทางศาสนาและ

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เช่น ประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน
 - เพื่อให้ประชาชน ในชุมชน ค่าอาหาร,ค่าน้ําดื่ม,ค่าเครื่อง ก่อให้เกิดความรักความรัก
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เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ไทยธรรม,ค่าดอกไม้,ธูปเทียน ฯลฯ ความสมมัคคีในชุมชน

  จํานวน  ๓๖  ชุมชน

๔ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิง เพื่อสืบค้นและจัดทําฐาน จัดพิมพ์หนังสือข้อมูลแหล่งเรียนรู้เชิง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ หนังสือ  ช้อมูลแหล่งเรียนรู้ สํานักการศึกษา

วัฒนธรรมภายในเขตเทศบาล ข้อมูลแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติ- วัฒนธรรมภายในเขตเทศบาล เชิงวัฒนธรรมเป็นตําราที่ใช้

เมืองกาฬสินธุ์ ศาสตร์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน  - ประวัติหลวงพ่อองค์ดํา อ้างอิงเชิงประวัติศาสตร์ได้

คู่เมืองกาฬสินธุ์ เช่น พระยา-  - สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาล

ชัยสุนทร  หลวงพ่อองค์ดํา  - ประวัติพระยาชัยสุนทร หอเจ้าบ้าน

เผยแพร่แก่สาธารณชนรุ่นหลัง ฯลฯ

๕ โครงการส่งเสริมการดําเนินงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สํานักการศึกษา

สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมือง การดําเนินงานของสภา สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีงบประมาณในการดําเนินงาน

กาฬสินธุ์ วัฒนธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ของสภาฯให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๖ โครงการมัคคุเทศก์น้อย  - เพื่อปลูกจิตสํานึกและเสริม  - จัดอบรมนักเรียนในสังกัดเทศบาล ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  - นักเรียนได้มีกิจกรรม สํานักการศึกษา

ท้องถิ่น สร้างการเรียนรู้ของนักเรียนให้ จํานวน  ๖๐  คน ช่วยเหลือสังคมและเสริม

เชื่อมโยงกับวิถีของชุมชน  - ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวในเขต ศักยภาพชุมชนท้องถิ่น

 - ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และแหล่ง  - มีมัคคุเทศก์น้อยเพื่อส่งเสริม

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว

๗ โครงการพัฒนาคุณธรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เยาวชนมีคุณธรรม สํานักการศึกษา

จริยธรรม เยาวชนในเขต และวิถีพุทธแก่เยาวชน ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ จริยธรรม

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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๘ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อจัดพิธีบวงสรวงถลาตาม อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ วัฒนธรรมผู้ไทยได้รับ สํานักการศึกษา

ผู้ไทย ร่วมพิธีบวงสรวงถลา วัฒนธรรมผู้ไทย สมาคมวัฒนธรรมผู้ไทย การสืบสานเป็นที่รู้จัก

๙ โครงการอบรมสัมมนาผู้นําด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจในการ อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ หลักธรรมได้รับการ สํานักการศึกษา

ศาสนพิธี เผยแพร่หลักธรรมและศาสนพิธี พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ เผยแพร่และทําพิธีทาง

ต่าง ๆ ศาสนาได้อย่างถูกต้อง

๑๐ โครงการสนับสนุนจังหวัดใน เพื่อสนับนุนงบประมาณใน อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้ร่วมสืบสาน สํานักปลัด

การจัดงานมหกรรมโปงลาง การจัดงานกาชาดจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ วัฒนธรรมและส่งผลที่ดี

แพรวาและงานกาชาดจังหวัด กาฬสินธุ์ ต่อเศรษฐกิจและการ

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยว

๑๑ โครงการครอบครัวคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกใน ครอบครัวในชุมชนจํานวน  36 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สมาชิกในครอบครัวได้เข้าวัด กองสวัสดิการฯ

นําสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความ ครอบครัวมีหลักธรรม ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัด ปฏิบัติธรรมนําหลักคําสอน

เข้มแข็ง ในการดําเนินชีวิต ปฏบิัติธรรม มาใช้ในชีวิตประจําวัน



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๑๒ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5  -เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงาน สํานักปลัดฯ

ธันวามหาราช และ  12 สิงหา- พนักงาน  ลูกจ้างประจํา 5  ธ.ค. / 12 ส.ค. ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง

มหาราชินี พนักงานจ้างเทศบาลและชุมชน มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน

แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์

 -เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า-

อยู่หัวฯ  และสมเด็จพระ-

นางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ

 



  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
     เป้าประสงค์ที่ ๙ ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการพัฒนากายและ เพื่อพัฒนาทักษะในการดูแล อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง สํานักการศึกษา

จิตพิชิตโรคผู้สูงวัย กายและจิตของผู้สูงวัย สมาคมข้าราชการครูบํานาญ

จังหวัดกาฬสินธุ์

2 โครงการล้างทําความสะอาด เพื่อให้ตลาดที่อยู่ในความรับ  - ล้างตลาดโต้รุ่งสัปห์ดาละ 130,000 130,000 130,000 ตลาดในความรับผิดชอบ สํานักการ

ตลาด ผิดชอบของเทศบาลฯมีความ 2 ครั้ง ของเทศบาลฯมีความสะอาด สาธารณสุขฯ

สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  - ล้างตลาดร่วมใจการเกษตร เป็นระเบียบผ่านเกณฑ์

ตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด สัปห์ดาละ 1 ครั้ง มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ

น่าซื้อของกรมอนามัย  - ล้างตลาดลาน 1,2,3

กระทรวงสาธารณสุข เดือนละ 2 ครั้ง

3 โครงการพัฒนารูปแบบการ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เช่น จัดให้มีแพทย์ประจําศูนย์ 120,000 120,000 120,000 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขต สํานักการ

ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง) บริการสาธารณสุขเทศบาล (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไดร้ับ สาธารณสุขฯ

เขตเทศบาล ได้รับบริการด้านรักษา เมืองกาฬสินธุ์ ทั้ง 2 แห่ง การดูแลรักษาจากแพทย์

พยาบาลที่เหมาะสมและมี สัปห์ดาละ 1 วัน อย่างต่อเนื่องและสามารถ

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เด็กนักเรียนในความ นักเรียนชั้น ป. 1-4 ได้รับ 35,000 35,000 35,000 นักเรียนมีสุขภาพอนามัย สํานักการ

อนามัยนักเรียน รับผิดชอบได้รับการดูแล การดูแลสุขภาพตามเกณฑ์ที่ (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ที่สมบูรณ์แข็งแรง สาธารณสุขฯ

สุขภาพจากเจ้าหน้าที่ กําหนดและเพื่อสร้างเสริม

สาธารณสุข ภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กนักเรียน

ชั้น ป.1 และ ป.6

5 โครงการจัดทําบัตรหลัก เพื่อให้ประชาชนในเขต ร้อยละ 98 ของประชาชน ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้ ประชาชนมีหลักประกัน สํานักการ

ประกันสุขภาพด้านการรักษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีหลัก ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ สุขภาพอย่างคลอบคลุมและได้ สาธารณสุขฯ

พยาบาลในเขตเทศบาลเมือง ประกันสุขภาพด้านการรักษา มีหลักประกันสุขภาพด้านการ รับความสะดวกในการเข้าถึง

กาฬสินธุ์ พยาบาลอย่างทั่วถึง รักษาพยาบาล การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย

มีผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

6 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข  - 4,000,000  - ประชาชนในเขตเทศบาล สํานักการ

สาธารณสุข แห่งที่ 3 บริการดา้นสุขภาพประชาชน 1 แห่ง (ชุมชนหน้าโรงซ่อม เมืองกาฬสินธุ์และประชาชน สาธารณสุขฯ

(เสนอโดยชุมชน หน้าโรงซ่อม) ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร.พ.ช.) ทั่วไปมีความพึงพอใจต่อ

ได้รับบริการที่สะดวกและ บริการด้านสุขภาพและสะดวก

ทั่วถึง ต่อการรับบริการมากขึ้น

7 โครงการจัดซื้อชุดทันตกรรม เพื่อให้บริการเชิงรุกด้าน จัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ 180,000  -  - ประชาชนได้รับบริการ สํานักการ

เคลื่อนที่ ทันตกรรมแก่ประชาชนในเขต จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย ทันตกรรมอย่างครอบคลุม สาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     - Moblie unit 1 ชุด และทั่วถึง

    - เก้าอี้สนาม 1 ชุด

    - โคมไฟสนาม 1 ชุด



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

8 โครงการจัดบริการแพทย์แผน  - เพื่อให้ประชาชนได้รับ มีบริการด้านการแพทย์แผน 400,000 400,000 400,000 ประชาชนได้รับบริการ สํานักการ

ไทยในศูนย์บริการสาธารณสุข บริการการแพทย์ทางเลือก ไทยที่ศูนย์บริการทั้ง 2 แห่ง (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) แพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ สาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทั้ง 2 เช่น นวด อบ ประคบสมุนไพร

แห่ง  - เพื่อส่งเสริมการนําภูมิ

ปัญญาไทยมาใช้ในการดูแล

สุขภาพของประชาชน

9 โครงการเยี่ยมบ้านมารดาและ เพื่อให้หญิงหลังคลอด เยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอด 90,000 90,000 90,000 มารดาหลังคลอดมีความ สํานักการ

บุตรหลังคลอด สามารถปฏิบัติตัวหลังคลอด ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) เข้าใจและสามารถปฏิบัติตัว สาธารณสุขฯ

และเลี้ยงดูบุตรได้อย่าง หลังคลอดพร้อมดูแลบุตรได้

เหมาะสม อย่างเหมาะสมและไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อน

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.  - เพื่อให้ อสม. ได้รับความรู้  - จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. 100,000 100,000 100,000  - อสม. ใหม่มีความรู้และ สํานักการ

และทักษะที่ทันสมัย ใหม่ 1 ครั้ง ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณสุขฯ

 - เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ  - จัดกิจกรรมวัน อสม. อย่างถูกต้องและเหมาะสม

แก่ อสม.  - คัดเลือก อสม. ดีเด่น  - อสม. มีขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติงาน



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

11 โครงการคัดกรองกลุ่มโรค เพื่อให้ประชาชนที่มีอายุ ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 200,000 200,000 200,000 ได้ฐานข้อมูลจากการ สํานักการ

เมตาบอลิก (โรคที่เกิดจากการ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง ได้รับการคัดกรองความเสี่ยง (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) (งบกองทุนฯ) ประเมินความเสี่ยงและ สาธารณสุขฯ

เผาผลาญพลังงานของร่างกาย) ความเสี่ยงตามเกณฑ์การ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 สามารถนํามาวางแผน 

ประเมินของ สปสช. แล้วมุ่งเน้นการเปลี่ยน

พฤติกรรมที่ถูกต้อง

12 โครงการส่งเสริมและใช้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ส่งเสริมการปลูกและใช้สมุนไพรไทย 50,000 50,000 50,000  - มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการ สํานักการ

สมุนไพรไทยในการดูแล ปลูกและใช้สมุนไพรไทยในการ ในการดูแลสุขภาพ ใช้สมุนไพรไทยในการดูแล สาธารณสุขฯ

สุขภาพ ดูแลสุขภาพ สุขภาพ

 - มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการ

แปรรูปสมุนไพรในชุมชน

13 โครงการจัดตั้งยูนิตทันตกรรม เพื่อให้ประชาชนในเขต จัดตั้งยูนิตทันตกรรมพร้อม 900,000 - - ประชาชนสามารถเข้าถึง สํานักการ

ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีหน่วย วัสดุ - ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ บริการด้านทันตกรรมได้ สาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งที่ บริการด้านทันตกรรมอย่าง ด้านทันตกรรม สะดวก เพียงพอ

2 (ดงปอ) เพียงพอ

14 โครงการปรับปรุงศูนย์บริการ เพื่อให้ศูนย์บริการ (ดงปอ) ขยายพื้นที่ส่วนบริการของ 400,000  -  - ประชาชนที่มารับบริการ สํานักการ

สาธารณสุขเทศบาลเมือง มีพื้นที่ในการให้บริการแก่ผู้ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับบริการดี ได้มาตรฐาน สาธารณสุขฯ

กาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 (ดงปอ) มารับบริการอย่างเป็นสัดส่วน ด้านล่างจากพื้นที่เดิมตามแบบ มีคุณภาพ

และเหมาะสม แปลนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

กําหนด



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

15 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ ก่อสร้างโรงจอดรถตามแบบ  - 260,000  -  - เจ้าหน้าที่และผู้มารับ สํานักการ

ประชาชนที่มารับบริการที่ แปลนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ บริการ มีสถานที่จอดพาหนะ สาธารณสุขฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ กําหนด ที่ปลอดภัย

2 (ดงปอ) มีสถานที่จอด  - ภูมิทัศน์ของศูนย์บริการ

ยานพาหนะอย่างเป็นระเบียบ สาธารณสุขแห่งที่ 2 (ดงปอ)

เรียบร้อย มีความเป็นระเบียบและสวย

งาม

๑๖ โครงการสุขภาพจิตพิชิต เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพจิต อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุมีกําลังใจและ กองสวัสดิการฯ

โรคร้าย ที่ดีมีสมาธิภาวนาและกําลังใจ สมาคมผู้สูงอายุ สุขภาพที่ดี

ที่จะดํารงตนอยู่ในสังคมได้



  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
     เป้าประสงค์ที่ ๑๐ มีการป้องกันและควบคุมโรค
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตรวจแนะนํา เพื่อให้ประชาชนได้ ร้านอาหารและแผงลอยใน 55,000 55,000 55,000  - ร้านอาหารและแผงลอย สํานักการ

สุขาภิบาลอาหารและ บริโภคอาหารที่สะอาด เขตเทศบาลได้รับการตรวจ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร สาธารณสุขฯ

อาหารปลอดภัย ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจาก แนะนํา อย่างน้อย 98 % สะอาดรสชาติอร่อย

อาหารและน้ําเป็นสื่อ  - ประชาชนได้บริโภค

อาหารสะอาดปลอยภัยจาก

โรคอาหารและน้ําเป็นสื่อ

2 โครงการอบรมและศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ผู้ประกอบ- ผู้ประกอบการอาหารได้รับการ 350,000 50,000 50,000 ร้านอาหาร แผงลอย สํานักการ

ดูงานผู้ประกอบการร้าน การค้าอาหารในเขตเทศบาล อบรมและศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า และตลาดผ่านเกณฑ์ สาธารณสุขฯ

อาหาร แผงลอย ตลาด และพัฒนายกระดับมาตรฐาน 70  คน มาตรฐาน

และตลาดโต้รุ่ง อาหารสะอาดรสชาติอร่อย

3 โครงการป้องกันและควบคุม  -เพื่อให้ประชาชนในเขต  -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขต 20,000 20,000 20,000  -ประชาชนได้รับความรู้ สํานักการ

โรค ติดต่อในท้องถิ่น เทศบาลฯได้รับความรู้ใน เทศบาลฯ รู้วิธีป้องกันและควบคุม ในการป้องกันโรคตาม สาธารณสุขฯ

การป้องกันและควบคุมโรค โรคติดต่อในท้องถิ่น และโรคที่ ฤดูกาล

ติดต่อในท้องถิ่น มีการระบาดในชว่งฤดูกาลนั้นๆ เช่น  -อัตราการเกิดโรคติดต่อ

 -เพื่อควบคุมการแพร่ โรคไข้ฉี่หนู ,โรคอุจจาระร่วง,โรค ตามฤดูกาลลดลง

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ระบาดของโรคที่มีการระบาด ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่โรคคอตีบฯลฯ 

ในช่วงฤดูนั้นๆ  -ดําเนินการสอบสวนและ

ควบคุมโรคในกรณีที่เกิดโรค

4 โครงการป้องกันเฝ้าระวัง  - เพื่อให้กลุ่มเยาวชนมีความรู้  - ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องใน 100,000 100,000 100,000  - เยาวชนในเขตเทศบาลฯ สํานักการ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความเข้าใจการป้องกัน ชุมชน เพื่วิเคราะห์สภาพปัญหา (งบกองทุน (งบกองทุน (งบกองทุน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง สาธารณสุขฯ

และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศ วัยรุ่นในชุมชน หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน การป้องกัน การเฝ้าระวัง

สัมพันธุ์ได้  - จัดอบรมตัวแทนเยาวชนทุก สุขภาพ) สุขภาพ) สุขภาพ) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์

 - เพื่อให้ชุมชนให้ความสําคัญ ชุมชนเพื่อให้ความรู้เรื่องโรค และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

สามารถจัดตั้งกลุ่มเยาวชนดี เอดส์และการป้องกันแก้ไข  - เยาวชนในเขตเทศบาลฯรู้วิธีการ

ทักษะดี มีอนาคตในชุมชนได้ ปัญหาการมีเพศสัมพันธุ์และ ป้องกัน หลีกเลียง ปฏิเสธในเรื่องเพศ

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สัมพันธุ์ที่ไม่เหมาะสม และสามารถ

 - จัดตั้งกลุ่มเยาวชนดี ทักษะดี นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

มีอนาคตในชุมชนเขตเทศบาล ชีวิตประจําวันได้

เมืองกาฬสินธุ์  - ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่ม

เยาวชนดี ทักษะดี มีอนาคต

ในชุมชน



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

5 โครงการป้องกันและควบคุม  -เพื่อให้ประชาชนเกิด  - จัดแต่งคณะทํางานป้องกัน 200,000 200,000 200,000  -ค่าดัชนีความชุกของลูก สํานักการ

โรคไข้เลือดออก ความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขต (งบกองทุน (งบกองทุน (งบกองทุน น้ํายุงลาย (HI) ไม่เกินค่า สาธารณสุขฯ

และควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลฯเพื่อประเมินผลการ หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน มาตรฐานที่กระทรวง

ในชุมชน สถานศึกษา และวัด ดําเนินงานมนเขตพื้นที่ที่รับผิด- สุขภาพ) สุขภาพ) สุขภาพ) สาธารณสุขกําหนด

ได้ครอบคลุมทกุพื้นที่ใน ชอบเดือนละ 1 ครั้ง  -มีชุมชนปลอดโรคไข้

เขตเทศบาลฯ  - จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน เลือดออก อย่างน้อย๑๐ 

 -เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุก และควบคุมโรคไข้เลือดออกครั้ง ชุมชน , โรงเรียนปลอด

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วน ใหญ่พร้อมกัน ครอบคลุมพื้นที่ ลูกน้ํายุงลาย อย่างน้อย 

ร่วมในการดําเนินงานป้อง- ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ 2 ๕ แห่งและวัดปลอด

กันและควบคุมโรคไข้เลือด- ครั้ง/ปี ลูกน้ํายุงลาย อย่างน้อย 

ออก ๓ วัด

 - เพื่อให้อัตราป่วยด้วยโรคไข้  - สรุปผลการดําเนินงานและ  -อัตราการป่วยของโรค

เลือดออกลดลง คัดเลือกชุมชนปลอดโรคไข้ ไข้เลือดออกลดลงไม่น้อย

เลือดออก โรงเรียน และวัด กว่าร้อยละ 20 ของค่า

ปลอดลูกน้ํายุงลาย มัธยาฐานย้อนหลัง 5 ปี

 - เพื่อเป็นการจัดเตรียม  - เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ในการ 100,000 100,000 100,000

เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการ กําจัดลูกน้ํายุงลายมีพร้อมใช้

กําจัดลูกน้ํายุงลาย ตลอดปีงบประมาณ
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

6 โครงการดูแลรักษาและ เพื่อจัดบริการดูแลสุขภาพ  - จัดให้มีคลินิกรักษาสัตว์ 250,000 250,000 250,000  - มีสถานที่รักษาพยาบาล สํานักการ

ป้องกันโรคสัตว์ สัตว์เลี้ยงทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 แห่ง สัตว์ในราคาถูก สาธารณสุขฯ

 - สุนัขและแมวได้รับการฉีด  - สัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาล

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมืองกาฬสินธุ์มีภูคุ้มกันโรค

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และปราศจากโรคระบาด

สัตว์
7 โครงการเฝ้าระวังและ เพื่อเฝ้าระวังและควบคุม สัตว์เลี้ยงและประชาชน 50,000 50,000 50,000 ไม่มีโรคไข้หวัดนกและ สํานักการ

ควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่ การแพร่ระบาดของโรค ในเขตเทศบาลเมือง โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน สาธารณสุขฯ

คน ติดต่อจากสัตว์สู่คนในเขต กาฬสินธุ์ปลอดจากโรค เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมือง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ติดต่อจากสัตว์สู่คน กาฬสินธุ์

8 โครงการควบคุมสุนัข - แมว เพื่อลดอัตราการเกิดของ สุนัข - แมวจรจัด ได้รับการ 50,000 50,000 50,000 สุนัข - แมวจรจัดลดลง สํานักการ

จรจัด สุนัข - แมว จรจัดในเขต ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างต่อเนื่อง สาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และคุมกําเนิดอย่างน้อยร้อยละ

60

9 โครงการจัดตั้งสถานพยาบาล  - เพื่อให้มีสถานพยาบาลสัตว์ ก่อสร้างอาคารสถาน 1,200,000  -  -  - มีสถานที่ให้บริการดูแล สํานักการ

สัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พยาบาลสัตว์ตามแบบแปลนที่ รักษาพยาบาลสัตว์อย่าง สาธารณสุขฯ

 - เพื่อให้ผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับ เทศบาลกําหนด  ณ  บริเวณงาน ถูกต้อง เหมาะสม 

บริการรักษาพยาบาลสัตว์ได้ ป้องกัน  - ประชาชนได้รับบริการ

อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี ที่สะดวกรวดเร็ว ในราคาที่



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ความปลอดภัย เป็นธรรม

 - เพื่อให้มีสถานที่ให้คําแนะนํา  - สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดีขึ้น

การเลี้ยง การจัดการ การดูแล

สุขภาพสัตว์อย่างถูกวิธี

10 โครงการจัดซื้อเครื่องทําสลบ เพื่อใช้ในการทําให้สัตว์สลบ ค่าเครื่องทําสลบสุกรขนาด 220 v 95,000 - - สุกรได้รับการฆ่าชําแหละที่ สํานักการ

สุกรด้วยไฟฟ้า ก่อนทําการฆ่าชําแหละตาม กําลังไฟช๊อตสุกร  130/180 v ถูกต้องการปฏิบัติงานของ สาธารณสุขฯ

หลักสวัสดิภาพสัตว์อย่าง พร้อมคีมช๊อตสแตสเลทจํานวน พนักงานทําได้เร็วทันตามความ

ถูกวิธี 1  ชุด  สําหรับ ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ ต้องการของผู้ประกอบการ

11 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดใน เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการฆ่า กล้องวงจรปิด  8  ช่อง  ฮาร์ดดิส 45,000 - - ทราบข้อมูลการดําเนินงานของ สํานักการ

โรงฆ่าสัตว์ ชําแหละสัตว์  จํานวนสัตว์ 1  TB พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด โรงฆ่าสัตว์ได้มากขึ้น  และการ สาธารณสุขฯ

เข้าโรงฆ่า การรับซากสัตว์ สําหรับติดตั้งในโรงฆ่าสัตว์ เฝ้าระวังทรัยพ์สินต่าง ๆ ของ

ของผู้ประกอบการ  การปฏิบัติ โรงฆ่าสัตว์ดียิ่งขึ้น

งานภายในโรงฆ่าสัตว์และ

การเฝ้าระวังทรัพย์สินต่าง  ๆ

ของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง-

กาฬสินธุ์



  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
     เป้าประสงค์ที่ ๑๑  บ้านเมืองสะอาดสวยงาม
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างเหมารักษาความ  - เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย การจ้างเหมาชุมชนดูแล 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ถนน ตรอก ซอย ใน สํานักการ

สะอาดและความเป็นระเบียบ ชุมชนได้รับการดูแลรักษา รักาความสะอาดชุมชนทั้ง ชุมชนต่างๆ มีความ สาธารณสุขฯ

เรียบร้อยของชุมชน ความสะอาด ใน 36 ชุมชน และสวน สะอาดเป็นระเบียบ

 - เพื่อให้ประชาชนใน สาธารณะกุดน้ํากินเป็น

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ เวลา 12 เดือน

รักษาความสะอาดและเกิด

จิตสํานึกในการดูแล

สิ่งแวดล้อมในชุมชน

2 โครงการลอกท่อระบายน้ํา  - เพื่อทําการลอกท่อ ท่อระบายน้ําตามถนนสาย 70,000 70,000 70,000 การระบายน้ําตาม สํานักการ

ระบายน้ําในถนนสายต่างๆ ต่างๆระบายน้ําได้ดี ไม่มีน้ําท่วม ถนนสายต่างๆ สะดวก สาธารณสุขฯ

 - เพื่อไม่ให้มีการอุดตันภายใน ขังเวลาฝนตก โดยดําเนินการ รวดเร็วไม่มีน้ําท่วมขัง

ท่อระบายน้ํา ลอกท่อระบายน้ํานอกเวลา

ราชการในถนนที่มีการจราจร

หนาแน่น เช่น ถ.เทศบาล 23

ถ.อินทรศิริ ถ.ภิรมย์ ส่วนถนน

ที่เหลือจะดําเนินการในเวลา

ราชการ

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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3 โครงการจ้างเหมารักษา  - เพื่อให้ถนน ทางเท้าและ จ้างบุคคลดูแลรักษาความ 5,130,000 5,130,000 5,130,000  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สํานักการ

ความสะอาดถนน ทางเท้า ที่สาธารณะในเขตเทศบาล สะอาดถนน ทางเท้า และ สามารถให้บริการในการ สาธารณสุขฯ

และที่สาธารณะในเขต เมืองกาฬสินธุ์ได้รับการ ทางสาธารณะ ในเขตเทศบาล ดูแลรักษาความสะอาด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดูแลรักษาความสะอาด เมืองกาฬสินธุ์ ไม่น้อยกว่า 45 ถนน ทางเท้า และที่

อย่างครอบคลุมและทั่วถึง อัตรา สาธารณะในเขตเทศบาล

 - เพื่อเป็นการส่งเสริมการ เมืองกาฬสินธุ์อย่างครอบ

มีส่วนร่วมในกิจการ คลุมตามเป้าหมาย

สาธารณะของเทศบาลเมือง  - ถนน ทางเท้า และที่

กาฬสินธุ์และเป็นการสร้าง สาธารณะในเขตเทศบาล

รายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น เมืองกาฬสินธุ์ มีความ

สะอาดเรียบร้อยสวยงาม

๔ โครงการจ้างเหมาเอกชน เพื่อให้อาคารสํานักงาน จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษา ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ อาคาสํานักงานเทศบาลและ สํานักปลัดฯ

ทําความสะอาด เทศบาลและสํานักงาน ความสะอาดอาคารสํานักงาน สํานักงานงานทะเบียนราษฎร

ทะเบียนราษฎรให้สะอาด เทศบาลและสํานักงานทะเบียน มีความสะอาด

สวยงาม

๕ โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก  - เพื่อให้สวนสาธารณะและ  - จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษา ๑,๑๘๘,๐๐๐ ๑,๑๘๘,๐๐๐ ๑,๑๘๘,๐๐๐  -เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มี สํานักการช่าง

เพื่อปฏิบัติงานในด้านสวน- สวนเกาะกลางถนนในเขต ปรับปรุงตกแต่งสวนสาธารณะและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสวน

สาธารณะในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาลเมือง- สาธารณะที่เพียงพอและมี

เมืองกาฬสินธุ์ การดูแลรักษาปรับปรุงตกแต่ง กาฬสินธุ์ ประสิทธิภาพ



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ให้สวยงามและครอบคลุม  - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ทุกพื้นที่ มีสวนสาธารณะสวนหย่อม

 - เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ และเกาะกลางถนนที่สวยงาม

และเพิ่มรายได้ให้ประชาชน เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็น

ในเขตพื้นที่ เมืองน่าอยู่

 -ประชาชนในเขตเทศบาล

มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับบริการ

ที่ดีจากภาครัฐ

๖ โครงการจ้างเหมาปรับปรุง เพื่อปรับปรุงบริเวณรอบ จ้างเหมาบุคคลดําเนินการปรับปรุง ๑๐๐,๐๐๐ - - บริเวณรอบสํานักงานเทศบาล สํานักปลัด

ภูมิทัศน์บริเวณรอบสํานักงาน สํานักงานให้มีภูมิทัศน์สวยงาม ภูมิทัศน์รอบบรเิวณสํานักงาน เมืองกาฬสินธุ์มีภูมิทัศน์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่สีเขียว สวยงามเป็นพื้นที่สีเขียว

๗ โครงการจ้างเหมาดูแลรักษา  -เพื่อให้ภูมิทัศน์รอบสํานักงาน จ้างบุคคลดูแลรักษาสวนสาธารณะ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ รอบบริเวณสํานักงานเทศบาล สํานักปลัด

สวนสาธารณะรอบบริเวณ เทศบาลได้รับการดูแลรักษา รอบบริเวณสํานักงานเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์มีภูมิทัศน์ที่สวย

สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง เมืองกาฬสินธุ์  1  อัตรา งามและสะอาด

 -เพื่อเป็นการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในกิจการของเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์และเป็นการ

สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  -เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล- ๘๐๐,๐๐๐ - -  -ลดความเสี่ยงจากการเกิด สํานักปลัด

และทาสีภายนอกอาคารสํานัก- อุบัติเหตุ เมืองกาฬสินธุ์ อุบัติเหตุ

งานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  -เพื่อปรับปรุงอาคารสํานัก-  -อาคารไม่ทรุดโทรมมีความ

งานไม่ให้มีความทรุดโทรม คงทนถาวร

และมีความคงทนถาวร  -อาคารมีความสะอาดและ

สวยงาม

๙ โครงการปรับปรุงที่พักอาศัย  -เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด ปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยของ ๕๐๐,๐๐๐ - - พนักงานมีบ้านพักที่สะดวก สํานักปลัด

พนักงานเทศบาล อุบัติเหตุ พนักงานเทศบาลที่ชํารุดทรุดโทรม สบายและปลอดภัย

 -เพื่อปรับปรุงบ้านพักไม่ให้มี

ความทรุดโทรมและมีความ

คงทนถาวร



  ยุทธศาสตร์ที่ ๘  สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
     เป้าประสงค์ที่ ๑๒ การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างระบบกําจัด เพื่อให้เทศบาลมีสถานที่ ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ 52,038,000  -  - เทศบาลมีพื้นที่พอใน สํานักการ

ขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง- กําจัดขยะที่สามารถรองรับ เพิ่มอีก 1 บ่อ ในสถานที่ (เงินอุดหนุน) การกําจัดขยะด้วยวิธีการ สาธารณสุข

กาฬสินธุ์  ระยะที่  2 ขยะได้เพิ่มขึ้นและมีอายุ กําจัดขยะบ้านแก่งนาขาม 5,782,000 ฝังกลบอย่างถูกหลัก หมายเหตุ

การใช้งานนานขึ้น (เงินสมทบ) สุขาภิบาลเพียงพอกับ เทศบาล

รวม ปริมาณที่เกิดขึ้น ต้องสมทบ

57,820,000 งบประมาณ

ร้อยละ 10

2 โครงการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อเป็นข้อมูลในการ นําปุ๋ยอินทรีย์ของ 17,500 17,500 17,500 คุณภาพปุ๋ยหมัก สํานักการ

ปุ๋ยอินทรีย์ ปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลฯไปตรวจหาธาตุ อินทรีย์ของเทศบาลผ่าน สาธารณสุชฯ

ของเทศบาลให้มีธาตุอาหาร อาหารหลัก ธาตุอาหารรอง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และสารอินทรีย์ 1 ครั้ง

3 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา แหล่งน้ําธรรมชาติในเขต 83,000 83,000 83,000 เทศบาลสามารถนํา สํานักการ

แหล่งน้ําธรรมชาติและ แหล่งน้ําธรรมชาติในเขต เทศบาลและน้ําใต้ดินใน ผลการวิเคราะห์คุณภาพ สาธารณสุขฯ

สถานที่กําจัดขยะ เทศบาลและน้ําใต้ดินใน สถานที่ฝังกลบขยะได้รับ น้ํามาใช้ เพื่อเตือนภัย

สถานที่ฝังกลบขยะ การตรวจวัดคุณภาพน้ําไม่ และหาแนวทางปรับปรุง

น้อยกว่า 2 ครั้ง คุณภาพน้ํา

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

4 โครงการติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อให้ประชาชนติดตั้ง น้ําเสียจากครัวเรือนได้ 30,000 30,000 30,000 ของเสียจากบ้านเรือน สํานักการ

ถังดักไขมันสําหรับบําบัด รับการบําบัดก่อนปล่อยลง ได้รับการบําบัดเบื้องต้น สาธารณสุขฯ

น้ําเสียจากครัวเรือน ท่อระบาย อย่างน้อย ก่อนปล่อยลงสู่ท่อน้ํา

ร้อยละ 40 ของจํานวน สาธารณะ

หลังคาเรือน

5 โครงการเฝ้าระวังมลพิษทาง เพื่อเฝ้าระวังมลพิษ เตาเผาในเขตเทศบาลได้ 10,000 10,000 10,000 คุณภาพอากาศที่ สํานักการ

อากาศ อากาศบริเวณจุดเสี่ยง คือ รับการตรวจวัดคุณภาพ ปล่อยจากเตาเผาศพ สาธารณสุขฯ

เตาเผาในเขตเทศบาลมีการ ทางอากาศทั้ง 4 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ

ดูแลไม่ก่อให้เกิดมลพิษเกิน กรมควบคุมมลพิษ 4 

มาตรฐาน แห่ง

6 โครงการชุมชนปลอดขยะ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ประชาชนมีการจัดการ 200,000 200,000 200,000 สนับสนุนตัวชี้วัดให้ สํานักการ

ในการลดปริมาณขยะตั้งแต่ ขยะ โดยยึดหลัก 3R คือ ปริมาณขยะที่นําไปฝัง สาธารณสุขฯ

แหล่งกําเนิด โดยเทศบาล Reduce  Reuse และ กลบลดลงตามร้อยละที่

เมืองกาฬสินธุ์สนับสนุนให้ Recycle ได้กําหนดไว้

ชุมชนมีการจัดการโดยยึด

หลักลดการใช้ นํากลับมาใช้

ใหม่ และรีไซเคิล ภายใน

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

7 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วย เพื่อกําจัดขยะอินทรีย์โดย ขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้จาก 30,000 30,000 30,000 ปริมาณขยะที่นําไปกําจัด สํานักการ

ไส้เดือนดิน ระบบทางชีวภาพประหยัด ตลาดสดสามารถผลิตเป็นปุ๋ยหมัก ด้วยวิธีฝังกลบในสถานที่ สาธารณสุขฯ

พลังงาน และเป็นมิตรกับ จากขยะอินทรีย์ด้วยวิธีธรรมชาติ กําจัดขยะลดลง

สิ่งแวดล้อม

8 โครงการประกวดชุมชนรักษ์ เพื่อให้ชุมชนมีแรงจูงใจใน ชุมชนมีส่วนร่วมลดปริมาณขยะ 50,000 50,000 50,000 ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอย สํานักการ

สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ ตั้งแต่แหล่งกําเนิด ตั้งแต่แหล่งกําเนิด สาธารณสุขฯ

ขยะตั้งแต่แหล่งกําเนิด



  ยุทธศาสตร์ที่ ๙  พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
     เป้าประสงค์ที่ ๑๓  มีพื้นทีสีเขียวและแหล่งนันทนาการ
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการลดภาวะลดโลกร้อน เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาล  ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นใน กองสวัสดิการฯ

และเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในชุมชน กาฬสินธุ์ ชุมชนช่วยลดภาวะโลก

โดยการปลูกต้นไม้  เพื่อลด ร้อนและเป็นร่มเงา

ภาวะโลกร้อน

๒ โครงการพัฒนาลําน้ําปาวและ เพื่อป้องกันน้ําท่วมพื้นที่การ  - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโซน - ๕๓,๒๘๗,๕๐๐ - ประชาชนในเขตเทศบาล สํานักการช่าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒ ฝั่งลํา เกษตรและปรับปรุงภูมิทัศน์ C โดยการทําท่าเรือ ๒ แห่ง (เงินอุดหนุน) เมืองกาฬสินธุ์ และ

น้ําปาว ตลิ่ง๒ฝั่งลําน้ําปาว พร้อมอนุ-  ระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างรูปปั้น นักท่องเที่ยวใกล้เคียง

รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไดโนเสาร์  ๓๒ ตัว มีแหล่งพักผ่อนและ

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโซน เก็บกักน้ําและน้ําไม่

F  โดยก่อสร้างงานโครงสร้าง ท่วมขัง

พื้นฐานงานระบบไฟฟ้า และ

ก่อสร้างรูปปั้นไดโนเสาร์ ๓๒ ตัว

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโซน

F โดยก่อสร้างงานก่อสร้าง

พื้นฐานและงานระบบไฟฟ้า

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๓ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ   เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ   สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง 50,000,000 50,000,000 50,000,000  - ชุมชนมีสวนสาธารณะ สํานักการช่าง

แก่งดอนกลางเป็นพุทธมณฑล พัฒนาสวนสาธารณะให้ ตามแบบแปลนที่กําหนด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และลานกีฬาเป็นที่

แก่งดอนกลาง เป็นที่พักผ่อนและแหล่ง พักผ่อนหย่อนใจและ

เรียนรู้ทางธรรมชาติและเป็น ออกกําลังกาย

พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์  - จังหวัดมีสถานที่จัด

กิจกรรมที่สําคัญ ๆ และ

เป็นศูนย์วัฒนธรรม

ท้องถิ่น

๔ โครงการก่อสร้างลานจอดรถ เพื่อพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุให้ ก่อส้างสวนสาธารณะ  สนามกีฬา - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - มีบริเวณที่จอดรถเพียงพอแก่ สํานักการช่าง

ลานกีฬา  และสวนสาธารณะ เป็นบริเวณจอดรถลานกีฬา และแหล่งนันทนาการ  บนพื้นที่ (เงินอุดหนุน) ผู้มาใช้สนามกีฬา  มีลานกีฬา

สนามกีฬา และสวนสาธารณะ ราชพัสดุแปลงเลขที่ กส ๖๔๖ ตาม และสวนสาธารณะเป็นที่

แบบแปลนเทศบาล พื้นที่ประมาณ พักผ่อนหย่อนใจ

15  ไร่

๕ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ํา เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ําและ ก่อสร้างสระว่ายน้ําพร้อมอัฒจันทร์ - ๕๕,๑๒๕,๐๐๐ - มีสระว่ายน้ําที่ได้ สํานักการช่าง

มาตรฐาน พร้อมอัฒจันทร์ อัฒจันทร์ให้เป้นสนามที่สามารถ ตามแบบแปลนเทศบาล บริเวณ (เงินอุดหนุน) มาตรฐานที่จัดการแข่งขัน

มีหลังคา จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ําได้ พื้นที่ภายในสนามกีฬากลาง ว่ายน้ําได้

จังหวัดกาฬสินธุ์



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๖ โครงการปรับปรุงแก้มลิงกุดโง้ง เพื่อปรับปรุงแหล่งรับน้ําในเขต  -งานขุดลอกกุดโง้ง  จําวน ๙,๔๕๐,๐๐๐ - - ป้องกันน้ําท่วมขังพื้นที่ สํานักการช่าง

สาธารณะประโยชน์ในเขต เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อ 50,000  ลบ.ม. (เงินอุดหนุน) เศรษฐกิจ ฟื้นฟูระบบ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ บรรเทาเหตุน้ําท่วมและฟื้นฟู  -ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความ นิเวศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์

สภาพทางนิเวศน์ของแหล่งน้ํา ยาว  102 ม. แหล่งน้ํา เพื่อใช้การ

สาธารณะในเขตเทศบาลฯ  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และลานจอด นันทนาการของประชาชน

รถ ค.ส.ล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า  692 ภายในเขตเทศบาลฯ

ตร.ม.

 -ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมท่อ

และบ่อพัก  ความยาวไม่น้อยกว่า

159  ม.

 -ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบ

บริเวณจํานวน  1 งาน

 -ก่อสร้างศาลาพักผ่อน จํานวน

5 หลัง

 -ก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล. พื้นที่

ไม่น้อยกว่า  608 ตร.ม.

 -ก่อสร้างทางเดิน - วิ่ง ความยาว

ไม่น้อยกว่า  262 ม.

 -ก่อสร้างป้ายและประตูรั้ว

จํานวน  1  งาน



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

 -ก่อสร้างห้องน้ํา - ส้วม จํานวน

1  หลัง

 -งานปลุกหญ้าและจัดงาน จํานวน

1 งาน

๗ โครงการก่อสร้างสวนน้ําและ เพื่อก่อสร้างสวนน้ําและสระ  - ก่อสร้างสวนน้ําและสระว่าย - - ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ มีสวนน้ําและสระว่ายน้ําที่ได้ สํานักการช่าง

สระว่ายน้ําสวนริมแก่ง ว่ายน้ําเพื่อให้เป็นสถานที่ออก น้ํา  จํานวน  ๑  งาน (เงินอุดหนุน) มาตรฐานในการออกกําลังกาย

ดอนกลาง กําลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ  - ก่อสร้างอาคารบริการ และพักผ่อนหย่อนใจ

ของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน  ๑  หลัง

เมืองกาฬสินธุ์

๘ โครงการก่อสร้างอาคารสนาม เพื่อก่อสร้างอาคารสนามกีฬา ก่อสร้างอาคารสนามกีฬาฟุตซอล - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - มีสนามกีฬาฟุตซอลที่ได้ สํานักการช่าง

กีฬาฟุตซอลในร่ม ฟุตซอลในร่มเพื่อให้เป็น ในร่มจํานวน  1  หลัง  บริเวณ (เงินอุดหนุน) มาตรฐานในการออกกําลังกาย

สถานที่ออกกําลังกายและ สวนไดโนเสาร์ริมแก่งดอนกลาง และจัดการแข่งขัน

จัดการแบ่งปันกีฬาฟุตซอลได้

๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง-  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง บริเวณหนองไชยวาน  - ๔,๗๒๕,๐๐๐  - สภาพภูมิทัศน์รอบหนอง- สํานักการช่าง

ไชยวาน (เสนอโดยชุมชนหนอง- ไชยวานให้มีความสวยงาม (เงินอุดหนุน) ไชยวาน มีความสวยงาม

ไชยวาน และสะอาดเป็นที่พักผ่อน

หย่อนใจ



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง-  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง บริเวณหนองไชยวาน ข้าง - - ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ สภาพภูมิทัศน์รอบหนอง- สํานักการช่าง

ไชยวานบริเวณข้างร้าน ไชยวานข้างร้าน ส.กลการ ร้าน ส.กลการ (เงินอุดหนุน) ไชยวาน (ข้างร้าน ส.

ส.กลการ ให้มีความสวยงาม กลการ มีความสวยงาม

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) และสะอาดเป็นที่พักผ่อน

หย่อนใจ

๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ บริเวณศาลปู่แฮ่ ตามแบบ ๙๔๕,๐๐๐ -  - สภาพภูมิทัศน์รอบ สํานักการช่าง

ศาลปู่แฮ่ ศาลปู่แฮ่ ให้มีความสวยงาม แปลน ศาลปู่แฮ่  มีความสวย

(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ) งามสะอาดเป็นที่พักผ่อน

หย่อนใจและสนาม

เด็กเล่น

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ  ถมดิน ๗๐๐ ลบ.ม. และปรับ  - ๑๐๕,๐๐๐  -  เป็นแหล่งท่องเที่ยว สํานักการช่าง

สระน้ําหลังที่ทําการชุมชนวัด รักษาสภาพแวดล้อม แต่งรอบบริเวณ และที่พักผ่อนหย่อนใจ

ป่าทุ่งศรีเมือง (เสนอโดยชุมชน ของประชาชน

วัดป่าทุ่งศรีเมือง)

๑๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณศาล  ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ศาล-  - - ๒,๐๔๗,๕๐๐  บริเวณศาลปู่หารมี สํานักการช่าง

บริเวณศาลปู่หาร ปู่หารมีความสวยงาม ศาลปู่หาร สภาพภูมิทัศน์สวยงาม

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์) เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๑๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นสถานที่สําหรับนัน- ปรับปรุงบริเวณทุ่งสระตามแบบ  - - ๑,๒๖๐,๐๐๐ ทุ่งสระเป็นสถานที่ สํานักการช่าง

บริเวณทุ่งสระ ทนาการของประชาชน แปลนเทศบาล หย่อนใจที่เป็นพื้นที่

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) สีเขียวสําหรับประชาชน

๑๕ โครงการปรับปรุงลํารางข้างวัด เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่ การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว  - ๕๒๕,๐๐๐  - มีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น สํานักการช่าง

สว่างคงคา และเป็นการระบายน้ําป้อง และน้ําไม่ท่วมขังชุมชน

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) กันน้ําทว่ม

๑๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ปรับปรุงบริเวณรอบ ๆ เมรุ  - ๕๒๕,๐๐๐  - ประชาชนผู้มาใช้เมรุ สํานักการช่าง

บริเวณเมรุวัดสว่างคงคา จิตใจให้แจ่มใสและเป็นการ ตามแบบแปลน มีจิตใจที่แจ่มใสขึ้น 

(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างคงคา) เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน ลดความเศร้าโศกลงได้

๑๗ โครงการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางเดินและ สร้างเส้นทางจักรยานเชื่อมระหว่าง - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีทางจักรยานเชื่อมระหว่าง สํานักการช่าง

สีเขียวถนนคนเดินทางจักรยาน สภาพแวดล้อมในเมืองให้ดีขึ้น พื้นที่สีเขียวลําน้ําปาว สวน พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ในเขตเมือง สาธารณะกุดน้ํากิน แก่งดอนกลาง

และพื้นที่โล่งสาธารณะอื่นๆ

๑๘ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ของเมือง  -ปรับปรุงถนนภิรมย์และถนนอรรถ- - - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นและ สํานักการช่าง

ถนนเส้นทางสัญลักษณ์ของเมือง ในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ เปศล  ให้เป็นถนนสีเขียว เมืองมีเอกลักษณ์ของเมืองที่

เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว  -จัดภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น น่าสนใจ

ทั้งสองข้างทาง

 -ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยให้

ความสําคัญกับ Street Furniture

เช่น โคมไฟส่องสว่าง  ระบบป้ายการออกแบบพื้นที่ทางเท้า



  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
     เป้าประสงค์ที่ ๑๔  มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยต่างๆ  เพื่อให้ทราบชื่อซอยต่างๆ ติดตั้งป้ายชื่อซอยปีละ  30  ป้าย ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ มีป้ายบอกชื่อซอยเป็นตําแหน่ง สํานักการช่าง

ภายในเขตเทศบาล และตําแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจน ที่ชัดเจน

๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ํา กว้าง ๐.๓๐  เมตร ลึกเฉลี่ย  - - ๑,๒๖๐,๐๐๐ การระบายน้ําสะดวก สาํนักการช่าง

คสล.รูปตัวยูซอยชัยวิวัฒน์พัฒ- สะดวกรวดเร็ว ไม่มีน้ํา ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐๐ เมตร รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง

นา (มหาชัยเนื้อย่างเกาหลี) ท่วมขัง

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพื่อให้การคมนาคมสะดวก  กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว  - ๙๙๙,๖๐๐  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยคําพาอุทิศ เชื่อมซอยวัลลภ รวดเร็ว และสร้างความ ประมาณ ๔๓๓.๐๐ เมตร  หนา ทางการสัญจรไปมา

อุทิศ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๐.๑๕ เมตร  พื้นผิวจราจรไม่ สะดวกปลอดภัย

ของประชาชน น้อยกว่า ๑,๗๓๒.๐๐ ตารางเมตร

๔ โครงการปรับปรุงทางเท้า  เพื่อความปลอดภัยของ ปรับปรุงก่อสร้างทางเท้าได้พื้นที่ไม่ ๕๒๕,๐๐๐ - - ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก สํานักการช่าง

ถนนประชาสามัคคี ประชาชนในการสัญจร น้อยกว่า  1,853  ตารางเมตร ปลอดภัย

บนทางเท้า

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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๕ โครงการปรับปรุงทางเท้า  เพื่อให้การคมนาคม  ปรับปรุงทางเท้าถนนภิรมย์ - ๘,๔๐๐,๐๐๐  -  ทางเท้าได้มาตรฐานการ สํานักการช่าง

ถนนภิรมย์ ถนนอรรถเปศล สะดวกรวดเร็วและสร้าง ถนนอรรถเปศล และถนนกาฬสินธุ์ สัญจรไปมาสะดวก

และถนนกาฬสินธุ์ ความปลอดภัยในชีวิต และ ทั้งสองข้างทางด้วยแผ่นคอนกรีต ปลอดภัย

ทรัพย์สินของประชาชน สําหรับปูทางเท้าและแผ่นคอนกรีต

พื้นต่างสัมผัสสําหรับคนพิการ

ก่อสร้างกระบะปลูกต้นไม้ติดตั้งไฟ

ส่องสว่าง พื้นที่รวมประมาณ  

๑๕,๐๐๐ ตร.ม

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้  ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีระบบสา- สํานักการช่าง

(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล) อย่างทั่วถึง ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล ธารณูปโภคอํานวยความ

สะดวกในชีวิตประจําวัน

๗ โครงการขยายเขตน้ําประปา  เพื่อให้ประชาชนมีน้ําประปา  ขยายเขตประปาให้ครอบคลุม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ประชาชนมีระบบสา- สํานักการช่าง

(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล) ใช้อย่างทั่วถึง ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล ธารณูปโภคอํานวยความ

สะดวกในชีวิตประจําวัน

๘ โครงการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณ  เพื่อให้มีเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน  9  เครื่อง  - ๒๒๕,๐๐๐  -  สามารถวัดปริมาณน้ําฝน สํานักการช่าง

น้ําฝน ในเขตเทศบาล ที่ตกในแต่ละครั้งได้

มาตรฐาน
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๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม  - เพื่อปรัปปรังภูมิทัศน์ถนน  - ก่อสร้างเกาะกลางถนนและ - - ๕,๒๕๐,๐๐๐ ได้ถนนที่มีมาตรฐาน สํานักการช่าง

แนวถนนกุดยางสามัคคี สายหลักที่สําคัญซึ่งทําหน้าที่ ทางเดินเท้าปลูกต้นไม้ตลอดแนว สะดวกปลอดภัยต่อการ

เป็นเส้นทางเข้า-ออกเมือง จัดให้มีการขีดสีตีเส้นติดตั้งป้าย สัญจรทั้งผู้ขับขี่ยวดยาน

 - เพื่อแบ่งแยกทิศทางของ จราจรให้เหมาะสมตามแนวถนน และผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น

กระแสจราจรและป้องกันคน กุดยางสามัคคีช่วงแยกโนนตาล เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเกิด

เดินข้ามถนน จนถึงวัดใต้โพธิ์ค้ํา ระยะทาง ความสวยงามแก่เมือง

 - เพื่อควบคุมความเร็วของ ประมาณ ๑.๖๐๐ กม.

ยวดยานเพิ่มความปลอดภัย

ของผู้ใช้รถใช้ถนน

๑๐ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ เพื่อวางระบบรูปที่ดินบริเวณ พื้นที่ประมาณ  800  ไร่ ๑๐๐,๐๐๐  - -  เขตเทศบาลมีรูปที่ดินที่เป็น สํานักการช่าง

พัฒนาพื้นที่ ข้างถนนมาปราณีตและหลัง ไปตามระบบผังเมือง

วัดประชานิยม

๑๑ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม  เพื่อความสะดวกปลอดภัย ก่อสร้างสะพานผิวจราจรกว้าง - - ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง

ลําน้ําปาวช่วงหน้าสถานีดับเพลิง ในชีวิตและทรัพย์สิน ๗.๐๐ เมตร ยาวประมาณ (เงินอุดหนุน) สะดวกและปลอดภัย

สะดวกในการสัญจรไปมา ๗๐.๐๐  เมตร เชื่อมถนน ในการใช้เส้นทาง

อนรรฆนาค ๔๐ ตามแบบแปลน

เทศบาล
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๑๒ โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน  - เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ํา ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ - - น้ําไม่ท่วมขัง สํานักการช่าง

น้ําท่วม  หน้าที่ทําการไปรษณีย์ สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา ตามแบบแปลนเทศบาล (เงินอุดหนุน) บนผิวจราจร

จ.กาฬสินธุ์ ท่วมขัง

๑๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมา  - ซ่อมแซมปรับปรุงถนน กว้าง - ๕๕๘,๖๐๐ - ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง

ถนนหมู่บ้านจารุพัฒนา ไม่สะดวก เพื่อให้การคมนาคม 4.00 ม. ยาว 213 ม. หนา สะดวกสบายในการสัญจร

(เสนอโดยชุมขนโพธิ์ไทร) สะดวกรวดเร็ว สร้างความ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไปมาประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร ปลอดภัยในชีวิตและ

ของประชาชน  - ซ่อมแซมปรับปรุงถนน กว้าง ทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

4.00 ม. ยาว 40 ม. หนา

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร

๑๔ โครงการปรับปรุงระบบบําบัด เพื่อให้การบําบัดน้ําเสียได้มาตร- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวมน้ําเสีย ดังนี้ - - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ รวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัด สํานักการช่าง

น้ําเสีย ฐานและนําน้ําเสียเข้าสู่ระบบ  -ซ่อมแซมท่อรวบรวมน้ําเสียระยะทาง 800 ม. (เงินอุดหนุน) น้ําเสีย  50%

บําบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  -ซ่อมแซมเครื่องจักรกลอุแกรณ์และระบบควบคุมภายใน

 -ซ่อมแซมผิวจราจรระยะทาง  800 ม.

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. - - ๑๙๕,๐๐๐ ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

ซอยพงษ์พิพัฒน์ฟาร์ม รวดเร็วและสร้างความ กว้าง 2.5 - 3 ม. ยาว 113 ม. สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ผิวจราจร  326.50 ตร.ม.

ของประชาชน



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๑๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  -รางระบายน้ําค.ส.ล.รูปตัวยูฝั่งขวา ๑,๖๐๖,๐๐๐ -  -  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยตลาดเกษตร รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง ความยาว  312  เมตร มาตรฐานป้องกันและ

(ซอยแยกจากถนนทางเข้า  -รางระบายน้ําค.ส.ล.รูปตัวยูฝั่งซ้าย แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

เทศบาลฯ) ความยาว  306  เมตร ได้ดี

 -ความยาวรวมทั้ง 2 ข้าง 618 ม.

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. - ๑,๐๒๕,๐๐๐ - ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

เรียบคลองชลประทานจากซอย รวดเร็วและสร้างความ กว้าง  4.00 ม. ยาว 442.00 ม. สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

หาดลําดวน 1 ถึงซอยตาสังข์ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

ของประชาชน 1,768  ตร.ม.

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้สํานักงานเทศบาล  -ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณรอบ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ -  -เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มี สํานักการช่าง

ท่อระบายน้ํา  บริเวณสํานักงาน เมืองกาฬสินธุ์มีรั้วเป็นขอบเขต อาคารสํานักงานเทศบาลฯ ขอบเขตที่ชัดเจน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชัดเจน  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล.รูป  -ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน

ตัววี  261.00  ม. ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

 -วางท่อระบายน้ํา  คสล. Dia ขังได้ดี

0.60 ม (ชั้น 3) ยาว 261.00 ม.

 -บ่อพัก  39  บ่อ

๑๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - ๑,๘๒๐,๐๐๐ -  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยน้ําทิพย์ รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง  0.30  ม. ลึกเฉลี่ย มาตรฐานป้องกันและ

0.40  ม.  ความยาว 629.00 ม. แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง
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๒๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบาบน้ํา ค.ส.ล. - ๘๕๔,๐๐๐ -  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู  ถนนรอบ รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู  ลึกเฉลี่ย  0.40  ม. มาตรฐานป้องกันและ

วัดประชานิยม กว้าง 0.30  ม. ความยาว แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

312.00  ม. ได้ดี

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -เพื่อให้การคมนาคมสะดวก  -ก่อสร้างถนน  คสล. หนา 0.15 ๓๙๘,๕๐๐ - - ถนนได้มาตรฐาน  การสัญจร สํานักการช่าง

ซอยแยกถนนสายกาฬสินธุ์- รวดเร็วและสร้างความปลอด- ม.  ยาว  162  ม. กว้าง  648  ม ไปมาสะดวกปลอดภัย

ร้อยเอ็ด (ตรงข้ามวิทยาลัย ภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

สารพัดช่าง) ประชาชน

๒๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ๑๐๐,๐๐๐ - -  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 14 รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร มาตรฐานป้องกันและ

(เสนอโดยชุมชนหนองลิ้นจี่) กว้าง  0.30  ม. ความยาว แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

35.00  ม. ได้ดี

๒๓ โครงการปรับปรุงทางเท้า เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมา  - ก่อสร้างทางเท้ากระเบื้อง ๖๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง

รอบกุดน้ํากิน (แยกทางเข้า ไม่สะดวก เพื่อให้การคมนาคม คอนกรีต ขนาด 0.40x0.40 ม. สะดวกสบายในการสัญจร

บขส-ศาลาชุมชนหนองลิ้นจี่) สะดวกรวดเร็ว สร้างความ หนา 3.5 ซม. พื้นที่ 540 ตร.ม. ไปมาประชาชนได้รับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  - ปรับปรุงบ่อพัก จํานวน 23 บ่อ ปลอดภัยในชีวิตและ

ของประชาชน  - ปรับปรุงคันหิน ยาว 220 ม. ทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ
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24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 19,500 - - ถนนได้มาตรฐานและ สํานักการช่าง

ซอยบ้านนางสมัย รวดเร็ว กว้าง 2.50 เมตร ยาว 13 เมตร ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนหนองลิ้นจี่) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.5 ตารางเมตร ปลอดภัย

๒๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - - ๔,๔๕๓,๐๐๐  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัววี  พร้อมวางท่อและ รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัววี  ความยาว  375.00  ม. มาตรฐานป้องกันและ

บ่อพักถนนสงเปลือย ช่วงจาก  -วางท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ปาก แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

กุดโง้งถึงร้านแดงป้าย  ทั้ง  2 ลิ้นราง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ได้ดี

ฝั่งถนน  ชุมชนสงเปลือยใน 0.60  ม. ความยาว 375.00 ม.

 -บ่อพักน้ํา ค.ส.ล. จํานวน 114 บ่อ

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพื่อใหก้ารคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม. - ๓๔๗,๐๐๐ -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยแยกบ้านนางหนูแพร สะดวก  รวดเร็วและสร้าง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. ทางการสัญจรไปมา

ถนนพิมพะนิตย์ ความปลอดภัยในชีวิตและ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) ทรัพย์สินของประชาชน ๕๖๐.๐๐ ตร.ม.

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - 290,000     -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล. รูปตัวยู ซอยยายหลอด รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

100 เมตร
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28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - 609,000     -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล. รูปตัวยู ซอยเสถียรสุข รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

210 เมตร

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - - 1,073,000        - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล. รูปตัวยู ซอย ส.สัมพันธ์ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

370 เมตร

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - - 899,000       - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล. รูปตัวยู ซอยโลตัส รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

310 เมตร

๓๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก กว้าง ๐.๓๐ ม.  ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ๒,๗๘๐,๐๐๐ -  -  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล. รูปตัวยู ซอยข้าง รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง เมตร  ยาว ๙๖๐.๐๐ เมตร มาตรฐานป้องกันและ

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

(เสนอโดยชุมชน ก.ส.ส) ได้ดี
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๓๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพื่อให้การคมนาคม  กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว  - ๑,๕๘๐,๐๐๐  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

สายทุ่งมนเชื่อมถนนลาดยาง สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ประมาณ ๕๔๗.๐๐ เมตร หนา ทางการสัญจรไปมา

สายแขวงการทาง (ข้างโรงสี- ความปลอดภัยในชีวิตและ ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่ สะดวกปลอดภัย

บุญสมดุล) ทรัพย์สินของประชาชน น้อยกว่า ๒,๗๓๕ ตารางเมตร

(ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง)

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพื่อให้การคมนาคม  กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐  เมตร ยาว - - ๑,๐๘๐,๐๐๐  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

สายหลังแขวงการทางกาฬสินธุ์ - สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ประมาณ 300.๐๐ เมตร หนา ทางการสัญจรไปมา

หลังวัดป่าทุ่งศรีเมือง ความปลอดภัยในชีวิตและ ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่ สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) ทรัพย์สินของประชาชน น้อยกว่า 1,500  ตารางเมตร

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร - 270,000     - ถนนได้มาตรฐานและ สํานักการช่าง

ซอยทิศตะวันตกวัดป่า 1 รวดเร็ว กว้าง 5.00  เมตร ยาว 90 เมตร ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

 ซอยประตูโขง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง)

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร - 129,600     - ถนนได้มาตรฐานและ สํานักการช่าง

ซอยทิศตะวันตกวัดป่า2 รวดเร็ว กว้าง 3.00  เมตร ยาว 72  เมตร ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

 ซอยแยกประตูโขง 1 (ซ้ายทาง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง)
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36 โครงการก่อสร่างถนน คสล.ซอย เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร - 255,600     - ถนนได้มาตรฐานและ สํานักการช่าง

ทิศตะวันตกวัดป่า 3 ซอยแยก รวดเร็ว กว้าง 3.00  เมตร ยาว 142  เมตร ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ประตูโขง 3  ซอยแยกประตูโขง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 426  ตารางเมตร ปลอดภัย

2 ริมกําแพงวัด

 (เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง)

37 โครงการก่อสร่างถนน คสล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 450,000      - - ถนนได้มาตรฐานและ สํานักการช่าง

ซอยเล็งพัฒนา (ยายบู๋) รวดเร็ว กว้าง 5.00  เมตร ยาว 150   เมตร ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750  ตารางเมตร

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - 626,400     -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยเฟื่องฟ้า 9 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

216 เมตร

๓๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล. -  - ๔๒๙,๔๐๐ ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยเฟื่องฟ้า ๕ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กว้าง ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๙๐.๐๐ ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี
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๔๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล.  - ๔๗๔,๖๐๐  - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยเฟื่องฟ้า ๗ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กว้าง ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

๔๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.และ เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  - ก่อสร้างถนน คสล.หนา ๐.๑๕ ม.  -  - ๕๗๗,๕๐๐ ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. ฐานป้องกันและแก้ไข

ซอยเฟื่องฟ้า ๘ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) ๖๐.๐๐ ตร.ม.

 - ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูป

ตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กว้าง 

๐.๓๐ ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ ม.

๔๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล.  - ๗๕๘,๑๐๐  - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยหน้าโรงเรียน รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กว้าง ฐานป้องกันและแก้ไข

อนุบาลทุ่งมน ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๓๖.๐๐ ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง)

๔๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ ช่วงที่  1  ก่อสร้างถนน คสล. หนา ๒,๖๘๐,๐๐๐ - - ถนนได้มาตรฐานและประชาชน สํานักการช่าง

ถนนข้าง สนง.เกษตรจังหวัด รวดเร็ว 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) 278.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

1,688.00  ตารางเมตร

ช่วงที่  2  ก่อสร้างถนน คสล. หนา

0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว

350.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า

2,100.00  ตารางเมตร

๔๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพื่อให้การคมนาคม ช่วงที่  ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ๓,๔๘๐,๐๐๐  -  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยริมทุ่ง สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ยาวประมาณ ๓๒๐.๐๐ เมตร ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ์) ความปลอดภัยในชีวิตและ หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร สะดวกปลอดภัย

ทรัพย์สินของประชาชน ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่  ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร

ยาวประมาณ ๓๐๗.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๘.๐๐ ตร.ม.

ช่วงที่  ๓ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร

ยาวประมาณ ๗๒๕.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๕ ตารางเมตร



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๔๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  รางระบายน้ํา คสล.กว้าง ๖๑๐,๐๐๐  -  - แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังได้ สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู  ซอยคําภา รวดเร็วไม่มีน้ําท่วมขัง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ์) ยาว ๒๑๒.๐๐ เมตร

๔๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพื่อให้การคมนาคม  กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๔.๐๐ - - ๕๕๓,๐๐๐  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยอัคราสา (เสนอโดยชุมชน สะดวก  รวดเร็วและสร้าง เมตร หรือพื้นที่ ๙๕๙ ตร.ม. ทางการสัญจรไปมา

หัวโนนโก) ความปลอดภัยในชีวิตและ สะดวกปลอดภัย

ทรัพย์สินของประชาชน

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล.หนา  0.15 เมตร ๓๒๑,๐๐๐ - - ถนนได้มาตรฐานและประชาชน สํานักการช่าง

ซอยศรีดาว  2 รวดเร็ว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 107.00 สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 535.00

ตารางเมตร

๔๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล.หนา  0.15 เมตร - ๑๒๖,๐๐๐ - ถนนได้มาตรฐานและประชาชน สํานักการช่าง

ซอยศรีดาว  3 รวดเร็ว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 42.00 สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00

ตารางเมตร



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๔๙ โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ ก่อสร้างถนนดิน หนาเฉลี่ย 1.50 ม. - - ๑๓๕,๐๐๐ ถนนได้มาตรฐานและประชาชน สํานักการช่าง

ซอยยลถนอม  1 รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. ยาว 100.00 ม. สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 900.00

ตารางเมตร

๕๐ โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ ก่อสร้างถนนดิน หนาเฉลี่ย 0.15 ม. - ๕๖๐,๐๐๐ - ถนนได้มาตรฐานและประชาชน สํานักการช่าง

ซอยยลถนอม  2 รวดเร็ว กว้าง 6.00 ม. ยาว 133.00 ม. สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 798.00

ตารางเมตร

๕๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  กว้าง ๐.๓๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๑,๕๗๕,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล. รูปตัวยูทั้งสองข้าง รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง  ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ฐานป้องกันและแก้ไข

ซอยคงเดช ปัญหาน้ําท่วม

 (เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ)

52 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร - 122,500     - ถนนได้มาตรฐานและ สํานักการช่าง

บรเิวณศาลพระภูมิหมู่บ้านไหมไทย รวดเร็ว กว้าง 7.00  เมตร ยาว 25 เมตร ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 175  ตารางเมตร ปลอดภัย



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

53 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ยาว - 1,200,000      - ป้องกันการพังทลายของ สํานักการช่าง

ลําห้วยสีทนหมู่บ้านไหมไทย ทรัพย์สินของประชาชน 20 เมตร แกเบี้ยน &  แมทเทรส ตลิ่งลําห้วยสีทน

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ)

54 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา เพื่อใช้เป็นที่ประชุมประชาคม ต่อเติมเทพื้น  คสล. 121 ตร.ม. ๖๕,๐๐๐ - - ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ใน สํานักการช่าง

ชุมชน SML และจัดงานประเพณีในชุมชน การประชาคมและจัดงาน

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) ประเพณี

๕๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๗๐๓,๐๐๐ - -  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยร่วมใจพัฒนา รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู  ลึกเฉลี่ย 0.40  ม. มาตรฐานป้องกันและ

ชุมชนสงเปลือยกลาง กว้าง  0.30  ม.  ความยาว แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

244.00  ม.

๕๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  กว้าง ๐.๓๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย  - ๓,๐๙๑,๒๐๐  - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยไทรทองพัฒนา รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง  ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑,๔๗๓ เมตร ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) ปัญหาน้ําท่วม

๕๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ๗๘๘,๘๐๐ - -  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านอาจารย์ รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง กว้าง  0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 มาตรฐานป้องกันและ

ทองดี เมตร ความยาว  272.00 เมตร แก้ไขปญัหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง)



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๕๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - - ๙๓๘,๗๐๐ ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล. รูปตัวยู ซอยหําชัย รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยูลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๔๑๖.๐๐ ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสรา้งรางระบายน้ํา คสล. 464,000 - -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

 คสล.รูปตัวยู ซอยสมหวัง รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

160 เมตร

60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - 84,100       -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยคําพา รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

29 เมตร

61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - - 522,000       - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอย เจริญสุข รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

160 เมตร



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 368,000 - - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยเจริญชัย รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

127 เมตร

๖๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ๕๓๙,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยแยกซอย รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

อนรรฆนาค  18 เมตร ความยาว 186.00 เมตร ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ)

๖๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื่อให้การคมนาคม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗ -  - ๒๑๙,๐๐๐  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

เชื่อมถนนอนรรฆนาค ๔๐ สะดวก  รวดเร็วและสร้าง เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) ความปลอดภัยในชีวิตและ ๓๘๑.๐๐  ตารางเมตร สะดวกปลอดภัย

ทรัพย์สินของประชาชน

๖๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพื่อให้การคมนาคม  ถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร  - ๑,๗๘๐,๘๐๐  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ถนนอนรรฆนาค ๔๐ สะดวกรวดเร็วและสร้าง ยาว ๖๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ทางประชาชนสัญจรไป

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์) ความปลอดภัยในชีวิต และ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพย์สินของประชาชน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๕.๐๐ ตร.ม.

๖๖ โครงการปรับปรุงลานตลาดสินค้า ก่อสร้างลานคอนกรีตกว้าง 8.00 ๒๕๐,๐๐๐ - - สํานักการช่าง

ชุมชน เมตร ยาว 76.00 เมตร



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.

๖๗ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล.กว้าง 2.50 ม. ยาว ๙๒๔,๐๐๐  -  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

เรียบคลองชลประทาน รวดเร็วและสร้างความ ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี ทางประชาชนสัญจรไป

(เสนอโดยชุมชนโพธิ์ไทร) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า มาสะดวกปลอดภัย

ของประชาชน ๑,0๐๐ ตร.ม.

๖๘ โครงการขยายผิวจราจรถนน เพื่อให้การคมนาคม  - รื้อทางเทา้เดินทั้ง ๒ ข้าง  พื้นที่  - ๒,๗๕๖,๐๐๐  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

คสล.ถนนโสมพะมิตร เริ่มจาก สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๘ ตร.ม. ทางการสัญจรไปมา

วงเวียนอนุสาวรีย์ฯ  ถึงแยก ความปลอดภัยในชีวิตและ  - รื้อถอนปากท่อและฝาปิดบ่อ สะดวกปลอดภัย

ถนนประดิษฐ์ ทรัพย์สินของประชาชน พักน้ําเสียขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม.

(เสนอโดยชุมชนตลาดเก่า) จํานวน ๑๓๒ บ่อ

 - ขยายผิวจราจร คสล.๐.๑๕ ม.

ทั้ง ๒ ข้างหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๑,๖๐๘ ตร.ม.

 - ปรับปรุงปากบ่อพักพร้อมฝา

บ่อพักเหล็กตะแกรง  

จํานวน  137 บ่อ



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๖๙ โครงการขยายผิวจราจรถนน เพื่อให้การคมนาคม สะดวก  - รื้อถอนทางเท้าเดิมทั้ง ๒ ข้าง  - - ๑,๗๕๒,๐๐๐  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

พรรณนา รวดเร็ว และสร้างความปลอด พื้นที่ประมาณ ๑,๑๐๒ ตร.ม. ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนตลาดเก่า) ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  - รื้อถอนปากท่อและฝาบ่อพัก สะดวกปลอดภัย

ขนาด  ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม.

จํานวน ๘๓  บ่อ

 - ขยายผิวจราจร คสล.ขนาด

๐.๑๕ ม. ทั้ง ๒ ข้าง  พื้นที่

ประมาณ ๑,๑๐๒ ตร.ม.

 - ปรับปรุงปากท่อและฝาบ่อพัก

ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม. 

จํานวน ๘๓  บ่อ

๗๐ โครงการก่อสร้างถนน คลส.และ เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร ๓๓๑,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

รางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยบ้าน รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

อาจารย์ปิ๋ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า  30.00 ตาราง- ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนตลาดเก่า) เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ํา

คสล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร

ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว

108.00 เมตร



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๗๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตวัยู  -  - ๖,๒๖๖,๐๐๐ ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยูถนนหนองเรือ-หัวคู รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.กว้าง ๐.๓๐ ม. ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนหนองเรือ- ยาว ๒,๗๗๖.๐๐ ม. ปัญหาน้ําท่วม

หัวคูพัฒนา)

๗๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  กว้าง ๐.๓๐ เมตร  ลึก ๐.๔๐  -  - ๓๖๕,๔๐๐ ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยบ้าน รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง เมตร  ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร ฐานป้องกันและแก้ไข

คุณไกรสร(เสนอโดยชุมชนหัวคู- ปัญหาน้ําท่วม

 หนองเรือพัฒนา)

๗๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย  - ๙๙๙,๖๐๐  - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยตาดี รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง ๐.40 เมตร ยาว ๔๗๖.๐๐ เมตร ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ปัญหาน้ําท่วม

๗๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพื่อให้การคมนาคม  ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย  - ๒๖๒,๕๐๐  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยเขียวสัมพันธ์ (ต่อจาก สะดวกรวดเร็วและสร้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

โครงการเดิม) ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ทรัพย์สินของประชาชน จราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตร.ม.



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๗๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ํา  ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  - - ๙๗๔,๔๐๐ การระบายน้ําสะดวก สํานักการช่าง

 คสล.รูปตัวยู  ถนนรอบวัด สะดวกรวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ เมตร รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง

บ้านดงปอ ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว 

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ๔๖๔.๐๐ ม.

๗๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.และ เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร ๒,๒๐๐,๐๐๐ - - ถนนและระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

รางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูถนน รวดเร็ว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 มาตรฐานและประชาชนใช้

ดงปอ  (ทางไปหนองซําหมู) เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250.00 สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบาย

น้ํา คสล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร

ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว

500.00 เมตร

๗๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร ๒,๒๐๐,๐๐๐ - - ถนนและระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

แยกบายพาส (ร้านซ่อมพ่อใหญ่ รวดเร็ว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร มาตรฐานและประชาชนใช้

หํา) พื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,250.00 เมตร สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) และก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.

รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย

0.40 เมตร ความยาว 500.00 ม.



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๗๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู  - ๕๔๑,๘๐๐  - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยูซอยแยกถนนทาง สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.กว้าง ฐานป้องกันและแก้ไข

เข้าตลาดร่วมใจการเกษตร ท่วมขัง ๐.๓๐ ม.ยาว ๒๔๐.๐๐ ม. ปัญหาน้ําท่วม

(ฝั่งขวามือ) (เสนอโดยชุมชน

ทุ่งศรีเมืองพัฒนา)

๗๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัววี ๔๙๓,๕๐๐  -  - ระบบระบายน้ําได้มาตร- สํานักการช่าง

คสล.รูปตัววี ทางเข้าหมู่บ้าน รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง ยาว ๑๓๕.๐๐ ม. ท่อระบายน้ํา ฐานป้องกันและแก้ไข

เบญจวรรณฝั่งขวา คสล. Dia ๐.๖๐ ม.(ชั้น ๓) ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา) ยาว ๑๓๕.๐๐ ท่อน บ่อพัก คสล.

๒๑.๐๐ บ่อ

80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 720,000 - - ถนนได้มาตรฐานและ สํานักการช่าง

ซอยหลังตลาดเกษตร รวดเร็ว กว้าง 6.00  เมตร ยาว 169 เมตร ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,014  ตารางเมตร ปลอดภัย

๘๑ โครงการก่อสร้างสะพาน  เพื่อความสะดวกปลอดภัย  สะพาน คสล.กว้าง ๒.๐๐  -  - ๑,๙๘๔,๕๐๐ สะพานได้มาตรฐานงานสะพาน สํานักการช่าง

คสล.ข้ามลําน้ําปาวช่วง ในชีวิตและทรัพย์สิน เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ประชาชนสัญจรไป

ศาลปู่แฮ่ สะดวกในการสัญจรไปมา ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ)



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๘๒ โครงการปรับปรุงทางเท้าถนน เพื่อให้การคมนาคม สะดวก  -ฝั่งขวา(ฝั่งกําแพงวัดเหนือ)เริ่มจาก - ๑๒๐,๐๐๐ - ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

ผ้าขาว (ซอยข้างวัดเหนือ) รวดเร็ว และสร้างความปลอด สี่แยกถนนผ้าขาวตัดกับถนนธนะผล สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ) ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความยาว  200  เมตร  กว้าง

ประมาณ  1.20  เมตร  หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า  240  ตารางเมตร  

 - ฝั่งซ้ายเริ่มจากสี่แยกถนนผ้าขาว - ๘๘,๐๐๐ -

ตัดกับถนนธนะผล ความยาว  176

เมตร  กว้างประมาณ  1.00  เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  176  ตาราง-

เมตร

83 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาล เพื่อให้ประชาชนในบริเวณใกล้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปู่แฮ่ตามแบบ ๓๐๐,๐๐๐ - - ชุมชนมีสวนสาธารณะเป็นที่พัก สํานักการช่าง

ปู่แฮ่ เคียงได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อน แปลนที่กําหนด ผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกาย

(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ) ใจและมีทัศนียภาพน่ามอง

๘๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  รางระบายน้ํา คสล.กว้าง ๒๑๑,๐๐๐  -  -  แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังได้ สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู  ถนนแก่งสําโรง รวดเร็วไม่มีน้ําท่วมขัง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร

ซอย ๑ ยาว 53.๐๐ เมตร ท่อ คสล.

(เสนอโดยชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้ํา) พร้อมบ่อพัก  ยาว 20.00 เมตร



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๘๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - ๒๙๔,๐๐๐ -  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยูซอยตรงข้ามเมือง- รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กว้าง มาตรฐานป้องกันและ

ไทยประกันชีวิต  ถนนกาฬสินธุ์ ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

(ต่อจากโครงการเดิม) ได้ดี

(เสนอโดยชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้ํา)

86 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ขนาดเส้น - 156,000     -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

(เสนอโดยชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้ํา) รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  ยาว มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

54.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(ระบายน้ําลงลําน้ําปาว)

87 โครงการก่อสร้างทางเท้าภาย  เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ  ก่อสร้างทางเท้า คสล.   กว้าง - 205,000     - ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักการช่าง

ในเขตชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้ํา ปลอดภัย 1.50 - 1.80 เมตร ยาว 228.00 ในชีวิตและทรัพย์สิน

(เสนอโดยชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้ํา) เมตร

๘๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ถนน คสล.กว้าง 2.50 ม. ยาว ๗๙๐,๐๐๐  -  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

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

กุดยางสามัคคีจากถนนถีนานนท์ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า มาสะดวกปลอดภยั

(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) ของประชาชน ๑,062.50 ตร.ม.



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๘๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู 650,000 - - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู  ซอยอุดมชัย รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) เมตร ความยาว  225.00 เมตร ขังได้ดี

๙๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ๑,๔๕๐,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยหลังตลาด SML รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วงขัง กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) เมตร ความยาว 500.00 เมตร ขังได้ดี

๙๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. ๓๐๐,๐๐๐ - - ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

ซอยกุดยางสามัคคี  1 รวดเร็วและสร้างความ กว้าง  5.00 ม. ยาว 100.00 ม. สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) ปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน พื้นที่ผิวจราจร  500.00 ตร.ม.

ของประชาชน

๙๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพื่อให้การคมนาคม  ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย  - ๙๘,๗๐๐  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยแยกสุขสบายใจ (บ้านเลข สะดวกรวดเร็วและสร้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

ที่ ๑๑๔/๖) ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ทรัพย์สินของประชาชน จราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตร.ม.

๙๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. -  - ๒๕๗,๒๐๐ ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง

ซอยวิโรจน์รัตน์ ๓ รวดเร็วและสร้างความ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๔.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ ) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ปลอดภัย

ของประชาชน ๔๑๖.๐๐ ตร.ม.



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๙๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. -  - ๒๓๓,๑๐๐ ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง

ซอยแยกถนนมาประณีต รวดเร็วและสร้างความ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๔.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

ข้างบ้านเลขที่ ๗๐/๖๓ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ของประชาชน ๓๗๖.๐๐ ตร.ม.

๙๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูป - ๗,๕๙๑,๕๐๐ - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล.รูปตัววี  ถนนวิโรจน์รัตน์ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง ตัววี ๒,๑๓๘.๐๐ ม. ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)  - วางท่อระบายน้ํา คสล. Dia ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

๐.๖๐ ม.(ชั้น3) ยาว ๒,๑๓๘.๐๐ม.

 - บ่อพัก ๓๑๔ บ่อ

๙๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ํา  ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  - - ๓๓๖,๐๐๐ การระบายน้ําสะดวก สํานักการช่าง

 คสล.รูปตัวยู ซอยหลังโรงเรียน สะดวกรวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง  รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ เมตร รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง

เซ็นยอเซฟ ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ๑๖๐.๐๐  ม.

๙๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ํา  ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  - - ๙๔๐,๘๐๐ การระบายน้ําสะดวก สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยแสงพงษ์ 2 สะดวกรวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ เมตร . รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม ความยาว 

448.๐๐ ม.
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98 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 200,000 - - ถนนได้มาตรฐานและ สํานักการช่าง

ซอยข้างศาลาชุมชน รวดเร็ว กว้าง 3.00  เมตร ยาว 113 เมตร ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ ) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 339  ตารางเมตร ปลอดภัย

99 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร - 187,200     ถนนได้มาตรฐานและ สํานักการช่าง

 ซอยบ้านพาณิชย์จังหวัด รวดเร็ว กว้าง 3.00  เมตร ยาว 104 เมตร ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ ) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 312  ตารางเมตร ปลอดภัย

100 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.05 เมตร - 520,000     ถนนได้มาตรฐานและ สํานักการช่าง

สุขสบายใจ 3 โดยการเสริม รวดเร็ว กว้าง 4.00  เมตร ยาว 520 เมตร ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ )

๑๐๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพื่อให้การคมนาคม  ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย - ๗๕,๖๐๐  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยพงษ์ปลัด ชุมชนหาดลําดวน สะดวกรวดเร็วและสร้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพย์สินของประชาชน จราจร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตร.ม.

๑๐๒ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. - - ๕๕๒,๖๐๐ ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

ซอยเกษตรสมบูรณ์  รวดเร็วและสร้างความ กว้าง  3.00 ม. ยาว 307.00 ม. สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

ชุมชนหาดลําดวน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

ของประชาชน 921.00  ตารางเมตร
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๑๐๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพื่อให้การคมนาคม  ก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลี่ย - ๘๘,๒๐๐  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยบ้านยายพุฒ  สะดวกรวดเร็วและสร้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร ทางประชาชนสัญจรไป

ชุมชนหาดลําดวน ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพย์สินของประชาชน จราจร ไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตร.ม.

๑๐๔ โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. หนา ๐.๑๕ ม. 552,000 - - ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง

ซอยหาดลําดวน 1 รวดเร็วและสร้างความ กว้าง 3.50 ม. ยาว 230.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

 (ต่อจากโครงการเดิม) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน) ของประชาชน 805.๐๐ ตร.ม.

๑๐๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การรระบายน้ําสะดวก  รางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู  - - ๙๓๖,๖๐๐  การระบายน้ําสะดวก สํานักการช่าง

รูปตัวยูซอยสิทธิวงศ์ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง

ถนนท่าสินค้า เมตร  ความยาว ๔๔๖.๐๐ เมตร

(เสนอโดยชุมชนท่าสินค้า)

๑๐๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การรระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ๖๓๘,๐๐๐ -  -  การระบายน้ําสะดวก สํานักการช่าง

รูปตัวยูซอยสิทธิวงศ์ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง

(เสนอโดยชุมชนท่าสินค้า) เมตร  ความยาว 220.๐๐ เมตร

107 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - - 1,310,800        - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล. รูปตัวยู ซอยท่าสินค้า 1 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนท่าสินค้า) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี
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 452 เมตร

108 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - 159,500     -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล. รูปตัวยู ซอยท่าสินค้า 5 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนท่าสินค้า) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

55  เมตร

๑๐๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - ๒๖๑,๔๐๐  - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยูซอยอํานวย รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู   ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐   ม. ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๑๖.๐๐ ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

๑๑๐  โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคสล.หนา ๐.๑๕ ม. - ๒๓๕,๒๐๐  - ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง

ซอยประศกัดิ์ ๑ รวดเร็วและสร้างความ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ปลอดภัย

ของประชาชน ๓๘๐.๐๐  ตร.ม.

๑๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนคสล.หนา ๐.๑๕ ม. ๗๓,๑๐๐  -  - ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง

ซอยพรมวรคันธ์ ต่อจากโครงการ รวดเร็วและสร้างความ กว้าง ๓.๐๐ - ๕.๐๐ ม. ยาว การสัญจรไปมาสะดวก

เดิม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ปลอดภัย

 (เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) ของประชาชน ๕๘๙.๐๐  ตร.ม.พร้อมท่อลอด 
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dia  ๐.๔๐ ม. จํานวน ๙ ท่อน

๑๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -เพื่อให้การคมนาคมสะดวก  -ก่อสร้างถนนคสล.หนา ๐.๑๕ ม. - - 3,434,500    -ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง

และก่อสร้างรางระบายน้ํา รวดเร็วและสร้างความ กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๓๘๐.๐๐ ม. การสัญจรไปมาสะดวก

คสล.รูปตัววี ซอยแยกถนน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ปลอดภัย

สายกาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด ของประชาชน ๑,๙๐๐.๐๐ ตร.ม.  -ระบบระบายน้ําได้มาตร

(ตรงข้ามสนามกีฬากลาง  -เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ฐานป้องกันและแก้ไข

จังหวัดกาฬสินธุ์) รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัววี ๖๓๒.๐๐ ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)  - วางท่อระบายน้ํา Dia ๐.๖๐ ม.

(ชั้น ๓) ๖๓๒  ม. และบ่อพัก 94 บ่อ

113 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 528,200     ถนนได้มาตรฐาน และมี สํานักการช่าง

 และรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู รวดเร็ว และเพื่อให้การระบายน้ํากว้าง 3.00 เมตร ยาว26 เมตร ระบบบายน้ําที่ได้มาตรฐาน

ซอยโชคอํานวย สะดวก รวดเร็วไม่มีน้ําท่วมขัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 78.00 ตารางเมตร และแก้ไขปัญาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) และ ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.

รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร

ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว

166.00 เมตร

๑๑๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล. - - ๑๓๕,๔๐๐ ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยแยกอนรรฆ- รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กว้าง ฐานป้องกันและแก้ไข

นาค  ๑๓ ๐.๓๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี
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(เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย)

๑๑๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล. - ๔๓๓,๖๐๐ - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยแยกอนรรฆ- รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กว้าง ฐานป้องกันและแก้ไข

นาค ๑๓ (ช่วงที่ ๑) จากปากซอย 0.30 ม. ยาว 192.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

ถึงสะพานข้ามลําห้วย

(เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย)

๑๑๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล. 1,660,000   - - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยแยกอนรรฆ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กว้าง ฐานป้องกันและแก้ไข

นาค ๑๓ (ช่วงที่ ๒) จากสะพาน 0.30 ม. ยาว 574.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

ข้ามลําห้วยถึงด้านหลังโรงฆ่าสัตว์

(เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย)

๑๑๗ โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา เพื่อใช้เป็นที่ประชุมประชาคม ต่อเติมหอ้งน้ํา ขนาด 1.30 x 10.00 ๒๖๔,๐๐๐ - - ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ใน สํานักการช่าง

ชุมชน SML และจัดงานประเพณีในชุมชน เมตร  และต่อเติมห้องเก็บของขนาด การประชาคมและจัดงาน

(เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย) 2.00 x 10.00 เมตร ประเพณี

๑๑๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - ๗๑๘,๒๐๐ -  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยูซอยแยกดอนกลอย รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. มาตรฐานป้องกันและ

(เสนอโดยชุมชนดอนกลอย) กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๓๑๘.๐๐ ม. แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๑๑๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. ๓๘๐,๐๐๐ - - ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

ชุมชนดอนกลอยเชื่อมชุมชน รวดเร็วและสร้างความ กว้าง  5.00 ม. ยาว 90 ม.หรือ สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

ริมแก่งดอนกลาง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า450.00

(เสนอโดยชุมชนดอนกลอย) ของประชาชน ตร.ม. พร้อมถมดินคันทางสูง

ประมาณ  1.00  เมตร

120 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 720,000 - - ถนนไดม้าตรฐาน และมี สํานักการช่าง

และรางระบายน้ํา คสล. รวดเร็ว และเพื่อให้การระบายน้ํากว้าง 3.00 เมตร ยาว 105 เมตร ระบบบายน้ําที่ได้มาตรฐาน

รูปตัวยู ซอย  567 สะดวก รวดเร็วไม่มีน้ําท่วมขัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร และแก้ไขปัญาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนทุ่งมน) และ ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.

รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร

ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว

121.00 เมตร

121 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. - 985,000     -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล. รูปตัวยู ซอยโรงปลาทู รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างพัฒนา) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

448 เมตร



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

122 โครงการก่สอร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 1,290,000   - -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยยายคําอุทิศ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างพัฒนา) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

448 เมตร

123 โครงการก่อสร้างทางเท้าเชื่อม เพื่อการสัญจรที่สะดวกและ ก่อสร้างทางเท้า กว้าง 2.50 -4.00 100,000 - - ประชาชนมีความปลอดภัยใน สํานักการช่าง

ระหว่างปากซอยดอนสวรรค์ถึง ปลอดภัย เมตร ยาว 56.00 เมตร พื้นที่ไม่ ชีวิตและทรัพย์สิน

ปากซอยน้ําทิพย์ น้อยกว่า  180.00 ตารางเมตร

(เสนอโดยชุมชนหน้าโรงเลื่อย)

124 โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน เพื่อความสะดวกของคนใน ก่อสร้างตลาดชุมชน ขนาดกว้าง 420,000 - - ประชาชนในชุมชนมีพื้นที่ในการ สํานักการช่าง

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน) ชุมชนมีพื้นที่ขายสินค้าเพิ่มขึ้น 5.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร จําหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้

พื้นที่ไม่น้อยกว่า  105.00 

ตารางเมตร

125 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู 116,000 - - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยกมลชัยพัฒนา1 รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน) เมตร ความยาว 40 เมตร ขังได้ดี



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

126 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน เพื่อให้ประชาชนในบริเวณใกล้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวน 300,000 - - ชุมชนมีสวนสาธารณะเป็นที่พัก สํานักการช่าง

สาธารณะริมแก่งดอนกลาง เคียงได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อน สาธารณะแก่งดอนกลางตามแบบ ผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกาย

(เสนอโดยชุมชนริมแก่งดอนกลาง) ใจและมีทัศนียภาพน่ามอง แปลนที่กําหนด

127 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู 185,600 - - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยบ้านรองประธาน รวดเร็วไม่มีน้ําท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

วินัย ความยาว 64.00 เมตร ขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนดอนสวรรค์)

128 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร 39,600 - - ถนนได้มาตรฐานและประชาชน สํานักการช่าง

วรัญญา รวดเร็ว กว้าง 3.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนบุญกว้าง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า  66.00 ตารางเมตร

129 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา เพื่อใช้เป็นที่ประชุมประชาคม ต่อเติมศาลาชุมชน ขนาดกว้าง 120,000 - - ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ใน สํานักการช่าง

ชุมชน SML และจัดงานประเพณีในชุมชน 1.30 - 1.80 เมตร ยาว 8.00 การประชาคมและจัดงาน

(เสนอโดยชุมชนบุญกว้าง) เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.00 ประเพณี

ตารางเมตร  พร้อมรั้วยาว 15.00 

เมตร และเหล็กดัด



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

130 โครงการก่อสร้างถนนรอบแก่ง เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและ ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลติก 5,000,000 - - ถนนได้มาตรฐานและประชาชน สํานักการช่าง

ดอนกลาง (ส่วนที่เหลือ) รวดเร็ว คอนกรีต หนาเฉลี่ย  0.05 ม. (เงินอุดหนุน) สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

กว้าง 6.0 - 8.0 ม. ความยาวรวม 

1,200  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า  8,835 ตารางเมตร



  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
     เป้าประสงค์ที่ ๑๕ ชุมชนพึ่งตนเองได้
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสนับสนุนองค์กร  เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับประโยชน์ ทุกส่วนการงาน

ประชาชน องค์กรการกุศล การจัดกิจกรรมหรือจัดทํา องค์กรประชาชน และองค์กร จากการดําเนินงานของ

และองค์กรที่จัดตั้งตาม โครงการที่อยู่ในอํานาจ ที่จัดตั้งตามกฎหมายหรือหน่วย- องค์กรหรือหน่วยงานที่

กฎหมายหรือหน่วย- หน้าที่ของเทศบาลตามที่มี งานของรฐั ได้รับเงินอุดหนุนจาก

งานที่ทําประโยชน์ต่อสังคม การร้องขอ เทศบาล

๒ โครงการการประชุมประจํา  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี จัดประชุมคณะกรรรมการชุมชน ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ คณะกรรมการชุมชนและผู้นํา กองสวัสดิการฯ

เดือนคณะกรรมการชุมชน ส่วนร่วมในการพัฒนาและ และผู้นําชุมชนกลุ่มต่างๆ จํานวน ชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ได้ร่วมประ-

และผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง  ๆ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด 36  ชุมชน  อย่างน้อย ชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นและการแก้ไขปัญหา เดือนละ  1  ครั้ง เห็นและมีส่วนร่วมในการ

ชุมชนและพัฒนาชุมชน พัฒนากิจกรรมต่าง  ๆ

ร่วมกัน ร่วมกับเทศบาลตลอดจนได้

เสนอปัญหาต่างๆ ในชุมชนให้

เทศบาลได้รับทราบและแก้ไข

ปัญหาให้กับชุมชนต่อไป

พันธกิจที่ ๓  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน  -จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เกษตรกรในชุมชน  และผู้เข้า กองสวัสดิการฯ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโน- วิชาการด้านการเกษตรให้กับ ให้กับชุมชน รับการอบรมได้รับความรู้มี

โลยีด้านการเกษตรแก่ชุมชน ชุมชน  -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตด้าน ทักษะด้านการเกษตร เพื่อ

การเกษตร ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่ม

ผลผลิตผลด้านการเกษตร

๔ โครงการประกวดชุมชนดีเด่น  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน มี ๓๖ ชุมชน ใน ๔ ปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ชุมชนมีแบบอย่างในการ กองสวัสดิการฯ

ส่วนร่วมในการพัฒนา พัฒนาชุมชน

โดยมีแบบอย่างของชุมชน

ที่เข้มแข็งเป็นต้นแบบ

๕ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม  เพื่อสร้างความเข้มแข็ง คณะกรรมการชุมชนและผู้นํากลุ่ม ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการชุมชนและผู้นํา  กองสวัสดิการฯ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ ให้กับผู้นําชุมชนและกลุ่ม ต่าง ๆ ใน 36  ชุมชน ๆ ละ 10 กลุ่มต่างในชุมชนมีความรู้

การศึกษาดูงานของผู้นําชุมชน ต่างๆ ในชุมชน คน ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เพิ่มมากขึ้น

๖ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ  เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ ครอบครัว. องค์กร, ชุมชนกลุ่ม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ กองสวัสดิการฯ

เครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรี บริหารจัดการด้านสังคม ต่างๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มสตรี ความเข้าใจในแนวทาง

และครอบครัว เชื่อมโยงกับการพัฒนาสตรี กลุ่มเด็กเยาวชน อสม. และทิศทางการดําเนิน

และครอบครัว ด้านกระบวน กรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ งานพัฒนาศักยภาพ
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การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน ต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ สถาบันครอบครัวและมี

ประสบการณ์ เป็นเครือข่าย และผู้ติดเชื้อ HIV ในเขต เครือข่ายการทํางานด้าน

ท้องถิ่นไทยเพื่อสตรี และ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สตรีและครอบครัว

ครอบครัว

๗ โครงการเฝ้าระวังของกลุ่ม  เพื่อป้องกันความรุนแรง  คณะกรรมการศูนย์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ไม่มีการกระทําที่เป็นความ กองสวัสดิการฯ

สตรี เพื่อลดความรุนแรงต่อ ที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็ก และสตรี พัฒนาครอบครัว ๗๒ คน และ รุนแรงในเด็กและสตรีในชุมชน

เด็ก และสตรีในชุมชน ในแต่ละชุมชน และสร้าง ตัวแทนสตรีในแต่ละชุมชน

ความอบอุ่นในครอบครัว ๑๐๘ คน

๘ โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี  เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้มีส่วน  ตัวแทนสตรีในแต่ละชุมชนๆ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  สังคมยอมรับในสิทธิสตรี กองสวัสดิการฯ

สากล และวันสตรีไทย ร่วมในสังคมอย่างเสมอภาค ละ ๓ คน  รวม ๑๐๘ คน อย่างเท่าเทียมและเสมอ

และให้สังคมตระหนักถึงความ ภาค

สําคัญของสตรี

๙ โครงการจัดกิจกรรมวันแม่  เพื่อประกาศยกย่องคุณงาม มอบโล่แม่ดีเด่น  36  คน และ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐  ผู้เป็นแม่ได้รับการยกย่อง กองสวัสดิการฯ

แห่งชาติ ความดีของผู้เป็นแม่และจัด จัดพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เชิดชูเกียรติและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ การแสดงความจงรักภักดี
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๑๐ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน  เพื่อให้ชุมชนได้ออกกําลังกาย จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สร้างความรักความสามัคคี กองสวัสดิการฯ

สัมพันธ์ต้านยาเสพติด เล่นกีฬา  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับ สุมพันธ์ในชุมชน 36  ชุมชน ในชุมชนและเป็นชุมชนที่

ยาเสพติด ปีละ  1  ครั้ง เข้มแข็ง

๑๑ โครงการเฝ้าระวังและติดตาม  เพื่อไม่ให้ผู้ติดยาเสพติด บําบัดผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดในชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ไม่มีผู้ป่วยที่เคยติดยา กองสวัดิการฯ

ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู  ผู้ติดยา กลับไปเสพยาเสพติดอีก เสพติดไปเกี่ยวข้องกับ

เสพติด ยาเสพติดอีก

๑๒ โครงการรณรงค์ต่อต้าน  เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์  จัดกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์ 30,000        ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ประชาชนมีความปลอดภัย กองสวัดิการฯ

ยาเสพติด ต่อต้านยาเสพติด  ในวันที่ ต่อต้านยาเสพติดให้ประชาชน และห่างไกลยาเสพติด

26 มิ.ย. ของทุกปี  ซึ่งเป็นวัน ในเขตเทศบาล  ได้ตระหนัก

ต่อต้านยาเสพติด  ถึงพิษภัยของยาเสพติด และ

เฝ้าระวังยาเสพติดร่วมกันปีละ  

1  ครั้ง

๑๓ โครงการจัดพื้นที่สร้างสรรค์  เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน เยาวชนในเขตเทศบาลจัดกิจกรรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ กองสวัสดิการฯ

กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เชิงสร้างสรรค์ตลอดปีงบประมาณ หรือเวที  เพื่อแสดงออก

มีพื้นที่หรือเวที เพื่อแสดง เดือนละ  2 ครั้ง ในทางสร้างสรรค์ และ

ออกในทางสร้างสรรค์ และ ห่างไกลยาเสพติด

ห่างไกลยาเสพติด
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๑๔ โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อ  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้  สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  เด็กและเยาวชนได้ใช้ กองสวัสดิการฯ

สร้างภาวะผู้นําและแก้ไขปัญหา มีกิจกรรมและใช้เวลาว่าง จํานวนไม่น้อยกว่า  200 คน เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

เยาวชน ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีอาชีพเสริมรายได้กับ

ตัวเองและครอบครัว

๑๕ โครงการอุดหนุนสมาคม เพื่ออุดหนุนสมาคมฌาปนกิจ- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ย- 100,000 100,000 100,000 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ย- กองสวัสดิการฯ

ฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมือง- ยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมือง-

ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในการ กาฬสินธุ์มีความเข้มแข็งในการ กาฬสินธุ์มีเงินทุนหมุนเวียน

สงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต บริหารกิจการของสมาคมฯ ในการบริหารกิจการ

และเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย

๑๖ โครงการอบรมจัดทําและ เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน จัดอบรมคณะกรรมการชุมชน 100,000 100,000 100,000  -ชุมชนมีแผนพัฒนาของตนเอง กองสวัสดิการฯ

ทบทวนแผนชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการ ปีละ  1  ครั้ง  -ภาครัฐสามารถสนับสนุนแผน

จัดทําแผนตามความต้องการ ชุมชนได้ตามต้องการ

ของชุมชน
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๑๗ โครงการเชิดชูเยาวชนคนดี เพื่อยกย่องเชิดชูเยาวชน เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง 50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชนที่ผ่านการ กองสวัสดิการ

ศรีกาฬสินธุ์ ในชุมชนที่มีความกตัญญูและ ชุมชนละ  2  คน  ใน 36  ชุมชน คัดเลือกจากชุมชนตามหลัก-

บําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน รวม  72  คน เกณฑ์มีความภาคภูมิใจและ

สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ

เด็กและเยาวชนในชุมชน

๑๘ โครงการชุมชนร่วมใจ เพื่อให้คนในชุมชนได้แลก- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้อง- 100,000 100,000 100,000 ชุมชนได้วิเคราะห์ปัญหาของ กองสวัสดิการ

ต้านภัยยาเสพติด เปลี่ยนเรียนรู้ภัยของยาเสพติด กันภัยยาเสพติด  36  ชุมชน ยาเสพติดและร่วมกันแก้ไข

และร่วมกันป้องกันแก้ไข ปัญหาของยาเสพติดไม่ให้

ปัญหายาเสพติดในชุมชน แพร่ระบาดในชุมชน

๑๙ โครงการสร้างสานสัมพันธ์ เพื่อให้ครอบครัวมีเวทีในการ  -จัดอบรมครอบครัวกลุ่มเสี่ยง 100,000 100,000 100,000 ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงได้ กองสวัสดิการ

ครอบครัวอบอุ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ ในชุมชนๆละ 1 ครอบครัวจํานวน  รับทราบปัญหาและปรับ

สภาพปัญหาและปรับเปลี่ยน 36  ชุมชน รวม  36  ครอบครัว เปลี่ยนพฤติกรรมและอยู่ใน

พฤติกรรมในครอบครัวของ  -จัดกิจกรรมให้ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง สังคมอย่างมีความสุข

ตนเอง ได้สร้างสายสัมพันธ์อันดีใน

ครอบครัว

๒๐ โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้าง  เพื่อให้มีสถานที่จัดแหล่ง  พื้นที่ประมาณ ๕๐ ตร.ว. - - 500,000      ประชาชนมีสถานที่ใช้เป็นแหล่ง กองสวัสดิการฯ

แหล่งเรียนรู้ประจําชุมชน เรียนรู้ประจําชุมชน ในชุมชนหัวโนนโก เรียนรู้ประจําชุมชน

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)
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๒๑ โครงการก่อสร้างอาคารชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ทํา ก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียว - - ๓๕๐,๐๐๐ เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ทํา กองสวัสดิการฯ

หัวโนนโก กิจกรรมร่วมกันและเป็นที่ ขนาด ๙.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม.พื้นที่ กิจกรรมร่วมกันและเป็น

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) เก็บวัสดุอุปกรณ์ของชุมชน ๘๔.๐๐ ตร.ม. ที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ของ

ชุมชน

๒๒ โครงการก่อสร้างลานเอนก เพื่อให้ชุมชนมีพื้นที่จัดกิจกรรรม ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต  - ๑๐๐,๐๐๐  - ชุมชนมีอาคารที่ใช้จัดกิจกรรม กองสวัสดิการฯ

ประสงค์ชุมชนหนองไชยวาน ต่างๆ ของชุมชน  หนา ๐.๑๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ของชุมชน

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน) ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.

23 โครงการก่อสร้าลานจําหน่าย  -เพื่อสร้างอาคารเอนก ก่อสร้างอาคารตลาด กว้าง 5.00 - - 420,000       - ประชาชนในชุมชนมีรายได้ กองสวัสดิการ

สินค้าในชุมชนหนองไชยวาน ประสงค์ในชุมชน เมตร ยาว 21.00 เมตร  พื้นที่ เพิ่มขึ้น

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน)  -เพื่อให้คนในชุมชนนํา ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร

ผลิตภัณฑ์ทําผลิตภัณฑ์ของ

คนในชุมชนมาวางขาย

๒๔ โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนในบริเวณ บริเวณที่ตั้งชุมชนริมแก่งดอน  - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่ริมแก่ง กองสวัสดิการฯ

ชุมชนริมแก่งดอนกลาง ริมแก่งดอนกลางและพื้น กลาง (ใกล้กับรูปปั้นไดโนเสาร์) (เงินอุดหนุน) ดอนกลางและบริเวณ

ที่ใกล้เคียงได้มีสถานที่เพื่อ พื้นที่ดําเนินการประมาณ 2.5 ไร่ ใกล้เคียงได้ใช้เป็น

ออกกําลังกายเป็นการส่งเสริม สถานที่ออกกําลังกาย

สุขภาพและลดปัญหายา และสันทนาการ พัฒนา

เสพติดรวมถึงพัฒนาเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เมืองกาฬสินธุ์ให้เป็นเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่และ

น่าอยู่อย่างมั่นคง ส่งเสริมการท่องเที่ยว



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๒๕ โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนในบริเวณ ภายในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่ชุมชน กองสวัสดิการฯ

ชุมชนดงปอ ดงปอและพื้นที่ใกล้ ชุมชนดงปอ พื้นที่ประมาณ (เงินอุดหนุน) ดงปอและบริเวณ

เคียงได้มีสถานที่เพื่อออกกําลัง 6.0  ไร่ ใกล้เคียงได้ใช้เป็น

กายเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สถานที่ออกกําลังกาย

และลดปัญหายาเสพติดรวมถึง และสันทนาการ พัฒนา

พัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างมั่นคง ให้เป็นเมืองน่าอยู่และ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ความเข้มแข็งของครอบครัว

26 โครงการก่อสร้างลานจําหน่าย  -เพื่อความสะดวกของคนใน ก่อสร้างลานคอนกรีต กว้าง 8.00 - 250,000 -  - ชุมชนได้รับความสะดวกและ กองสวัสดิการ

สินค้าชุมชนซอยน้ําทิพย์ ชุมชนมีพื้นที่ขายสินค้าเพิ่มขึ้น เมตร  ยาว 76.00 เมตร พื้นที่ ประชาชนในชุมชนมีรายได้

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์)  -เพื่อให้คนในชุมชน นําผล ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น

ผลิตออกมาวางขายเพื่อเพิ่ม

รายได้

27 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา เพื่อใช้เป็นที่ประชุมประชาคม  - ต่อเติมห้องหน้า ขนาด  1.30 x 250,000 - - ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ กองสวัสดิการ

ชุมชน  SML และจัดงานประเพณีในชุมชน 10.00 เมตร ในการประชาคมและจัดงาน

(เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย)  - ต่อเติมห้องเก็บของ ขนาด 2.00 x ประเพณี



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

10.00 เมตร

28 โครงการก่อสร้างลานจําหน่าย เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่จําหน่าย จัดสร้างลานคอนกรีตขนาด - - ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีสถานที่จําหน่าย กองสวัสดิการ

สินค้าชุมชนหาดลําดวน สินค้าในชุมชน 10 x 5 เมตร หรือพื้นที่  150 สินค้าชุมชน

(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน) ตร.ม.

๒๙ โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ชุมชนในเขตเทศบาล 36 ชุมชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ชุมชนมีกิจกรรมการส่งเสริม สํานักการ

คนดี สุขภาพดี รายได้ดี (พอดี) ประชาชนให้สมดุลทั้ง 3 มิติ เชิดชูคนดีชุมชนมีกติกาและ สาธารณสุขฯ

คือ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี มาตรการทางสังคมในการงดเหล้า

ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน

ประเพณีสําคัญรวมทั้งการลด ละ

เลิกอบายมุข ยาเสพติดและการ

ทะเลาะวิวาทครัวเรือนมีการบันทึก

ข้อมูลบัญชีรายรับรายจ่าย



   ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒  สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
       เป้าประสงค์ที่ ๑๖ มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุน  เพื่อสนับสนุนงบประมาณ  อุดหนุนงบประมาณให้กับ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  เหล่ากาชาดจังหวัด- สํานักปลัดฯ

เหล่ากาชาดจังหวัด ในภารกิจบรรเทาทุกข์ และ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ให้การช่วยเหลือ

กาฬสินธุ์ ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบ ประชาชนในจังหวัด

ภัยพิบัติ ของเหล่ากาชาด กาฬสินธุ์ ได้ทันท่วงที

จังหวัดกาฬสินธุ์

๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพและ  -ชุมชนมีอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้  -150 คนโดยแบ่งฝึกอบรมอาชีพ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -ประชาชนผู้ผ่านการอบรม กองสวัสดิการฯ

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ให้กับครอบครัว เป็น  3  รุ่น มีรายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชน  -กลุ่มอาชีพมีทุนหมุนเวียนใน  -สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน  -กลุ่มอาชีพมีทุนหมุนเวียนใน

การประกอบอาชีพ จํานวน  16  กลุ่ม การประกอบอาชีพ

๓ โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอด เพื่อช่วยเหลือสมาคมคนตาบอด สมาชิกของสมาคมคนตาบอด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สมาคมคนตาบอด กองสวัสดิการฯ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ในการดําเนิน จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับ

กิจกรรมของสมาคม การช่วยเหลือในการ

ดําเนินกิจกรรมของ
๔ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ติดเชื้อ H.I.V  มีสวัสดิการ ผู้ติดเชื้อ H.I.V ทั้ง  36  ชุมชน ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ผู้ติดเชื้อ H.I.V. ทั้ง  36 ชุมชน กองสวัสดิการฯ

ผู้ติดเชื้อ H.I.V ดูแลอย่างทั่วถึง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

พันธกิจที่ ๓  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๕ โครงการยกย่องเชิดชูครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อมของ ครอบครัวในชุมชนทั้ง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ครอบครัวที่ผ่านการ กองสวัสดิการฯ

ต้นแบบด้านความซื่อตรง สมาชิกในครอบครัวให้มี ๓๖ ชุมชน อบรมมีความเข้าใจใน

ความรู้ในการดําเนินชีวิต การใช้ชีวิตภายในครอบ

ครัวดีขึ้น

 



   ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓   สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทร้พย์สินของประชาชน
     เป้าประสงค์ที่ ๑๗ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและลด รณรงค์สร้างจิตสํานึกให้แก่ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการเสีย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ลดอัตราการบาดเจ็บและ สํานักปลัดฯ

อุบัติเหตุทางถนน ประชาชน ให้ตระหนักถึงความ ชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาล
ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

๒ โครงการรักษาความสงบ เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ จัดชุดสายตรวจจักรยานออกตรวจ ๕๕๘,๐๐๐ ๕๕๘,๐๐๐ ๕๕๘,๐๐๐ สร้างความปลอดภัยใน สํานักปลัดฯ
เรียบร้อยส่งเสริมสนับสนุน สาธารณภัยอาชญากรรม ตราตามจุดตรวจต่าง ๆ ภายในเขต ชีวิตและทรัพย์สินของ
การป้องกันและรักษาความ รวมทั้งการป้องกัน ป้องปราบ เทศบาลในช่วงเวลาที่กําหนด ประชาชน
ปลอดภัยในชีวิตและ การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ทรัพย์สิน ดูแลความสงบเรียบร้อยสถาน

ที่ราชการและชุมชน

 ทั้ง 38 ชุมชน
๓ โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสา ฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปัอง เปิดรับสมัคร อปพร. รุ่นที่  11 - ๑๕๐,๐๐๐ - สร้างเครือข่ายสมาชิก สํานักปลัดฯ

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ ๑1 จํานวน 50 คน และฝึกอบรม อปพร.เพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็น
(อปพร.) รุ่นที่ 11 เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ กําลังใจสนับสนุนเจ้าหน้า

ด้านการป้องกันและบรรเทา ที่ของรัฐ ในการปฏิบัติ-
สาธารณภัย งานด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

พันธกิจที่ ๓  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๔ โครงการฝึกอบรมแกนนํา ฝึกอบรมความรู้ด้านความ แกนนําชุมชน จํานวน ๑๐๐ คน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ แกนนําชุมชนสามารถนํา สํานักปลัดฯ
ชุมชนด้านความปลอดภัย ปลอดภัยทางถนนให้แก่ ได้รับการฝึกอบรม ความรู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ทางถนน แกนนําชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชน ไปถ่ายทอดให้กับประ-

ชาชนภายในชุมชนของ
ตนเองเพื่อสร้างวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัยทาง
ถนนลดปัญญาการเกิด
อุบัติเหตุภายในชุมชน

๕ โครงการฝึกอบรมทบทวน  เพื่อให้อาสาสมัครป้องกัน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐  อาสาสมัครป้องกันภัย- สํานักปลัดฯ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ พลเรือน (อปพร.) เข้ารับการ ฝ่ายพลเรือนมีความ
พลเรือน (อปพร.)  และทัศน- ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว ทั้ง ฝึกอบรม จํานวน ๑๐๐  คน พร้อมในการป้องกันและ
ศึกษาดูงาน 10 รุ่นมีความรู้เพิ่มเติมมีความ บรรเทาสาธารณภัย 

พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามัคคีในกลุ่ม
ในการป้องกันและบรรเทา พลัง อปพร.
สาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๖ โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชน  -เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร จัดระเบียบถนนและทางเท้า ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักปลัดฯ
คืนถนนให้กับสังคม ไปมามีความสะดวกในการ ในเขตเทศบาลให้เป็นระเบียบ ในการสัญจรไปมาและมีความ

สัญจรและมีความปลอดภัย เรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในชีวิตและทรัพย์สิน
 -เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
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๗ โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้มีระบบบริการแพทย์ ฝึกอบรมบุคลากรและจัดหา - ๑๐๐,๐๐๐ - ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการ สํานักปลัดฯ
ฉุกเฉินที่ได้รับมาตรฐานทั้ง เครื่องมืออุปกรณ์ในการแพทย์ ช่วยเหลือได้ทันท่วงที
ด้านผู้ปฏิบัติและด้านอุปกรณ์ ฉุกเฉิน และรวดเร็ว

๘ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  เพื่อป้องปรามการกระทํา บริเวณจุดเสี่ยงภายใน ๕,๐๐๐,๐๐๐ -  -  ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัดฯ
ภายในเขตเทศบาล ความผิดและเป็นข้อมูลใน เขตเทศบาล (เงินอุดหนุน) ในชีวิตและทรัพย์สิน

การสืบสวนสอบสวนของ
เจ้าหน้าที่

๙ โครงการจ้างเอกชนรักษา เพื่อให้อาคารสํานักงานและ จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ อาคารสํานักงานเทศบาลและ สํานักปลัดฯ
ความปลอดภัยสํานักงาน ทรัพย์สินทางราชการมีความ ปลอดภัยสํานักงานเทศบาลเมือง ทรัพย์สินทางราชการมีความ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปลอดภัย กาฬสินธุ์(นอกเวลาราชการ) ปลอดภัย

๑๐ โครงการติดตั้งไฟกระพริบเตือน  - เพื่อป้องกันอุบัตเหตุและ ติดตั้งไฟกระพริบจํานวน ๑๖ ต้น - - ๔๒๐,๐๐๐ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ สํานักปลัด

เตือนผู้ใช้เส้นทางให้ทราบทาง  - บริเวณทางแยกถนนมาประณีต ได้รับการป้องกัน

แยกข้างหน้า ตัดถนนถีนานนท์ ประชาชนได้รับความ

 - บริเวณถนนอนรรฆนาคตัดกับ สะดวกและปลอดภัยใน

ถนนถีนานนท์ การใช้เส้นทางสัญจร

 - บริเวณถนนประชาสามัคคีตัด

ถนนถีนานนท์

 - บริเวณถนนหัวคู-หนองเรือ 

(ข้างวัดประชานิยมตัดถนนถีนานนท์)
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

 - บริเวณถนนหัวโนนโกเกษตรตัด

ถนนถีนานนท์

 - บริเวณถนนดงปอตัดถนนถีนา-

นนท์)

 - บริเวณถนนผังเมือง (หัวคู-

หนองเรือ) ตัดถนนถีนานนท์

 - บริเวณถนนผังเมือง (หัวคู-

หนองเรือ) ตัดถนนถีนานนท์

ตอนเลี่ยงเมือง

 - บริเวณถนนท่าสินค้าตัดกับ

ถนนอนรรฆนาค

 - บริเวณถนนซอยน้ําทิพย์ตัด

ถนนอนรรฆนาค

 - บริเวณถนนชัยสุนทรตัดถนน

บายพาสทงเปลือย

 - บริเวณถนนชัยสุนทรสงเปลือย

ตัดถนนบายพาสสงเปลือย

 - บริเวณถนนรอบหนองไชยวาน

ตัดถนนบายพาสสงเปลือย

 - บริเวณถนนหัวโนนโกเกษตรตัด



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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งบประมาณและที่มา

กับถนนหน้าเรือนจํา

 - บริเวณถนนหนองทุ่มตัดกับ

ถนนหน้าเรือนจํา

 - บริเวณถนนสว.ประศักดิ์ตัด 

ถนนสายกาฬสินธุ์ - ร้อยเอ็ด

๑๑ โครงการปรับปรุงเครื่องหมาย  - เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ  - ตีเส้นแบ่งช่องจราจร ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความ สํานักปลัดฯ

จราจรในเขตเทศบาล อํานวยความสะดวกให้กับผู้  - ทาสีขอบคันหินทางเท้า (งบกลาง) (งบกลาง) (งบกลาง) สะดวกและมีความปลอด

ใช้เส้นทาง  - ตีเส้นทางข้าม (ทางม้าลาย) ภัยในการใช้เส้นทางสัญจร

 - เพื่อปรับปรุงเครื่องหมาย  - ติดตั้งป้ายเตือน วงเวียน บริเวณวงเวียนมีความ

จราจรให้ชัดเจนและมีป้าย  - ป้ายแนะนํา (คนข้าม) ป้าย เป็นระบียบเรียบร้อย

จราจรให้ผู้ขับขี่ได้ปฏิบัติตาม ให้ทาง สวยงามมีเครื่องหมาย

กฎจราจร จราจรที่ชัดเจน

๑๒ โครงการจ้างเหมาดําเนินการ ดําเนินการปรับปรุงไฟสัญญาณ ดําเนินการปรับปรุงไฟสัญญาณ - - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขต สํานักปลัดฯ

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

จํานวน  3  จุด  ภายในเขต  - แยกบ้านคลัง ในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นจุด  - แยกประมวลไทร์

ที่มีการจราจรหนาแน่น  เนื่อง  - แยกป่าไม้

จากปัจจุบันสัญญาไฟจราจร

ชํารุด  เพราะใช้งานมานาน
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๑๓ โครงการจัดระบบการจราจร ๑. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด ซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย - ๒๘๘,๗๐๐ -  - ประชาชนได้รับความ สํานักปลัด

บริเวณวงเวียนถนนอนรรฆนาค อุบัติเหตุ จราจรโดยการขีดสีตีเส้น สะดวกและปลอดภัย

ตัดกับถนน  1155 ๒. เพื่อปรับปรุงระบบงาน- เครื่องหมายจราจรพร้อมทาง ในการใช้เส้นทาง

วิศวกรรมจราจรของเมือง สําหรับคนข้าม ก่อสร้างเกาะ

 ๓. เพื่อให้การจราจรในเขต บังคับทางเข้าวงเวียน ทําขอบ

เมืองมีความปลอดภัย เชิงลาดทางเท้า  ติดหมุนสะท้อน

แสง ติดตั้งป้ายจราจร

๑๔ โครงการจัดระบบการจราจร ๑. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด ดําเนินการขีดสีตีเส้นเครื่องหมาย - - ๓๐๔,๕๐๐  - ประชาชนได้รับความ สํานักปลัด
บริเวณถนนรอบวัดใต้โพธิ์ค้ํา อุบัติเหตุ จราจรพร้อมทางสําหรับคนข้าม  สะดวกและปลอดภัย

๒. เพื่อปรับปรุงระบบงาน- ก่อสร้างเกาะบังคับทาง  ในการใช้เส้นทาง
วิศวกรรมจราจรของเมือง ทําขอบเชิงลาดทางเท้าติดหมุด
 ๓. เพื่อให้การจราจรในเขต สะท้อนแสง  ติดตั้งป้าย พร้อม
เมืองมีความปลอดภัย ป้ายแนะนําทาง

๑๕ โครงการปรับปรุงทางข้าม ๑. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด ดําเนินการติดตั้งป้ายเตือนเข้าสู่- ๕๓,๕๐๐ - -  - ประชาชนได้รับความ สํานักปลัด
บริเวณด้านหน้าโรงเรียน อุบัติเหตุ พื้นที่สถานศึกษา   ปรับพื้นผิว สะดวกและปลอดภัย
เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ๒. เพื่อปรับปรุงระบบงาน- จราจรเพื่อยวดยานชะลอความเร็ว ในการใช้เส้นทาง

วิศวกรรมจราจรของเมือง ขีดสีตีเส้นทําทางข้าม ปรับปรุง
 ๓. เพื่อให้การจราจรในเขต ขอบคันหินให้เป็นขอบเชิงลาด
เมืองมีความปลอดภัย
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๑๖ โครงการปรับปรุงทางข้ามบริเวณ- ๑. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด ดําเนินการติดตั้งป้ายเตือนเข้าสู่- ๕๖,๘๐๐ - -  - ประชาชนได้รับความ สํานักปลัด
ด้านหน้าโรงเรียนอนุกูลนารี อุบัติเหตุ พื้นที่สถานศึกษา   ปรับพื้นผิว สะดวกและปลอดภัย

๒. เพื่อปรับปรุงระบบงาน- จราจรเพื่อยวดยานชะลอความเร็ว ในการใช้เส้นทาง
วิศวกรรมจราจรของเมือง ขีดสีตีเส้นทําทางข้าม ปรับปรุง
 ๓. เพื่อให้การจราจรในเขต ขอบคันหินให้เป็นขอบเชิงลาด
เมืองมีความปลอดภัย

๑๗ โครงการปรับปรุงทางข้าม ๑. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด ดําเนินการติดตั้งป้ายเตือนเข้าสู่- ๕๖,๘๐๐ - -  - ประชาชนได้รับความ สํานักปลัด
บริเวณด้านหน้าโรงเรียน อุบัติเหตุ พื้นที่สถานศึกษา   ปรับพื้นผิว สะดวกและปลอดภัย
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ๒. เพื่อปรับปรุงระบบงาน- จราจรเพื่อยวดยานชะลอความเร็ว ในการใช้เส้นทาง

วิศวกรรมจราจรของเมือง ขีดสีตีเส้นทําทางข้าม ปรับปรุง
 ๓. เพื่อให้การจราจรในเขตเมือง ขอบคันหินให้เป็นขอบเชิงลาด
มีความปลอดภัย

๑๘ โครงการตีเส้นเครื่องหมาย ๑. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด ซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย - - ๑๒๘,๑๐๐  - ประชาชนได้รับความ สํานักปลัด
จราจรบนพื้นทาง ถนนอรรถ- อุบัติเหตุ จราจรทําการขีดสีตีเส้นเครื่อง- สะดวกและปลอดภัย
เปศล ช่วงจากวงเวียนหนองแซง ๒. เพื่อปรับปรุงระบบงาน- หมายจราจรพื้นทาง ความยาว ในการใช้เส้นทาง
ถึงถนนสุรินทร์ วิศวกรรมจราจรของเมือง ประมาณ ๖๑๐ เมตร พร้อมทาง

 ๓. เพื่อให้การจราจรในเขตเมือง สําหรับคนข้าม
มีความปลอดภัย



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

๑๙ โครงการตีเส้นเครื่องหมายจราจร ๑. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด ซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย - - ๙๔๘,๓๐๐  - ประชาชนได้รับความ สํานักปลัด
บนพื้นทาง  ถนนถีนานนท์ อุบัติเหตุ จราจรทําการขีดสีตีเส้น สะดวกและปลอดภัย

๒. เพื่อปรับปรุงระบบงาน- เครื่องหมายจราจรพื้นทาง ในการใช้เส้นทาง
วิศวกรรมจราจรของเมือง ความยาวประมาณ ๔,๘๔๐ เมตร
๓.เพื่อให้การจราจรในเขตเมือง พร้อมทางสําหรับคนข้าม
มีความปลอดภัย

20 โครงการป้องกันแลรักษาความ  -เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาค  -อุดหนุนงบประมาณในการดําเนิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - สามารถป้องกันเหตุร้ายที่อาจ สํานักปลัด
สงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ งานให้กับสถานีตํารวจภูธรเมือง เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของ
ด้วย CCTV  ภาคประชาชน ป้องกันและรักษาความสงบ กาฬสินธุ์ในการดําเนินงานตาม ประชาชนได้และการสืบสวนของ

เรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ โครงการ เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ
 -เพื่อเป็นการป้องกันและสืบหา
ข้อเท็จจริงในเหตุร้ายที่เกิดขึ้น
ในเขตเทศบาล

21 โครงการจัดระบบจราจรบริเวณ  -เพื่อความปลอดภัยในการ  -ทําการขีดสีตีเส้น  ติดตั้งป้ายจราจร - - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐  - ประชาชนได้รับความ สํานักปลัดฯ
วงเวียน สัญจรของผู้ใช้ถนน ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจราจร  สะดวกและปลอดภัย

 -ปรับปรุงความสวยงามและสร้าง ในการใช้เส้นทาง
เอกลักษณ์ให้กับพื้นที่ เพื่อเป็น 
Land Mark ของเมือง โดยการใช้ 
Street  Furniture  
 -ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งแผนที่



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

แสดงแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่
สําคัญของเมืองตามแบบแปลนเทศ-
บาลเมืองกาฬสินธุ์
 -บริเวณวงเวียนจํานวน  5  แห่ง
1. วงเวียนหน้าโรงมวย
2. วงเวียนวัดใต้โพธิ์ค้ํา
3. วงเวียนน้ําพุ
4. วงเวียนไดโนเสาร์
5. วงเวียนเจ็ดแยกหนองแซง

22 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณ  -เพื่อความปลอดภัยในการ  -ขีดสีตีเส้น  ติดตั้งป้ายจราจรให้ - ๑๕๐,๐๐๐ -  - ประชาชนได้รับความ สํานักปลัดฯ
ไฟจราจร บริเวณห้าแยก สัญจรของผู้ใช้ถนน ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจราจร  สะดวกและปลอดภัย
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  -เปลี่ยนไฟสัญญาณจราจรเป็นแบบ ในการใช้เส้นทาง

ปรับเปลี่ยนเวลาไฟเขียวตามปริมาณ
จราจร (Actuated Signal) 
 -ติดตั้งตัวตรวจนับปริมาณจราจร
(Detector)บนถนนชัยสุนทรและถนน
สิทธิเดช  

23 โครงการปรับปรุงทางข้ามบริเวณ  -เพื่อความปลอดภัยในการ  -จัดระเบียบพื้นที่จอดรถริมถนน - - ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ประชาชนได้รับความ สํานักปลัดฯ
ด้านหน้าโรงเรียนในเขตเมือง สัญจรของผู้ใช้ถนน บริเวณด้านหน้าโรงเรียน  สะดวกและปลอดภัย
กาฬสินธุ์  -ติดตั้งระบบเตือนให้ผู้ขับขี่ยวดยาน ในการใช้เส้นทาง



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ทราบว่ากําลังขับขี่ยวดยาน เข้าสู่
เขตสถานศึกษาและป้ายเตือนให้
ชะลอความเร็ว
 -ปรับปรุงคันดินบริเวณทางข้ามให้
เป็นทางลาด

24 โครงการปรับปรุงแก้ไขจุดอันตราย  -เพื่อความปลอดภัยในการ  -ขีดสีตีเส้น  ติดตั้งป้ายจราจรได้ - ๒๐๐,๐๐๐ -  - ประชาชนได้รับความ สํานักปลัดฯ
สัญจรของผู้ใช้ถนน มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร สะดวกและปลอดภัย

 - บริเวณสี่แยกพร้อมพรรณ ในการใช้เส้นทาง
(ถนนประดิษฐ์ตัดกับถนนเสน่หา)
 -สี่แยกบ้านคลัง
 -สี่แยกสํานักงานป่าไม้
 -สี่แยกโรงงิ้ว

25 โครงการซ่อมบํารุง/ปรับปรุงป้าย  -เพื่อความปลอดภัยในการ  -ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิว - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สํานักปลัดฯ
จราจร  สัญจรของผู้ใช้ถนน ทางและขอบคันหินในเขตเทศบาล และขอบคันหินใช้งานได้ดีและ

เมืองกาฬสินธุ์ อย่างต่อเนื่อง



ส่วนที่ 6 

การนําแผนพฒันาไปสูก่ารปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

  เมื่อแผนพัฒนาประกาศใช้แล้ว จะใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีซึ่ง
ส่วนราชการต่าง  ๆ  ของเทศบาลต้องพิจารณาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือนําไปจัดทําเป็น
โครงการพัฒนาในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยโครงการพัฒนาที่จะเป็นโครงการพัฒนาที่เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ที่แต่ละส่วน
ราชการของเทศบาลรับผิดชอบและเป็นโครงการพัฒนาที่สนับสนุนตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้  และเมื่อได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วก็จะ
ดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณตามท่ีได้รับอนุมัติ   โดยหัวหน้าส่วน
การบริหารจะทําบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป้าประสงค์การ
พัฒนาและตัวช้ีวัด  โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเป็นคณะในการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากสภาเทศบาลที่สมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือก
กันเองจํานวนสามคน  ผู้แทนประชาคมเทศบาลจํานวนหกคน  ผู้แทนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ผู้แทนจากแขวงการทางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน  และหัวหน้าส่วนการบริหาร
ในเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจํานวนสองคน  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้
กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และจะติดตามและประเมินผล
จากแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ โดยจะมีการประเมิน   6  เดือนต่อครั้ง   โดยจะทําการประเมิน
โครงการต่าง  ๆ  ที่ได้ปฏิบัติว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์  หรือสนับสนุนตัวช้ีวัดให้บรรลุหรือไม่  อย่างไร  ซึ่งใน
ตัวช้ีวัดแต่ละตัวช้ีวัดจะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติ  มีผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายและผู้สนับสนุนที่จะทําให้ตัวช้ีวัดบรรลุตามเป้าหมาย พร้อมทั้งสรุปปัญหา  
อุปสรรค  แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ  และเมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลได้ทําการติดติดตามและประเมินผลแล้ว  ประธานกรรมการจะได้จัดทํารายงานเพ่ือ
นําเสนอให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  พิจารณาผลการติดตามและประเมินผลต่อไป 
 
   
 
 



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ขอ
ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ รับการสนับสนนุ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเตรียมพัฒนา กรมส่งเสริมฯ

เด็กเล็ก ไว้บริการเด็กนักเรียนใน ปีละ  1 ศูนย์ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การเด็กสําหรับการเตรียมความพร้อม

เขตเทศบาล ศูนย์โรงซ่อม ร.พ.ช. ในระดับอนุบาลครอบคลุม

ศูนย์ชุมชนโรงเลื่อย เขตเทศบาล

และศูนย์ชุมชนริมแก่งดอนกลาง

๒ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียน  ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒  -  -     25,640,000 โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ได้ กรมส่งเสริมฯ

๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ที่เพียงพอต่อการรองรับจํานวน
่ ่ ้

ห้องเรียน ขนาด 10.5 x 36 เมตร (เงินอุดหนุน) มาตรฐานเพียงพอต่อการ
่ ่ ้(โรงเรียนเทศบาล ๑) จํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และอื่น ๆ  (ตามแบบแปลน รองรับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

มาตรฐาน สน.ศท.๔/๑๒)

จํานวน ๒ หลัง

3 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียน  ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ 12,820,000      - - โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ได้ กรมส่งเสริมฯ

๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน ขนาด 10.5 x 36 เมตร (เงินอุดหนุน) มาตราฐานเพียงพอต่อ

(โรงเรียนเทศบาล ๔) (ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท. การเรียนการสอน

๔/๑๒ ) จํานวน ๑ หลัง

บัญชีโครงการเกินศักยภาพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณและที่มา
โครงการ วัตถุประสงค์



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่ขอ
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(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
โครงการ วัตถุประสงค์

๔ โครงการก่อสร้างอาคารอเนก เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๔,๓๐๐,๐๐๐  -  -  - โรงเรียนมีอาคารที่ถาวร กรมส่งเสริมฯ

ประสงค์ ทดแทนอาคารหลังเดิม จํานวน ๑ หลัง (เงินอุดหนุน) สําหรับจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อ

(โรงเรียนเทศบาล  ๓) ตามแบบแปลนเทศบาล การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

๕ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียน ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ -  -     12,820,000 โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ได้ กรมส่งเสริมฯ

๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน รองรับการเปิดขยายโอกาส ห้องเรียน ขนาด 10.50 x  36 เมตร (เงินอุดหนุน) มาตรฐานไว้รองรับการเปิด

(โรงเรียนเทศบาล ๒) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ตามแบบแปลนมาตรฐาน สน.ศท.๔/๑๒) โอกาสในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ตอนปลาย

๖ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดใหญ่ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ กรมส่งเสริมฯ

พัฒนาเด็กเล็ก  ทม.กส. 2 เด็กเล็ก  ทม.กส.2 ตามแบบแปลนของกรมส่งเสริม (เงินอุดหนุน) จัดการเรียนการสอน

การปกครองท้องถิ่น

7 โครงการก่อสร้างระบบกําจัด เพื่อให้เทศบาลมีสถานที่ ก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ 52,038,000  -  - เทศบาลมีพื้นที่พอใน กรมส่งเสริมฯ
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง- กําจัดขยะที่สามารถรองรับ เพิ่มอีก 1 บ่อ ในสถานที่ (เงินอุดหนุน) การกําจัดขยะด้วยวิธีการ
กาฬสินธุ์  ระยะที่  2 ขยะได้เพิ่มขึ้นและมีอายุ กําจัดขยะบ้านแก่งนาขาม 5,782,000 ฝังกลบอย่างถูกหลัก

การใช้งานนานขึ้น (เงินสมทบ) สุขาภิบาลเพียงพอกับ
รวม ปริมาณที่เกิดขึ้น

57,820,000
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๘ โครงการพัฒนาลําน้ําปาวและ เพื่อป้องกันน้ําท่วมพื้นที่การ  - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโซน - ๕๓,๒๘๗,๕๐๐ - ประชาชนในเขตเทศบาล กรมส่งเสริมฯ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒ ฝั่งลํา เกษตรและปรับปรุงภูมิทัศน์ C โดยการทําท่าเรือ ๒ แห่ง (เงินอุดหนุน) เมืองกาฬสินธุ์ และ

น้ําปาว ตลิ่ง๒ฝั่งลําน้ําปาว พร้อมอนุ-  ระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างรูปปั้น นักท่องเที่ยวใกล้เคียง

รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไดโนเสาร์  ๓๒ ตัว มีแหล่งพักผ่อนและ

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโซน เก็บกักน้ําและน้ําไม่

F  โดยก่อสร้างงานโครงสร้าง ท่วมขัง

พื้นฐานงานระบบไฟฟ้า และ

ก่อสร้างรูปปั้นไดโนเสาร์ ๓๒ ตัว

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโซน

F โดยก่อสร้างงานก่อสร้าง

พื้นฐานและงานระบบไฟฟ้า

๙ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ   เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ   สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง 50,000,000 50,000,000 50,000,000  - ชุมชนมีสวนสาธารณะ กรมส่งเสริมฯ

แก่งดอนกลางเป็นพุทธมณฑล พัฒนาสวนสาธารณะให้ ตามแบบแปลนที่กําหนด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และลานกีฬาเป็นที่

แก่งดอนกลาง เป็นที่พักผ่อนและแหล่ง พักผ่อนหย่อนใจและ

เรียนรู้ทางธรรมชาติและเป็น ออกกําลังกาย

พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์  - จังหวัดมีสถานที่จัด

กิจกรรมที่สําคัญ ๆ และ

เป็นศูนย์วัฒนธรรม

ท้องถิ่น
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๑๐ โครงการก่อสร้างลานจอดรถ เพื่อพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุให้ ก่อส้างสวนสาธารณะ  สนามกีฬา - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - มีบริเวณที่จอดรถเพียงพอแก่ กรมส่งเสริมฯ

ลานกีฬา  และสวนสาธารณะ เป็นบริเวณจอดรถลานกีฬา และแหล่งนันทนาการ  บนพื้นที่ (เงินอุดหนุน) ผู้มาใช้สนามกีฬา  มีลานกีฬา

สนามกีฬา และสวนสาธารณะ ราชพัสดุแปลงเลขที่ กส ๖๔๖ ตาม และสวนสาธารณะเป็นที่

แบบแปลนเทศบาล พื้นที่ประมาณ พักผ่อนหย่อนใจ

15  ไร่

๑๑ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ํา เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ําและ ก่อสร้างสระว่ายน้ําพร้อมอัฒจันทร์ - ๕๕,๑๒๕,๐๐๐ - มีสระว่ายน้ําที่ได้ กรมส่งเสริมฯ

มาตรฐาน พร้อมอัฒจันทร์ อัฒจันทร์ให้เป้นสนามที่สามารถ ตามแบบแปลนเทศบาล บริเวณ (เงินอุดหนุน) มาตรฐานที่จัดการแข่งขัน

มีหลังคา จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ําได้ พื้นที่ภายในสนามกีฬากลาง ว่ายน้ําได้

จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๒ โครงการปรับปรุงแก้มลิงกุดโง้ง เพื่อปรับปรุงแหล่งรับน้ําในเขต  -งานขุดลอกกุดโง้ง  จําวน ๙,๔๕๐,๐๐๐ - - ป้องกันน้ําท่วมขังพื้นที่ กรมส่งเสริมฯ

สาธารณะประโยชน์ในเขต เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อ 50,000  ลบ.ม. (เงินอุดหนุน) เศรษฐกิจ ฟื้นฟูระบบ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ บรรเทาเหตุน้ําท่วมและฟื้นฟู  -ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความ นิเวศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์

สภาพทางนิเวศน์ของแหล่งน้ํา ยาว  102 ม. แหล่งน้ํา เพื่อใช้การ

สาธารณะในเขตเทศบาลฯ  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และลานจอด นันทนาการของประชาชน

รถ ค.ส.ล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า  692 ภายในเขตเทศบาลฯ

ตร.ม.

 -ก่อสร้างรางระบายน้ําพร้อมท่อ

และบ่อพัก  ความยาวไม่น้อยกว่า
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159  ม.

 -ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบ

บริเวณจํานวน  1 งาน

 -ก่อสร้างศาลาพักผ่อน จํานวน

5 หลัง

 -ก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล. พื้นที่

ไม่น้อยกว่า  608 ตร.ม.

 -ก่อสร้างทางเดิน - วิ่ง ความยาว

ไม่น้อยกว่า  262 ม.

 -ก่อสร้างป้ายและประตูรั้ว

จํานวน  1  งาน

 -ก่อสร้างห้องน้ํา - ส้วม จํานวน

1  หลัง

 -งานปลุกหญ้าและจัดงาน จํานวน

1 งาน

๑๓ โครงการก่อสร้างสวนน้ําและ เพื่อก่อสร้างสวนน้ําและสระ  - ก่อสร้างสวนน้ําและสระว่าย - - ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ มีสวนน้ําและสระว่ายน้ําที่ได้ กรมส่งเสริมฯ

สระว่ายน้ําสวนริมแก่ง ว่ายน้ําเพื่อให้เป็นสถานที่ออก น้ํา  จํานวน  ๑  งาน (เงินอุดหนุน) มาตรฐานในการออกกําลังกาย

ดอนกลาง กําลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ  - ก่อสร้างอาคารบริการ และพักผ่อนหย่อนใจ

ของประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน  ๑  หลัง

เมืองกาฬสินธุ์
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๑๔ โครงการก่อสร้างอาคารสนาม เพื่อก่อสร้างอาคารสนามกีฬา ก่อสร้างอาคารสนามกีฬาฟุตซอล - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - มีสนามกีฬาฟุตซอลที่ได้ กรมส่งเสริมฯ

กีฬาฟุตซอลในร่ม ฟุตซอลในร่มเพื่อให้เป็น ในร่มจํานวน  1  หลัง  บริเวณ (เงินอุดหนุน) มาตรฐานในการออกกําลังกาย

สถานที่ออกกําลังกายและ สวนไดโนเสาร์ริมแก่งดอนกลาง และจัดการแข่งขัน

จัดการแบ่งปันกีฬาฟุตซอลได้

๑๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง-  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง บริเวณหนองไชยวาน  - ๔,๗๒๕,๐๐๐  - สภาพภูมิทัศน์รอบหนอง- กรมส่งเสริมฯ

ไชยวาน (เสนอโดยชุมชนหนอง- ไชยวานให้มีความสวยงาม (เงินอุดหนุน) ไชยวาน มีความสวยงาม

ไชยวาน และสะอาดเป็นที่พักผ่อน

หย่อนใจ

๑๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง-  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง บริเวณหนองไชยวาน ข้าง - - ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ สภาพภูมิทัศน์รอบหนอง- กรมส่งเสริมฯ

ไชยวานบริเวณข้างร้าน ไชยวานข้างร้าน ส.กลการ ร้าน ส.กลการ (เงินอุดหนุน) ไชยวาน (ข้างร้าน ส.

ส.กลการ ให้มีความสวยงาม กลการ มีความสวยงาม

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) และสะอาดเป็นที่พักผ่อน

หย่อนใจ
๑๗ โครงการก่อสร้างสะพานข้าม  เพื่อความสะดวกปลอดภัย ก่อสร้างสะพานผิวจราจรกว้าง - - ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความ กรมส่งเสริมฯ

ลําน้ําปาวช่วงหน้าสถานีดับเพลิง ในชีวิตและทรัพย์สิน ๗.๐๐ เมตร ยาวประมาณ (เงินอุดหนุน) สะดวกและปลอดภัย
สะดวกในการสัญจรไปมา ๗๐.๐๐  เมตร เชื่อมถนน ในการใช้เส้นทาง

อนรรฆนาค ๔๐ ตามแบบแปลน
เทศบาล
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๑๘ โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน  - เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างระบบท่อระบายน้ํา ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ - - น้ําไม่ท่วมขัง กรมส่งเสริมฯ
น้ําท่วม  หน้าที่ทําการไปรษณีย์ สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา ตามแบบแปลนเทศบาล (เงินอุดหนุน) บนผิวจราจร
จ.กาฬสินธุ์ ท่วมขัง

๑๙ โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนในบริเวณ ภายในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่ชุมชน กรมส่งเสริมฯ
ชุมชนดงปอ ดงปอและพื้นที่ใกล้ ชุมชนดงปอ พื้นที่ประมาณ (เงินอุดหนุน) ดงปอและบริเวณ

เคียงได้มีสถานที่เพื่อออกกําลัง 6.0  ไร่ ใกล้เคียงได้ใช้เป็น

กายเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สถานที่ออกกําลังกาย

และลดปัญหายาเสพติดรวมถึง และสันทนาการ พัฒนา

พัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างมั่นคง ให้เป็นเมืองน่าอยู่และ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ความเข้มแข็งของครอบครัว

๒๐ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  เพื่อป้องปรามการกระทํา บริเวณจุดเสี่ยงภายใน ๕,๐๐๐,๐๐๐ -  -  ประชาชนมีความปลอดภัย กรมส่งเสริมฯ
ภายในเขตเทศบาล ความผิดและเป็นข้อมูลใน เขตเทศบาล (เงินอุดหนุน) ในชีวิตและทรัพย์สิน

การสืบสวนสอบสวนของ
เจ้าหน้าที่
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