แผนยุยุทธศาสตร์ร์การพัพัฒนาา
พ.ศศ. 25559 – 25563

กองงวิชากการและะแผนงงาน
เททศบาลลเมืองกกาฬสินธุ
น์
อําเภออเมือง จังหวัดกาฬฬสินธุ์

ปรัชญาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

“สร้างเมืองให้น่าอยู่ คู่หลักธรรมาภิบาล”

ค่านิยมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๑.
๒.
๓.
๔.

ยึดมั่นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริการ
ทํางานอย่างมุ่งมั่น ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีเกียรติและศักดิ์ศรี
ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คําขวัญเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หลวงพ่อองค์ดําศักดิ์สิทธิ์
เรืองฤทธิ์พระยาชัยสุนทร
ออนซอนโปงลางใหญ่
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจมากมี
ศักดิ์ศรีเมืองธรรมาภิบาล

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
..................................................
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกั อดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

..................................................
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คํานํา
แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาเทศบาลเมืองกาฬสิ น ธุ์ จั ดทําขึ้ นเพื่ อ เป็น การกําหนดทิ ศ
ทางการพัฒนาเทศบาลในระยะ 5 ปี ในปี พ.ศ.2559 -2563 เป็นแผนพัฒนาที่แสดงถึงวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้าประสงค์ในการพัฒนาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่มีตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลการ
พัฒนาในแต่ละปี โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชน คณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลจัดทําขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ สําเร็จได้ด้วยความเรียบร้อย เพราะทุกภาคส่วนมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล
คณะผู้บริหารขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทําและจะกํากับ ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในระดับที่สูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บทนํา
- ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ประโยชน์การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
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บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
2.1 สภาพทั่วไป
2.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา
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บทที่ ๑
บทนํา
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕9 – ๒๕63 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นการ
กํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาเทศบาลในระยะ 5 ปี โดยได้ กํ า หนดเป็ น วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในการพัฒนาเทศบาล เพื่อให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้อง
ดําเนินการหรืออาจดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งภารกิจจากการถ่ายโอนตาม
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายการบริหารราชการของ
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์ ตลอดจนแผนชุ ม ชนหรื อ ข้ อ เสนอเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องชุ ม ชน ซึ่ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะผู้บริหาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้พิจารณาและจัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลในระยะ 5 ปี
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. เพื่อให้มีเป้าหมายในการพัฒนาในระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕59 – ๒๕63)
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
๓. เพื่อเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
๔. เพื่อให้วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์บรรลุผลสัมฤทธิ์
ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. เทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ เพื่อนํามาเป็นข้อมูลพื้นฐานและนําข้อมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปั ญ หาความต้ อ งการ และข้ อ มู ล ต่ า งๆ มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ จั ด ทํ า ร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
๓. คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลพิ จ ารณาร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา เพื่ อ เสนอ
นายกเทศมนตรี
๔. นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้
ประโยชน์การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. เป็นแนวทางในการพัฒนาในระยะ 5 ปี
๒. เป็นแนวทางในการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน
2.1 สภาพทัว่ ไป พืน้ ทีเ่ ขตเทศบาล 16.96 ตารางกิโลเมตร
2.1.1. ประชากร
จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล 14,616 หลังคาเรือน
จํานวนประชากรทั้งหมดในพืน้ ที่ตามฐานทะเบียนราษฎร 34,429
- ชาย 16,602 คน
- หญิง 17,827 คน
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 24,747 คน
- ชาย 11,623 คน
- หญิง 13,124 คน
ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่คิดเป็น 2,030 คน/ตร.กม.

คน

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล
เมษายน 2558

2.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.1. การคมนาคม/การจราจร
2.2.1.1. ถนน
จํานวนถนนลูกรัง 27 สาย ความยาว 4.948 ก.ม. หรือพื้นที่ 13,656 ตร.ม.
จํานวนถนนลาดยาง 18 สาย ความยาว 12.228 ก.ม. หรือพื้นที่ 236,005 ตร.ม.
จํานวนถนนคอนกรีต 308 สาย ความยาว 83.616 ก.ม.หรือพื้นที่ 279,983 ตร.ม.
2.2.1.2. สะพาน
จํานวนสะพานคอนกรีต
จํานวนสะพานอื่นๆ (สะพานลอย)

16
3

แห่ง
แห่ง

2.2.1.3. แหล่งน้ํา
จํานวนแม่นา้ํ ที่ไหลผ่าน
จํานวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง

1
8

สาย
แห่ง/สาย

1

แห่ง

2.2.1.4. การขนส่ง
จํานวนสถานีขนส่ง
การเดินทางเข้าสู่พื้นที่ได้โดยวิธีรถยนต์
2.2.1.5 จํานวนหอกระจายข่าวทั้งหมดในพืน้ ที่

36

แห่ง

3

2.2.1.6 จํานวนเสียงตามสายทัง้ หมดในพืน้ ที่

131

จุด

2.2.2. การประปา
จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช้
14,361
ครัวเรือน
หน่วยงานที่ดําเนินกิจการประปาในพื้นที่ สํานักงานประปาจังหวัดกาฬสินธุ์
จํานวนน้ําประปาที่ผลิตได้
23,760
ลบ.ม./วัน
จํานวนแหล่งน้ําดิบที่ใช้ผลิตน้ําประปา
2
แห่ง
2.2.3. การไฟฟ้า
จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
จํานวนไฟฟ้าสาธารณะ

14,361
5,375

ครัวเรือน
จุด

2.2.4. ลักษณะการใช้ทดี่ ินในเขตเทศบาล
พื้นที่พักอาศัย
5,083 – 2 - 60 ไร่
พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ
996 -1 -53
ไร่
สวนสาธารณะ
204 – 3 – 70
ไร่ 5 แห่ง
- สวนสาธารณะกุดน้ํากิน
26 – 1 – 85.8 ไร่
- สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี
18 – 2 – 77
ไร่
- สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี
9 – 2 – 17
ไร่
- สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง
105 – 0 – 90.2
ไร่
- สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง 45
ไร่
พื้นที่เกษตรกรรม
19,779 – 1 - 21 ไร่
ที่มา : สํานักการช่าง
เมษายน 2558

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จํานวนสถานที่กําจัดขยะ 109 ไร่ 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ บ้านแก่งนาขาม ต.นาจารย์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ปริมาณขยะในเขตเทศบาลที่นําไปกําจัดเฉลี่ย
32.70 ตัน/วัน
ปริมาณขยะทีก่ ําจัดทั้งหมดในระบบกําจัดขยะเฉลี่ย
86.59
ตัน/วัน
(มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ มาร่วมใช้ด้วย จํานวน 31 แห่ง)
วิธีการกําจัดขยะ
- ใช้วิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
- โรงคัดแยกขยะ
- ทําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ
- โรงบําบัดสิ่งปฏิกูล
- รถยนต์เก็บขยะ

4

คันที่

ขนาดความจุ (ลบ.ม.)

ซื้อเมื่อปี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

9.175
4.00
9.175
11.469
9.175
11.469
8.00
12.00
12.00
12.00
12.00

2537
2538
2539
2539
2539
2545
2545
2555
2556
2556
2556

ขยะที่ขนได้
(ลบ.เมตร/วัน)
9
3
9
11
9
11
8
12
12
12
12

ที่มา : สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เมษายน 2558

2.4 ด้านเศรษฐกิจ
สถานธนานุบาล
1
โรงฆ่าสัตว์
1
สถานีน้ํามัน/ปั๊ม
8
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
4
ตลาดสด
3
โรงแรม
9
ธนาคาร
9
สถานที่ท่องเทีย่ ว
6
- สวนสาธารณะกุดน้ํากิน
- วัดกลาง พระอารามหลวง
- แก่งดอนกลาง
- สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี
- อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
- พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ได้แก่

ที่มา : สํานักการช่าง เมษายน 2558

2.5 ด้านสังคม
2.5.1. ข้อมูลศาสนสถาน
จํานวนวัด
- วัดชัยสุนทร
- วัดกลาง

9

แห่ง
- วัดใต้โพธิ์ค้ํา
- วัดเหนือ

จํานวนเที่ยว
ต่อวัน
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1

5

- วัดหอไตรปิฏการาม
- วัดประชานิยม
- วัดป่าทุ่งศรีเมือง
จํานวนเมรุเผาศพ
4
จํานวนโบสถ์ศาสนาพุทธ 8
จํานวนโบสถ์ศาสนาคริสต์ 1
จํานวนมัสยิด
1
2.5.2. ข้อมูลผูน้ บั ถือศาสนา
จํานวนผู้นับถือศาสนาพุทธ
จํานวนผู้นับถือศาสนาอิสลาม
จํานวนผู้นับถือศาสนาคริสต์
จํานวนผู้นับถือศาสนาอื่นๆ

- วัดสว่างคงคา
- วัดดงปอ
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

6

เตา

คิดเป็นร้อยละ 99.38 ของประชากรในเขตเทศบาล
คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของประชากรในเขตเทศบาล
คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของประชากรในเขตเทศบาล
คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของประชากรในเขตเทศบาล

ที่มา : ทีท่ ําการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล
เมษายน 2558

2.5.3. ข้อมูลชุมชน
ลําดับที่
ชื่อชุมชน
ซอยน้ําทิพย์
1
กุดยางสามัคคี
2
โพธิ์ไทร
3
ท่าสินค้า
4
ดอนสวรรค์
5
หน้าโรงเลื่อย
6
วัดเหนือ
7
โรงงิ้ว
8
วัดใต้โพธิ์ค้ํา
9
10 หนองลิ้นจี่
11 หนองไชยวาน
12 หนองผักแว่น
13 ตลาดเก่า
14 คุ้มห้วย
15 ทุ่งสระ
16 วัดหอไตรปิฏการาม
17 วัดสว่างพัฒนา
18 วัดสว่างคงคา
19 ริมแก่งดอนกลาง

จํานวนบ้าน (หลังคาเรือน)
222
348
115
179
158
122
158
161
174
228
158
277
197
241
134
331
170
353
139

จํานวนประชากร (คน)
1,053
1,125
434
736
781
487
625
596
604
897
614
790
708
717
471
1,130
583
1,273
610

6

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

ชื่อชุมชน
บุญกว้าง
ดอนกลอย
สุขสบายใจ
หัวโนนโก
ก.ก.ส.
สงเปลือยใน
สงเปลือยกลาง
สงเปลือยนอก
หน้าโรงซ่อม ร.พ.ช.
วัดป่าทุ่งศรีเมือง
ทุ่งศรีเมืองพัฒนา
ทุ่งศรีเมืองกลาง
ทุ่งมน
หัวคู-หนองเรือ
เกษตรสมบูรณ์
หาดลําดวน
ดงปอ
วัดกลาง
ตลาดสด
รวม

จํานวนบ้าน (หลังคาเรือน)
270
256
474
267
330
356
214
426
407
465
330
249
184
120
163
163
317
2,820
2,940
14,616

จํานวนประชากร (คน)
952
850
1,478
762
899
1,244
593
1,029
1,093
1,444
1,023
911
609
439
569
412
968
2,480
2,440
34,429

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม และงานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล
เมษายน 2558

2.5.4. ข้อมูลสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด 6 แห่ง
สถานศึกษานอกสังกัดภายในเขตเทศบาล 24 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
- โรงเรียนอนุกูลนารี
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
- โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
- โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
- โรงเรียนวัดชัยสุนทร
- โรงเรียนมิตรภาพที่ 32
- โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
- โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
- โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน
- โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ์
- โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน
- โรงเรียนสาธิตศึกษา
- โรงเรียนนานาชาติ
- โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- โรงเรียนชาญยุทธวิทยา
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดประชานิยม

7

-

วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย - เยอรมัน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
จํานวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕7

จํานวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕8

สถานศึกษาในสังกัด ปฐม ก่อน ประถม มัธยม รวม ปฐม ก่อน
วัย ประถม
วัย ประถม
โรงเรียนเทศบาล ๑
1,123
1,123 โรงเรียนเทศบาล ๒
224 224
โรงเรียนเทศบาล ๓
376
376
430
โรงเรียนเทศบาล ๔
182
182
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 102
102 102
ทม.กส.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 55
55
60
ทม.กส.2
รวม
157 376 1,305 224 2,062 162 430
ที่มา : สํานักการศึกษา พฤษภาคม 2558
2.5.5 ข้อมูลการสาธารณสุข
ศูนย์สาธารณสุขในสังกัด
2
โรงพยาบาลของรัฐ
1
โรงพยาบาลเอกชน
1
ศูนย์สุขภาพชุมชน
2
คลินิกแพทย์
36
คลินิกทันตกรรม
8
ร้านขายยาที่มีเภสัชกร
37
ที่มา : สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เมษายน 2558

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ประถม

มัธยม

รวม

1,139
183
-

156
-

1,139
156
430
183
102

-

-

60

1,322

156

2,070

8

2.5.6 ข้อมูลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปี 2556
รายการ
จํานวน (ครั้ง)
มูลค่าความ
เสียหาย
เพลิงไหม้อาคาร
3 ครั้ง
2,300,000
เพลิงไหม้หญ้า
105 ครั้ง
อุทกภัย
วาตภัย
2 ครั้ง
183,100
สมาชิก อปพร.
801 คน
-

ปี 2557
จํานวน (ครั้ง)
มูลค่าความ
เสียหาย
1 ครั้ง
200,000
35 ครั้ง
2 ครั้ง
67,720
801 คน
-

รถยนต์ดับเพลิง
๔ คัน
รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง
4 คัน
รถยนต์ตรวจการณ์
2 คัน
เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง
50 เครื่อง
เครื่องสูบน้ํายันม่าร์ (ดีเซล)
2 เครื่อง
เครื่องสูบน้ําแบบหาบหาม (เบนซิน)
1 เครื่อง
เครื่องช่วยหายใจในการดับเพลิง
๖ ชุด
เครื่องตัด – ถ่างไฮดรอลิคระบบไฟฟ้า
๑ ชุด
รถกู้ชีพ (EMS)
๑ คัน
สมาชิก อปพร.
844 คน
ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล
เมษายน 2558
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
ส่วนราชการ
(คน)
(คน)
13
28
สํานักปลัดเทศบาล
11
สํานักการศึกษา
13
14
สํานักการช่าง
5
16
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3
20
สํานักการคลัง
3
10
กองวิชาการและแผนงาน
2
8
กองสวัสดิการสังคม
1
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวม
108
39
ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล
เมษายน 2558

พนักงานจ้าง
(คน)
51
28
68
151
17
6
4
325

รวม
92
39
95
172
40
19
14
1
432

9

อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา นักการภารโรงและพนักงานจ้าง
พนักงานครู
ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
ส่วนราชการ
เทศบาล
ประจํา
ตามภารกิจ
ทั่วไป
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
2
7
2
52
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
1
2
1
19
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา
3
3
1
16
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
1
2
2
19
โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ํา
2
2
2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.1
3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2
รวม
108
6
19
9
ที่มา : สํานักการศึกษา พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม

รวม
63
23
23
24
6
3
142
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๒.๖ ด้านการเมือง การบริหาร
๒.๖.๑ โครงสร้างองค์กรเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
นายสมศักดิ์ ร่มไทรทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายนิติธรรม รัตนานิคม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายมานิต ไชยศิวามงคล
รองนายกเทศมนตรี

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์
รองนายกเทศมนตรี

น.ส.ศิรินันท์ หล่อตระกูล
รองนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑
นายต่อชาติ ฆารไสว
นายกานต์ ฆารไสว
นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ
นายสรรเพชญ ศรีทอง
นายนพดล แก้วพูล
นางจินตนา ผ่องพันธุ์

นายโฆษิต ธีรกุล
ประธานสภาเทศบาล
นายอาคม สําราญเนตร
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

เขต ๒

เขต ๓

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

นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น
นายอาคม สําราญเนตร
นายธวัชพงศ์ โยคะสิงห์
นายอภิชัย น้ําจันทร์
นางจําลอง ภูเต้านาค
นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์
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การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สถานธนานุบาล

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ๙)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ๘)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ๙)

สํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ๘)

สํานักการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ๙)

สํานักการช่าง
(นักบริหารงานช่าง ๙)

หน่วยตรวจสอบภายใน

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๙)

สํานักการคลัง
(นักบริหารงานคลัง ๙)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ๘)

กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ๘)

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๘)
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โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สํานักปลัดเทศบาล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานกิจการสภาและการ
ประชุม
- งานรัฐพิธี
ฝ่ายอํานวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานบัตรประจําตัว
ประชาชน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน
ฝ่ายเทศกิจ
- งานธุรการ
- งานรักษาความสงบ

สํานักการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและโครงการ
- งานแผนและโครงการ
- งานระบบสารสนเทศ
- งานงบประมาณ
- งานธุรการ
1. ส่วนบริหารการศึกษา
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
- งานโรงเรียน
- งานกิจการนักเรียน
- งานการศึกษาปฐมวัย
ฝ่ายวิชาการ
- งานส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา
2. ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- งานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
- งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
หน่วยศึกษานิเทศก์
- ฝ่ายนิเทศการศึกษา
- ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
- ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
สถานศึกษา
- โงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
- โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

สํานักการช่าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
๑. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร
และผังเมือง
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
๒. ส่วนการโยธา
ฝ่ายสาธารณูปโภค
- งานบํารุงรักษาทางและสะพาน
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรและระบบจราจร
- งานศูนย์เครือ่ งจักรกล
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานควบคุมและตรวจสอบบําบัด
น้ําเสีย

สํานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
๑. ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานสาธารณสุขชุมชน
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
- งานป้องกันและบําบัดยาเสพติดและ
สารเสพติด
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
- งานบริการและรักษาความสะอาด
- งานควบคุมมลพิษและเหตุราํ คาญ
๒. ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
- งานป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์
- งานควบคุมการฆ่าสัตว์
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานทันตสาธารณสุข
- งานเภสัชกรรม

สํานักการคลัง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบําเหน็จบํานาญของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา
๑. ส่วนบริหารงานคลัง
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการซื้อและการจ้าง
- งานจัดทําทะเบียนพัสดุ
ฝ่ายการเงินและบัญชี
- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
ฝ่ายระเบียบการคลังและสถิติ
การคลัง
- งานควบคุมจัดทําทะเบียน
และงบประมาณรายจ่าย
- งานจัดระเบียบเกีย่ วกับการเงิน
และบัญชี
- งานจัดทําสถิติการรับจ่ายตาม
เทศบัญญัติงบประมาณ
๒. ส่วนพัฒนารายได้
ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดรายได้
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์
- งานจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน
- งานพัฒนากิจการพาณิชย์
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลและแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองวิชาการ
และแผนงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
- งานจัดทํางบประมาณ
- งานวิจัยประเมินผล
ฝ่ายการบริการและเผยแพร่
วิชาการ
- งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร
ทางท้องถิ่น
ฝ่ายนิติการ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานนิติกรรมสัญญา

กองสวัสดิการ
สังคม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานกิจการสตรีและ
คนชรา
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานชุมชนเมือง
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการ
สังคม
- งานส่งเสริมและสวัสดิการ
สังคม
- งานสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน
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2.6.2 ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
รายรับ
รายการ
หมวดภาษีอากร
ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้
ภาษีที่จัดเก็บเอง
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากทุน
หมวดเงินอุดหนุน
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
จํานวน (บาท)
16,444,328.29
129,046,312.56
9,240,865.80
18,001,008.45
582,097.01
8,757,840.16
120,814,530
302,886,982.56

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จํานวน (บาท)
18,220,442.45
115,600,653.34
10,144,577.80
7,425,996.25
831,133.53
9,967,760.90
121,352,593
283,543,157.27

รายจ่าย
รายการ
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
งบกลาง
เงินอุดหนุน
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
จํานวน (บาท)
89,550,682.48
29,136,279.95
79,004,151.75
5,067,869.49
100,000
53,326,361.31
21,774,374.44
11,563,245.92
289,542,965.34

ที่มา : สํานักการคลัง เดือน เมษายน 2558

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จํานวน (บาท)
98,251707.77
29,590,754.86
75,348,372.90
4,966,444.94
25,000
29,491,317
20,905,365.51
17,616,734.02
276,195,697
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บทที่ ๓
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น (SWOT Analysis)
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ.2559 -2563
นอกจากจะคํานึงถึงอํานาจหน้าที่ในการบริหารราชการตามที่กฎหมายหมายกําหนดแล้ว ยังได้คํานึงถึง
ความสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลในปัจจุบัน ที่มีผลต่อการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ด้วย สรุปได้
ดังนี้
3.1.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
3.1.3 นโยบายรัฐบาล
3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
3.1.5 แผนพัฒนาจังหวัด
3.1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์
3.1.7 นโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๓.๑.๑ ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัส
ชี้ แ นะแนวทางการด ํา เน ิน ชี ว ิต แก่ พ สกน ิก รชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่ า ๒๕ ป ีตั้ ง แต ่ก่ อ นเก ิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นวิกฤตและ
สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
นิยามของความพอเพียง
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียน ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
นั้น ๆ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผล กระทบ และความ
เสี่ยงจาการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559) มี
แนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 – 10 โดยยังคงยึดหลักการ
ปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุก
ภาคส่ว น ทุ ก ระดับ ยึดแนวคิ ด การพัฒ นาแบบบูร ณาการเป็น องค์ร วมที่มี “คนเป็นศูน ย์ ก ลางการ
พัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งมิติตัวคน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
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และการเมื อ ง เพื่อ สร้ า งภ ูมิ ค ุ้ม กัน ให้ พ ร ้อ มเผช ิญ การเปล ี่ย นแปลงท ี่เ ก ิด ข ึ้น ทั ้ง ในระด ับ ป ัจ เจก
ครอบครัว ชุม ชน สัง คม และประเทศชาติขณะเดียวกันให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคมกระบวนการพัฒนาประเทศ
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัว
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒ นาฐานการผลิต และบริก ารให้เ ข้ม แข็ง และมีคุณ ภาพบนฐานความรู้
ความคิด สร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและ
การบริโภค ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและ สังคม
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนั บ สนุ น การมี
ส่ ว นร่ ว ม ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3. เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ให้ เ ติ ม โตอย่ า งมี เ สถี ย รภาพ คุ ณ ภาพและยั่ ง ยื น มี ค วาม
เชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าละบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใน
ภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นําไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา
4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มันคงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคม
ลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ํากว่า 5.0 คะแนน
2. คนไทยมีการเยนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น จริยธรรม และสถาบันทางสังคม
มีความเข้มแข็งมากขึ้น
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับ
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การเพิ่มผลผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของ
ประเทศเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มี
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40.0
4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มขึ้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
5. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
6. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสําคัญกับ
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่
กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม
และมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
1.4 การสานสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข องคนในสั ง คมให้ มี คุ ณ ค่ า ร่ ว มและ
ตระหนั ก ถึ งผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิท ธิภาพ
โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูส่ งั คมการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญ
กับ
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
โดยให้ความสําคัญกับ
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืนมุ่งรักษา ป้องกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน
3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และความเข้มแข็งภาคเกษตร
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3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ ารเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
โดยให้ความสําคัญกับ
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็น
ธรรม
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
5. ยุ ท ธศาสตร์ก ารสร้ า งความเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศในภูมิ ภ าคเพื่อ ความมั่น คง
ทาง เศรษฐกิจและสังคม ให้ความสําคัญกับ
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้
กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคอื่น ๆ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์
5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต
ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความ
ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากําไร
5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและการประกอบธุร กิจใน
เอเซียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค
5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้
ความสําคัญกับ
และสิ่งแวดล้อม

6.1 การอนุรั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละสร้ า งความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ

6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมความพร้อม
ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
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6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.6 การเตรียมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความ
ตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีขีดความสามารในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็น
ธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร์
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุลและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”
วัตถุประสงค์

1.
2.
3.
4.

การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม
การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่
การลดรายจ่าย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(Internal Process)
3.1.3 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารังศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม
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9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
๑. ยกระดับการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
- เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
- สร้างโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่องค์กรชุมชน
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและ
ภาคบริการ
- รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค
๒. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
- พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานให้มีทักษะ
- สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบและวิธีการหลากหลาย
- ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
- เสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนยากจน และผูด้ ้อยโอกาส
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ํา ป่าไม้) แบบบูรณาการ
- อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- ป้องกันเฝ้าระวัง และบําบัดฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาเครือข่ายชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
3.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1. การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการศึกษา และกระวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเพณีและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- การส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้และความเข้มแข็งของชุมชน
- ส่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟื้นฟู
ผู้ประสบภัย
- ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
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- ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม
2. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
- เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
- เพิ่มสินค้าเกษตรที่คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)
- การสร้างมูลค่าเพิ่ม
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร
- การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ
3. การพัฒนาผ้าไหมแพรวา
- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
- ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต / ผู้ประกอบการ
- ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอ
พื้นเมือง
- การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ
- ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ
- การวิจัยการผลิตและการตลาดผ้าไหมแพรวา
๔. การพัฒนาการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
- เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์
เชิงคุณภาพ ฯลฯ
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาด้านการบริการและการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ
3.1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดกาฬสินธุ์
วิสัยทัศน์
“การเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและ
บริการ อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พัฒนาคน และสังคม อย่างยัง่ ยืน ”
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ด้านดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ ีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 7
บริการงานกิจการบ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริมการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุม้ ครองสิทธิของประชาชน
4. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพ
5. การเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
6 สนับสนุนบทบาทของสตรีในท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการมีอาชีพรายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน
8. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
9. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)
3. การสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร
5. การบริหารจัดการองค์กรเกษตรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่คุณภาพ
7. การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
8. ส่งเสริมวิจยั และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอพื้นเมือง
4. การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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5. ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ
6. ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ
7. การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา
8. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
9. ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
10. ส่งเสริมและต่อยอดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
11. เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์
12. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
2. เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการและอุตสาหกรรม
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
5. การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
6. ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ
7. การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาด้านบริการและการท่องเที่ยว
9. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่นทุกประเภท เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพฯ
10. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ
11. ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
12. ส่งเสริมพัฒนาความมั่นคงด้านปัจจัยการผลิต ส่งเสริมความมั่นคงในพื้นที่ทํากิน และเพิ่ม
ศักยภาพการเข้าถึงแหล่งทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
2. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. พัฒนาด้านผังเมือง
4. พัฒนาระบบการจัดการน้ํา
5. พัฒนาระบบพลังงาน
6. พัฒนาระบบกําจัดขยะ
7. พัฒนาระบบสื่อสาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืนสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิธีชุมชน
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สนับสนุนการจัดการอย่างมีสว่ นร่วม
5. เสริมสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย การจัดการระบบกําจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทาง
อากาศ โดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการ
น้ําเสียชุมชน
7. สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงาน
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี
แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5. การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการภาครัฐ
6. ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
7. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย
9. ลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด
10. การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
11. เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
12. ส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
13. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร
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3.1.7 นโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๑. นโยบายด้านการบริการประชาชน
๑.๑. ปรับปรุงและลดขั้นตอนในการบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการใช้
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One stop service) ให้บริการ
ด้วยความเป็นมิตร จริงใจ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
๑.๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น โดยการจัดให้มี
ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
๑.๓. จัดระบบงานบริการให้มีความยึดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยการจัดให้มี
ระบบงานบริการแบบเชิงรุก ออกให้บริการประชาชน
๒. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance)
๒.๑ ทบทวน ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกระบวนการดําเนินการให้เป็นธรรม และ ทันกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานที่คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ ความ
ยุติธรรมของคนในองค์กร รวมถึงการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
๒.๒ สร้างระบบเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานและกลุ่มต่างๆ
โดยการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม
กําหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป
พร้อมกัน และให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม
๒.๓ สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในองค์กร และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารขององค์ ก รและสามารถตรวจสอบการทํ า งานได้ โดยการสร้ า งจิ ต สํ านึ ก ในการ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางาน และปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรให้มี
ความโปร่งใส
๒.๔ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็น มีการวางแผนระบบการรับฟังความคิดเห็นและบูรณาการความเชื่อมโยง
ของการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และภาคเอกชน
๒.๕ สร้างความสํานึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของคนในองค์กร โดยการส่งเสริมให้คน
ในองค์กรตระหนักในหน้ าที่ ใส่ ใจต่ อปัญ หาสาธารณะและกระตือรือร้นในการแก้ปัญ หา มีระบบการ
ตรวจสอบและการประเมินผลที่จะเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จ และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบด้วย
๒.๖ ใช้ ท รั พ ยากรที่มี อย่ า งจํ า กั ด เพื่ อ ให้ เ กิด ประโยชน์สู ง สุ ด แก่ ส่ ว นรวม โดยการสร้ า ง
จิตสํานึกแก่คนในองค์กรในการประหยัดการใช้ทรัพยากร ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม กําหนดเป้าหมายและ
มาตรฐานงานบริการ มีระบบติดตามและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการดําเนินงาน
๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ ให้มีการบํารุงและพัฒนาการคมนาคมทางบก โดยการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายใน
เขตเทศบาล ปรับปรุงระบบการจราจร
๓.๒ ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา
รวมถึงระบบระบายน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังอย่างเป็นระบบ
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๓.๓ ให้มีน้ําสะอาดและบํารุงการไฟฟ้า โดยการขยายเขตบริการน้ําประปา และขยายเขต
บริการไฟฟ้า
๓.๔ จัดระบบการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยการ
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวด้วยกับการผังเมืองด้วยความเสมอภาค
และเป็นธรรม
๔. นโยบายด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๔.๑ จัดให้มีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยการ
ควบคุม ดูแล กําหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕
๔.๒ จัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยการจัดให้มีระบบการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ จัดระเบียบวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่
หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัด
แยกขยะจากครัวเรือน เพื่อนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
๕. นโยบายด้านมลภาวะ
ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่จะกลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปมลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง
และน้ําเสีย โดยควบคุมและป้องกันมลพิษตั้งแต่จุดกําเนิด รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของมลพิษที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และประสานความร่วมมือกับภาคราชการและภาคเอกชนในการ
ควบคุมและลดปริมาณมลพิษ
๖. นโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาถนนสายหลัก
พัฒนาสวนสาธารณะ พัฒนาริมฝั่งลําน้ําปาว คุ้มครองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศ
เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสํารวจ จัดทําระบบฐานข้อมูลรวมถึงการพัฒนาแก่ง
ดอนกลาง การพัฒนาที่ดินและหนองน้ําสาธารณะ เพื่อเป็นสวนสาธารณะสําหรับนันทนาการ และการ
พักผ่อนของประชาชน
๗. นโยบายด้านการศึกษาและนันทนาการ
๗.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล โดยจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาให้เกิดความเสมอภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนยากจน และขาดแคลน
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมพื้นที่
๗.๒ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล โดยการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ มีครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะที่
สูงขึ้น ปรับบทบาทการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นคุณธรรมนําความรู้
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๗.๓ ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเทศบาล ให้เหมาะสม
กับหลักสูตรการศึกษาและภูมิทัศน์ในโรงเรียน โดยการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่จะเป็นการ
เพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในโรงเรียนเทศบาลให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๗.๔ เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีกิจกรรมนันทนาการ และเล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพและความสมัครสมานสามัคคี โดยการพัฒนากีฬา จัดหาสถานที่ จัดกิจกรรมนันทนาการ และการ
เล่ น กีฬา เพื่ อส่ งเสริม ให้ป ระชาชนมีค วามสนใจในการเล่นกี ฬา และนั น ทนาการ ใช้ เ วลาว่า งให้ เป็ น
ประโยชน์ รวมถึงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ
๘. นโยบายด้านการสาธารณสุข
๘.๑ สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ โดยการสนับสนุนการออกกําลังกายของประชาชน
สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ รณรงค์ให้
เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลต่อสุขภาพ
๘.๒ ปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข โดยจั ด ให้ มี ส ถานบริ ก ารสุ ข ภาพในชุ ม ชน
ให้บริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพเน้นการบริการเชิงรุก และยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขของ
เทศบาลให้เทียบเท่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
๘.๓ ให้มีการป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และควบคุมความ
สะอาดปลอดภัยของอาหาร สถานที่ผลิตและจําหน่ายอาหาร
๘.๔ ปรับปรุงและพัฒนาตลาด โดยจัดให้มีตลาดที่มีสุขลักษณะของตลาดตาม
หลักสุขาภิบาล พัฒนาตลาดเทศบาลให้ผ่านเกณฑ์ตลาดดีมีมาตรฐาน มีห้องน้ําสาธารณะที่สะอาดน่าใช้
๙. นโยบายด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
๙.๑ ส่งเสริมการทํานุบํารุง และรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยการจัดและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๙.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลให้เชื่อมโยงกับวิถี
ชีวิตของชุมชนและเชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้วย
๑๐. นโยบายด้านการพัฒนาชุมชน
๑๐.๑ เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น โดยการจัดกิจกรรมและ
รณรงค์การปลูกฝังค่านิ ยมอันดีที่จะสร้างความรักความเข้าใจของสมาชิกในครอบครัว และเปิดพื้นที่
สาธารณะที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน
๑๐.๒ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยการส่งเสริมให้
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน
๑๐.๓ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาชุ ม ชนให้ เข้ ม แข็ ง สามารถพั ฒ นาและพึ่ง พาตนเองได้ โดยใช้
กระบวนการแผนชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาแก่ผู้นําชุมชนและกรรมการชุมชนอย่างเป็น
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ระบบและต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาร่วมกัน ส่งเสริมการออมเพื่อเป็นสวัสดิการสังคมของคนในชุมชน
๑๐.๔ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการป้องกัน การบําบัดรักษาและการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการให้การศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดไม่ให้ระบาดใน
ชุมชน สร้างเครือข่ายในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และส่งเสริมการ
เล่นกีฬาต้านยาเสพติด
๑๐.๕ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยจัดเบี้ยยัง
ชีพสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ตามที่ระเบียบกําหนด รวมทั้งส่งเสริมการนําศักยภาพของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๑. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๑๑.๑ สร้างเครือข่ายตลาด เพื่อจําหน่ายสินค้าและบริการ โดยการจัดหาแหล่งค้าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ จัดให้มีตลาดสินค้าชุมชนเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้
๑๑.๒ ส่ ง เสริม การพัฒ นาเศรษฐกิจ พอเพีย งตามแนวพระราชดํ าริ โดยการส่ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้ประชาชนได้สร้างอาชีพตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อการ
ออมและการลงทุนในชุมชน ส่งเสริมอาชีพและจัดการเรียนการสอนอาชีพให้กับประชาชน สนับสนุนการ
ผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
๑๒. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งเสริมให้มี
ระบบเฝ้าระวังและการป้องกัน รวมถึงการแก้ไขและเยียวยา สร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนในการเฝ้า
ระวังและป้องกัน พร้อมการช่วยเหลือในเบื้องต้น และประสานความร่วมมือในการปฏิบัติกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและการป้องกัน เช่น กล้องวงจรปิด รถฉุกเฉิน
กู้ชีพกู้ภัย เพิ่มสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
3.2.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
- บุคลากรมีคณ
ุ ภาพและเพียงพอกับปริมาณงาน
- มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่พร้อมบริการประชาชน
- สามารถให้บริการและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีระบบครบทุกด้าน
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
- มีอิสระในการบริหารจัดการด้านงบประมาณด้วยตนเอง
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
จุดอ่อน
- บุคลากรบางส่วนยังต้องได้รับการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถ ปลูกจิตสํานึก ความ
รับผิดชอบ และความเชี่ยวชาญให้เต็มศักยภาพของการทํางาน
- เครื่องมือเครื่องใช้บางส่วนเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

28

- รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่
วางไว้
- มีภาระหนี้สินที่จะต้องผ่อนชําระเป็นระยะยาว
โอกาส
- ประชาชนสามารถนําเสนอปัญหาและอุปสรรคต่อเทศบาล ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
หลายช่องทาง
- มีกฎระเบียบที่ชัดเจนพนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทุกภาคส่วน
- มีแหล่งท่องเที่ยว และมีผลิตภัณฑ์ OTOP มากมาย
- เป็นเส้นทางไปสู่ประตูอินโดจีนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘
- ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี กีฬา
และนันทนาการ และมีสถานที่ที่พร้อมในการจัดกิจกรรม
- มีพื้นที่สาธารณะที่พร้อมในการพัฒนา
อุปสรรค
- ความไม่ต่อเนื่องในนโยบายรัฐบาล
- ความขัดแย้งของประชาชนทางการเมือง
- การจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นไม่เป็นไปตามกําหนด
- การปฏิรูปโครงสร้างการกระจายอํานาจยังไม่ชัดเจน
- สาธารณูปโภคพื้นฐานไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่าที่ควร
- ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกที่ร้อนขึ้น
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่ผลกระทบต่อการพัฒนา
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
“กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล”
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๑. การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
๓. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๔. พัฒนาการจัดการศึกษา
๕. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
๖. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยว
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๗. การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสัมคม
8. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
9. สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
10. พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
๑1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
๑2. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
๑3. สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
๑4. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๑. การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร
๒. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
๓. บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้
๕. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
๖. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๗. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
๘. ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว
๙. มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ
10. ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า
๑1. มีการป้องกันและควบคุมโรค
๑2. บ้านเมืองสะอาดสวยงาม
๑3. การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑4. มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ
๑5. มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
๑6. ชุมชนพึ่งตนเองได้
๑7. มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน
๑8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
วิสัยทัศน์ประเทศไทย (vision)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้
ว่า “ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision)
ร้อยเอ็ด – ขอนแก่น – มหาสารคาม – กาฬสินธุ์
“กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ”์
“ศูนย์กลางการค้า การบริการ อุตสาหกรรม และสังคมน่าอยู่”

30

วิสัยทัศน์จังหวัดกาฬสินธุ์
“กาฬสินธุ์ถิ่นท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน แหล่งอาหารปลอดภัย นําผ้าไหมแพรวาสู่สากล”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนทรัพยากร
การประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายคนยากจน คนด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ/ต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย ให้เข้าถึงบริการทาง
สังคมอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ สนับสนุนให้ภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อม
ล้ําและความขัดแย้งในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
- การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความ
เสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
- การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
- การเสริมสร้างพลังให้ทุกคนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่า และศักดิ์ศรี
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนไทยทุก
กลุ่มทุกวัยให้มีศักยภาพ ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ ๕ ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิต คิดเป็น ทําเป็น การสังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม รวมทั้ง
เสริ ม สร้ า งสภาพแวดล้ อ มทางครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คมให้ มั่ น คง และเอื้ อ ต่อ การพั ฒ นาคนอย่ า ง
สอดคล้องกับการบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
- การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพื้นที่
- พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคต
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพื่อสร้างฐานภาคเกษตร
ให้เข้มแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผู้บริโภคทุกคนภายในประเทศ เป็นฐานการ
ผลิตการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและพลังงาน ตลอดจนจัดหาพลังงานให้มีความมั่นคงเพียงพอกับความ
ต้องการใช้ในประเทศ มีแนวทางที่สําคัญดังนี้
- ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและสร้างมูลค่า
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- สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
- สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน
- สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค
เกษตร
- ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า และบริการในภูมิภาคบนพื้นฐานแนวคิดสร้างสรรค์และการสร้าง
ภาคการผลิตและบริการในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อน
ใหม่ไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาวพร้อมกับสร้างระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยง
ในด้านเศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศที่เสรีและเป็นธรรมให้เอื้อต่อการผลิต การค้า และการลงทุน รวมทั้งการ
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
- พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
- พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
- พัฒนาภาคบริการ
- พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน
- พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
- ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อเตรียมพร้อมและปรับตัวเข้า
สู่บริบทโลก และภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมกับเสริมสร้างความ
ได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศส่งเสริมบทบาทไทยในเวที
ระหว่างประเทศให้เด่นชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลงและประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศ มี
แนวทางสําคัญ ดังนี้
- สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่ค้า
ของไทยในภูมิภาคต่างๆ
- ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น
- สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น
- พัฒนาฐานการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค
- สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
- เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรค
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๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็นสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางสําคัญ ดังนี้
- การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพื่อนําไปสู่สังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การจัดการสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
- การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อให้สังคม
มีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
๑. ยกระดับการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้
- เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
- สร้างโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่องค์กรชุมชน
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและ
ภาคบริการ
- รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค
๒. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
- พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานให้มีทักษะ
- สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบและวิธีการหลากหลาย
- ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
- เสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนยากจน และผูด้ ้วยโอกาส
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ํา ป่าไม้) แบบบูรณาการ
- อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- ป้องกันเฝ้าระวัง และบําบัดฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาเครือข่ายชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๑. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
- เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
- เพิ่มสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)
- การสร้างมูลค่าเพิ่ม
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- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
- การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. การพัฒนาผ้าไหมแพรวา
- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
- ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ
- การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด
๓. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านการค้า การบริการและการท่องเที่ยว
- จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การพัฒนาด้านการค้า การบริการและการท่องเที่ยว
๔. การพัฒนาคนและสังคมทีม่ ีคุณภาพ
- ส่งเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคม
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
- การส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน
- ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการ
คุ้มครองผู้บริโภค
พันธกิจการพัฒนาประเทศไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้กําหนดพันธ
กิจการพัฒนาประเทศไว้ ๓ พันธกิจ ดังนี้
๑. สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรม เพื่อให้คนกินดี
อยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัตเิ หตุ ยาเสพติดและอบายมุขคนในสังคมอยู่รว่ มกัน
อย่างสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์
ของคนไทย ขยายหลักประกันทาสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้ง
ปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓. สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤต
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เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ และทักษะสามารถรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
พันธกิจการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์
๑. พัฒนาการเกษตร
๒. พัฒนาผ้าไหมแพรวา
๓. พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๔. พัฒนาคนและสังคม
เป้าประสงค์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์
๑. เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น
๒. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
๓. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
๔. เพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผ้าไหมแพรวา
๕. เพิ่มช่องทางการตลาดสู่สากล
๖. การค้า การบริการและการท่องเที่ยวได้มาตรฐานระดับสากล
๗. การค้า การบริการและการท่องเที่ยวมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
๘. รายได้จากการค้า การบริการและการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น
๙. คนมีคุณภาพและคุณธรรม
๑๐. สังคมเข้มแข็งและน่าอยู่
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3.3 ความเชือ่ งโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ.2559-2563
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด
กาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด
กาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

เป้าประสงค์

1. การพัฒนา
คนและสังคมที่
มีคุณภาพเพื่อ
รองรับการก้าว
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

1. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ
องค์กร

1.การ
ปรับปรุง
กลไกการ
ทํางานของ
องค์กร
2.การเปิด
โอกาส ให้
ภาค
ประชาชนมี
ส่วนร่วม

2. พัฒนา
ศักยภาพ
ของบุคลากร
ในองค์กร

3.บุคลากรมี
องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติ
หน้าที่

3. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตร
ปลอดภัย

2. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีไทย
อีสาน

1. การพัฒนา
คน สังคม
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม

5. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

3. การเพิ่ม
ประสิทธิภา
พในการ
ปฏิบัติ
ราชการ

4.การ
พัฒนา
ประสิทธิภา
พ การ
จัดหา
รายได้
5. การใช้
ทรัพยากร
่

6. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4. พัฒนาการ
จัดการศึกษา

6.
ประชาชน
ได้รับ
โอกาสทาง
การศึกษา
อย่างมี
คุณภาพ
และได้
มาตรฐาน

5. พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรียน

7.นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างเต็ม
ศักยภาพ

4. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว

6. ส่งเสริม
ขนบ-ธรรม
เนียมประเพณี
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
เชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยว

7. การ
เสริมสร้าง
เครือข่าย
ภาครัฐ
เอกชน
และ
ประชาคม

8.ขนบธรรม เนียม
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานและ
เผยแพร่
เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว

9.มีเครือข่าย
ความร่วมมือ
ในการ
จัดบริการ
สาธารณะ

10.
ประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วน
หน้า
11.มีการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค

5. การรักษาความมั่นคง
ภายใน และพัฒนา
ระบบบริหาร ภายใต้
บริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

4. พัฒนาผ้า
ไหมแพรวา
และผลิตภัณฑ์
ชุมชน

3. การพัฒนาผ้า
ไหมแพรวาและ
ส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

2. การ
พัฒนาการผลิต
ทางการเกษตร

8. พัฒนา
ระบบ
บริการด้าน
สาธารณสุข

แบบ ยท 01

9. สร้าง
ความสมดุล
ของระบบ
นิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อม

12.บ้านเมือง
สะอาดสวยงาม
13.การสร้าง
ความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

10. พัฒนา
พื้นที่
สาธารณะให้
เชื่อมโยง
ภาคการ
ท่องเที่ยว

14.มีพื้นที่สี
เขียวและแหล่ง
นันทนาการ

7. การรักษาความ
มั่นคงภายใน และ
พัฒนาระบบ
บริหาร ภายใต้การ
บริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

11. พัฒนา
และปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภ
คขั้นพื้นฐาน

15.มี
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และผัง
เมืองที่
เหมาะสม

12. พัฒนา
ชุมชนให้
เข้มแข็ง

16.ชุมชน
พึ่งพา
ตนเองได้

13. สร้าง
ความมั่นคง
ในชีวิตของ
คนในชุมชน

17. มี
การสร้าง
งาน
อาชีพ
และ
กองทุน
สนับสนุน

14. สร้าง
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน

18.
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2559 -2563

แบบ ยท 02
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บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบ ยท.03

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
พันธกิจที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 1. การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร
2. การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. มีการปรับปรุงกลไกในการทํางาน
2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุงกลไกการทํางานงานขององค์กร

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1.นวัตกรรมในการบริการประชาชน
2.ระดับความสําเร็จของการจัดระบบฐานข้อมูล
3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ได้
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล

การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

1. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตรฐาน
กลางที่กําหนด
2. ร้อยละของประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมายรับรู้
ข่าวสารที่สําคัญของเทศบาล

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล / กองวิชาการ
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
พันธกิจที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- บุคลากรได้รบั การพัฒนา
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
พันธกิจที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้
5. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. การบริหารจัดการด้านงบประมาณบรรลุผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
ร้อยละของการจัดหารายได้เองต่อรายได้ทั้งหมด
ของเทศบาล
1. อัตรารายรับต่อรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด
2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามที่กําหนด
3. ร้อยละของจํานวนเงินคงเหลือจากการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
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4. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
- สามารถลดกระแสไฟฟ้าสาธารณะ
- สามารถใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้นจาก
ที่ได้รับสิทธิ์
- สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
5. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ได้
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบหลัก : ทุกส่วนการงาน
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 6. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 1.สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพจัด
และได้มาตรฐาน
การศึกษาภายในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนได้เข้าเรียนใน
สถานศึกษาตามความต้องการ
3. ระดับความสําเร็จจัดการกิจกรรมส่งเสริมเด็ก
เยาวชน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบหลัก : สํานักการศึกษา
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 7. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- นักเรียนผ่านเกณฑ์ผลทดสองทางการศึกษา
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
3.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบหลัก : สํานักการศึกษา
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีศลิ ปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นเชื่อมโยง
กับการท่องเทีย่ ว
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 8. ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- ความสําเร็จของการจัดการงานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยว

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบหลัก : สํานักการศึกษา
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผ้าไหมแพรวาและผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาชน
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 9. มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการ
สาธารณะ
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หน่วยงานที่รบั ผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานัก
การศึกษา กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู-่
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 10. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
11. มีการป้องกันและควบคุมโรค
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี
2. อัตราผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1. จํานวนตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ไม่เกินเกณฑ์
ที่ สปสช.กําหนด

มีการป้องกันและควบคุมโรค

1. โรงฆ่าสัตว์ได้มาตรฐาน ISO 9000
2. จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
3. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบหลัก : สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 12. บ้านเมืองสะอาดสวยงาม
13. การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. ความสามารถในการจัดการขยะ
2. การจัดการน้ําเสียมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
ปริมาณขยะทีน่ ําไปกําจัดลดลง

การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระดับความสําเร็จการรวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบ
บําบัด
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบหลัก : สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาพืน้ ทีส่ าธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 14. มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- จํานวนพื้นทีส่ ีเขียวในเขตเทศบาล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบหลัก : สํานักการช่าง
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 15. มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- จํานวนพื้นที่ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1. ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
2. ทางเท้าได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
3. จํานวนจุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิวจราจรลดลง

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบหลัก : สํานักการช่าง
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
พันธกิจที่ 3 : การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 16. ชุมชนพึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- จํานวนชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ชุมชนพึ่งพาตนเองได้
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบหลัก : กองสวัสดิการสังคม
ความเชื่อมโยง

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
จํานวนชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
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1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 13 สร้างความมั่นคงในชีวติ ของคนในชุมชน
พันธกิจที่ 3 : การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 17. มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. กลุ่มอาชีพในชุมชนเข้มแข็ง
2. ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการช่วยเหลือ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
มีการสร้างงานอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการช่วยเหลือ

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบหลัก : กองสวัสดิการสังคม
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผ้าไหมแพรวาและผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 14 สร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
พันธกิจที่ 3 : การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 18. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล
2. ความสําเร็จในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย

46

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1. ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (10
คนต่อแสนประชากร) ตามมาตรฐานสากล
2. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบหลัก : สํานักปลัดเทศบาล
ความเชื่อมโยง
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การ
บริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้
การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ.2559 – 2563
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน ยุทธศาสตร์เทศบาล
เขตจังหวัด
เมืองกาฬสินธุ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ยจ.1 การพัฒนาคน สังคม ย.อปท. 1 การพัฒนา 1. พัฒนาระบบการ 1. การปรับปรุง 1.มีการปรับปรุง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม คนและสังคมที่มีคุณภาพ บริหารจัดการองค์กร กลไกการทํางาน กลไกในการทํางาน
เพื่อรองรับการก้าวเข้า
ขององค์กร
2.ประชาชนเข้ามา
สู่ประชาคมอาเซียน
มีส่วนร่วมในการ
เซียน
บริหารจัดการ

2.การเปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัดระดับกล
ทางการพัฒนา
ยุทธ์

แบบ ยท.04
โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

59 60 61 62 63
7

7

7

7

7 1. การปรับปรุง 1.นวัตกรรมในการ
กลไกการทํางาน บริการประชาชน
5 5 5 5 5 ขององค์กร
2.ระดับความสําเร็จ
ของการจัดระบบ
ฐานข้อมูล
80% 80% 80% 80% 80%
3.ร้อยละของการ
แก้ไขปัญหาเรื่อง
ราวร้องทุกข์ได้ตาม
เกณฑ์ที่กําหนด
85% 85% 85% 85% 85%
4.ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

1.โครงการจัดงานวัน
เทศบาล
2.โครงการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

สํานักปลัดฯ

ทุกส่วนการงาน

กองวิชาการฯ

ทุกส่วนการงาน

กองวิชาการฯ

ทุกส่วนการงาน

90% 90% 90% 90% 90% 2.การเปิดโอกาส 1.ร้อยละของการ
ให้ภาคประชาชน ทําประชาคมบรรลุ
มีส่วนร่วม
ตามมาตรฐานกลาง
ที่กําหนด
2.ร้อยละของประชา70% 70% 70% 70% 70%
ชนแต่ละกลุ่มเป้า
หมายรับรู้ข่าวสาร
ที่สําคัญของเทศบาล

1.โครงการเทศบาลพบ กองวิชาการฯ
สื่อมวลชนและผู้ประกาศ
ข่าวชุมชน
2.โครงการประชุมประจํา
เดือนคณะกรรมการหอ
กระจายข่าวชุมชน
3.โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรม
การหอกระจายข่าวชุมชน
และผู้ประกาศข่าวชุมชน
4.โครงการอาสาสมัคร

ทุกส่วนการงาน
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน ยุทธศาสตร์เทศบาล
เขตจังหวัด
เมืองกาฬสินธุ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัดระดับกล
ทางการพัฒนา
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

59 60 61 62 63
ชุมชนร่วมตรวจสอบการ
บริหารงาน
5.โครงการเทศบาลต้าน
การทุจริต
6.โครงการจัดเวทีสาธารณะ

7.โครงการจัดทํารายงาน
กิจการชุมชน
ยจ.1 การพัฒนาคน สังคม ย.อปท. 1 การพัฒนา 2.พัฒนาศักยภาพของ 3.บุคลากรมีองค์- -บุคลากรได้รับการ
ความรูใ้ นการปฏิ- พัฒนา
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม คนและสังคมที่มีคุณภาพ บุคลากรในองค์กร
เพื่อรองรับการก้าวเข้า
บัติหน้าที่
สู่ประชาคมอาเซียน

100% 100% 100% 100% 100%

3.บุคลากรมีองค์- 1.บุคลากรได้รับการ 1.โครงการฝึกอบรม
สํานักปลัดฯ
ความรู้ในการปฏิ- ฝึกอบรม 40 ชั่วโมง สัมมนาบุคลากรและ
บัติหน้าที่
ต่อคนต่อปี
ทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล
2.โครงการคุณธรมนํา
การปฏิบัติงานพนักงาน
ลูกจ้างประจําปี
3.โครงการประชุมมอบ
นโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามบันทึก
ขัอตกลง
4.โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา
5.โครงการพัฒนาครู
6.โครงการจัดอบรมเจ้า
หน้าที่และครูแกนนํา
7.โครงการพัฒนาครูสอน
เด็กด้อยโอกาส
8.โครงการฝึกอบรมของ
พนักงานครู
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน ยุทธศาสตร์เทศบาล
เขตจังหวัด
เมืองกาฬสินธุ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัดระดับกล
ทางการพัฒนา
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

59 60 61 62 63
9.โครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับระเบียบพัสดุ

ยจ.1 การพัฒนาคน สังคม ย.อปท. 1 การพัฒนา 3.การเพิ่มประสิทธิเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม คนและสังคมที่มีคุณภาพ ภาพในการปฏิบัติเพื่อรองรับการก้าวเข้า ราชการ
สู่ประชาคมอาเซียน
เซียน

4.การพัฒนาประ- -การบริหารจัดการ 29% 29% 29% 29% 29% 4.การพัฒนาประ- 1.ร้อยละของการ
สิทธิภาะการจัดหา ด้านงบประมาณ
สิทธิภาะการจัด จัดหารายได้เองต่อ
รายได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์
หารายได้
รายได้ทั้งหมดของ
เทศบาล
5.การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า

0.99- 0.99- 0.99- 0.99- 0.99- 5.การใช้ทรัพยา- 1.อัตรารายรับต่อ

สํานักการคลัง

1.โครงการปรับปรุงซ่อม สํานักการคลัง
1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 กรอย่างประหยัด รายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ แซมบํารุงรักษาสนาม
เท่า เท่า เท่า เท่า เท่า และคุ้มค่า
ที่กําหนด
กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
98% 98% 98% 98% 98%
2.ร้อยละของการ 2.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สํานักการคลัง
เบิกจ่ายเงินทันตาม ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติที่กําหนด
งาน
5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5%
3.ร้อยละของจํานวน
สํานักการช่าง สํานักปลัดฯ
เงินคงเหลือจากการ
ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง
8% 8% 8% 8% 8%
4.ความสามารถใน
การประหยัดพลังงาน
-สามารถลดกระแส
ไฟฟ้าสาธารณะ
-สามารถใช้กระแส
ไฟฟ้าสาธารณะเพิ่ม
ขึ้นจากที่ได้รับสิทธิ์
-สามารถประหยัด
พลังงานเชื้อเพลิง
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน ยุทธศาสตร์เทศบาล
เขตจังหวัด
เมืองกาฬสินธุ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย

6.ประชาชนได้รับ
โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

-สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

59 60 61 62 63
90% 90% 90% 90% 90%

ยจ.1 การพัฒนาคน สังคม ย.อปท. 1 การพัฒนา 4.พัฒนาการจัดการ
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม คนและสังคมที่มีคุณภาพ ศึกษา
เพื่อรองรับการก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
เซียน

กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัดระดับกล
ทางการพัฒนา
ยุทธ์
5.โครงการในเทศบัญญํติงบประมาณ
ที่ได้ดําเนินการ
บรรลุผลสัมฤทธิ์

6.ประชาชนได้ 1.สถานศึกษามี
รับโอกาสทางการ ผลการประเมิน
ศึกษาอย่างมีคุณ คุณภาพขององค์
ภาพและได้มาตร- กรปกครองส่วน
ฐาน
ท้องถิ่น
95% 95% 95% 95% 95%
2.ร้อยละของเด็ก
ก่อนวัยเรียนได้เข้า
เรียนในสถานศึกษา
ตามความต้องการ
80% 80% 80% 80% 80%
3.ระดับความสําเร็จ
จัดการกิจกรรม
ส่งเสริมเด็กเยาวชน
100% 100% 100% 100% 100%

กองวิชาการฯ ทุกส่วนการงาน

1.โครงการพัฒนาการจัด สํานักการศึกษา
การศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) ต่อ
เนื่อง
2.โครงการพัฒนาแหล่ง สํานักการศึกษา
เรียนรู้ของโรเงรียนสังกัด
เทศบาล
3.โครงการเรียนรู้สู่ประ- สํานักการศึกษา
ชาคมอาเซียน
4.โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้อาเซียนศึกษา
5.โครงการจัดทําศูนย์การ
เรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย
6.โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนโดยการมี
ส่วนร่วมชองครูชุมชน
และนักเรียน
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน ยุทธศาสตร์เทศบาล
เขตจังหวัด
เมืองกาฬสินธุ์

ยจ.1 การพัฒนาคน สังคม ย.อปท. 1 การพัฒนา 5.พัฒนาศักยภาพ
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม คนและสังคมที่มีคุณภาพ ผู้เรียน
เพื่อรองรับการก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
เซียน

ยจ.4 พัฒนาผ้าไหมแพรวา ย.อปท. 3 การพัฒนา
ผ้าไหมแพรวาและ
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์
7.นักเรียนได้รับ
การพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัดระดับกล
ทางการพัฒนา
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

59 60 61 62 63

-นักเรียนผ่านเกณฑ์ ----------ป.6=56%-------------- 7.นักเรียนได้รับ 1.ผลการทดสอบ 1.โครงการรณรงค์ป้องกัน สํานักการศึกษา
ผลทดสอบทางการ ----------ม.3=55%-------------- การพัฒนาอย่าง ทางการศึกษาระดับ ยาเสพติดในสถานศึกษา
ศึกษา
----------ม.6=50%-------------- เต็มศักยภาพ ชาติขั้นพื้นฐาน
2.โครงการรณรงค์ป้องกัน
(O-NET)
ยาเสพติดดีเด่น
98% 98% 98% 98% 98%
2.ร้อยละของนัก 3.โครงการส่งเสริมสนับ- สํานักการศึกษา
เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ สนุนกิจกรรมในสถานทางการเรียนระดับ ศึกษา
การศึกษาขั้นพื้น 4.โครงการวันอําลา
ฐานกลุ่มสาระการ 5.โครงการจัดนิทรรศการ
เรียนรู้ภาษาไทย แสดงผลงานทางการ
84% 84% 84% 84% 84%
3.ร้อยละของนัก ศึกษา
เรียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ 6.โครงการพ่อแม่คนที่
ทางการเรียนระดับ สอง
การศึกษาขั้นพื้น 7.โครงการเข้าค่ายเยาวชน
ฐานกลุ่มสาระการ 8.โครงการเข้าค่ายวิชาการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 9.โครงการแข่งขันกีฬา
55% 55% 55% 55% 55%
4.ร้อยละของนัก นักเรียนสังกัดองค์กร
เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทางการเรียนระดับ 10.โครงการแข่งขันกีฬา
การศึกษาขั้นพื้น กลุ่มโรงเรียนเทศบาล
ฐานกลุ่มสาระการ เมืองกาฬสินธุ์
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

6.ส่งเสริมขนบธรรมเนียม 8.ขนบธรรมเนียม -ความสําเร็จของ

ดํา ดํา ดํา ดํา ดํา 8.ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒน- ศิลปวัฒนธรรม การจัดการงาน
เนิน เนิน เนิน เนิน เนิน ศิลปวัฒนธรรม
ธรรม และภูมิปัญญา- และภูมิปัญญาท้อง ศิลปวัฒนธรรม
การ การ การ การ การ และภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นได้รับการสืบท้องถิ่นเชื่อมโยงกับ ถิ่นได้รับการสืบสาน และภูมิปัญญาท้อง100%
100%
100%
100%
100%
การท่องเที่ยว
และเผยแพร่เชื่อม ถิ่น
สานและเผยแพร่

1.ระดับความสําเร็จ
ของการส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.ร้อยละของนัก-

1.โครงการสนับสนุน
สํานักการศึกษา
จังหวัดในการจัดงาน
มหกรรมโปงลางแพรวา
และงานกาชาดจังหวัด
2.โครงการครอบครัว สํานักการศึกษา
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน ยุทธศาสตร์เทศบาล
เขตจังหวัด
เมืองกาฬสินธุ์

เป้าประสงค์
โยงกับการท่อง
เที่ยว

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัดระดับกล
ทางการพัฒนา
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

59 60 61 62 63
เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณธรรมนําสังคมเมือง
กาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง
3.โครงการอบรมสัมมนา
ผู้นําศาสนพิธี
4.โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมผู้ไทย ร่วม
บวงสรวงถลา
5.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
6.โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินงานสภาวัฒนธรรม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
7.โครงการส่งเสริมฟื้นฟู
ประเพณีวัฒนธรรม
-งานปีใหม่
-งานประเพณีสงกรานต์
-งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน
ศาลหลักเมือง ปู่แฮ่ ปู่หาร
ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญตากุดโง้ง ปู่บุญตากุดน้ํากิน
-งานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา
-งานบวงสรวงอนุสาวรีย์
พระยาชัยสุนทร
-งานประเพณีลอยกระทง
-งานประเพณีบุญคุ้ม

หน่วย
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน ยุทธศาสตร์เทศบาล
เขตจังหวัด
เมืองกาฬสินธุ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัดระดับกล
ทางการพัฒนา
ยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

59 60 61 62 63
8.โครงการประเพณีชุมชน
ฮีดสิบสองครองสิบสี่บุญ
ซําฮะ

ยจ.1 การพัฒนาคน สังคม ย.อปท. 1 การพัฒนา 7.การเสริมสร้างเครือ 9.มีเครือข่ายความ -จํานวนเครือข่าย
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม คนและสังคมที่มีคุณภาพข่ายภาครัฐ เอกชน ร่วมมือในการจัด ความร่วมมือ
เพื่อรองรับการก้าวเข้า และประชาชน
บริการสาธารณะ
สู่ประชาคมอาเซียน
เซียน

3

4

5

6

7 9.มีเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดบริการ
สาธารณะ

1. จํานวนเครือข่าย
ความร่วมมือใน
การจัดบริการ
สาธารณะ

สํานักปลัดฯ
สํานักการสาธาฯ
สํานัการศึกษา
กองวิชาการฯ
กองสวัสดิการฯ

ยจ.1 การพัฒนาคน สังคม ย.อปท. 1 การพัฒนา 8.พัฒนาระบบบริการ 10.ประชาชนมี 1.ร้อยละของประ- ดี 1 ดี 1 ดี 1 ดี 1 ดี 1 10.ประชาชนมี 1.จํานวนตลาดผ่าน
สุขภาพดีถ้วนหน้า ชาชนทีม่ ีสุขภาพดี ดีมาก 2 ดีมาก 2 ดีมาก 2 ดีมาก 2 ดีมาก 2 สุขภาพดีถ้วนหน้า เกณฑ์มาตรฐาน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม คนและสังคมที่มีคุณ- ด้านสาธารณสุข
ภาพเพื่อรองรับการก้าว2.ร้อยละของผู้ป่วย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โรคเรือ้ รังรายใหม่
เซียน
ไม่เกินเกณฑ์ที่
สปสช.กําหนด

1.โครงการประชุมเชิง สํานักการสาธาปฏิบัติการครูผู้สูงวัยใส่ใจ รณสุขและสิ่งสุขภาพ
แวดล้อม
2.โครงการยืดอายุผู้สูง
วัยด้วยกายใจที่สมบูรณ์
3.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียน
4.โครงการประชุมวิชาการ
ประจําปี อสม.ปี
5.โครงการสนับสนุนการ
จัดบริการสาธารณสุขใน
ชุมชนทั้ง 36 ชุมชน

11.มีการป้องกัน 2.อัตราผู้ป่วยอยู่ใน ------------ISO 9000----------- 11.มีการป้องกัน 1.โรงฆ่าสัตว์ได้
และควบคุมโรค เกณฑ์มาตรฐาน
และควบคุมโรค มาตรฐาน ISO
9000
1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง
2.จัดตั้งสถาน
พยาบาลสัตว์เทศ-

1.โครงการรณรงค์ป้อง- สํานักการสาธากันและควบคุมโรคไข้ รณสุขและสิ่งเลือดออก
แวดล้อม
2.โครงการดูแลรักษา
และป้องกันโรคสัตว์
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รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
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-----ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 -----

ยจ.2 ส่งเสริมและพัฒนา ย.อปท. 6 การอนุรักษ์ 9.สร้างความสมดุล 12.บ้านเมือง
การท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน ทรัพยากรธรรมชาติ ของระบบนิเวศน์และ สะอาดสวยงาม
และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม

บาลเมืองกาฬสินธุ์ -กิจกรรมคลินิกรักษา
3.อัตราป่วยด้วย สัตว์เทศบาล
โรคไข้เลือดออก
-กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคลดลง
ซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
-กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและ
เท้าเปื่อยในโค-กระบือ
3.โครงการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน
4.โครงการควบคุมสุนัขแมวจรจัด
5.โครงการตรวจแนะนํา
สุขาภิบาลอาหารและ
อาหารปลอดภัย

1.ความสามารถใน 50% 50% 50% 50% 50% 12.บ้านเมือง
-ปริมาณขยะที่นํา 1.โครงการจ้างเหมาเอก- สํานักการสาธาการจัดการขยะ
สะอาดสวยงาม ไปกําจัดลดลง
ชนทําความสะอาด
รณสุขและสิ่ง2.โครงการจ้างเหมารักษา แวดล้อม
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน
3.โครงการลอกท่อ
ระบายน้ํา

13.การสร้างความ 2.การจัดการน้ําเสีย 1
เป็นมิตรกับสิ่ง- มีประสิทธิภาพ
แวดล้อม

2

3

4

5 13.การสร้าง
-ระดับความสําเร็จ 1.โครงการเฝ้าระวังมล- สํานักการช่าง
ความเป็นมิตรกับ การรวบรวมน้ําเสีย พิษทางอากาศ
สิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบบําบัด 2.โครงการชุมชนปลอด

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวด-
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ถังขยะ
3.โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติ
และสถานที่กําจัดขยะ
- ตรวจใหญ่
- ตรวจย่อย
4.โครงการตรวจสอบ
คุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์
เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
5.โครงการรณรงค์ติดตั้ง
ถังดักไขมัน
6.โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ด้วยไส้เดือนดิน
7.โครงการประกวดชุมชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม
8.โครงการจัดการขยะพิษ
9.โครงการก่อสร้างระบบ
กําจัดขยะระยะที่ 2
10.โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําแหล่งน้ําบ่อ
บัดน้ําเสีย

ยจ.2 ส่งเสริมและพัฒนา ย.อปท. 4 การพัฒนา- 10.พัฒนาพื้นที่สาธา- 14.มีพื้นที่สีเขียว -จํานวนพื้นที่สีเขียว -------8 ตารางเมตร/คน-------- 14.มีพื้นที่สีเขียว -มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 1.โครงการพัฒนาแหล่ง สํานักการช่าง
และแหล่งนันทนารณะให้เชื่อมโยงภาค และแหล่งนันทนา- ในเขตเทศบาล
ท่องเที่ยวแก่งดอนกลาง
การท่องเที่ยววิถีไทยอีสาน เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
การท่องเทีย่ ว
การ
การ

ล้อม
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ยจ.1 การพัฒนาคน สังคม ย.อปท. 5 การพัฒนา 11.พัฒนาและปรับ- 15.มีโครงสร้าง -จํานวนพื้นที่ในการ ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชํารุดให้อยู่ในสภา 15.มีโครงสร้าง 1.ถนนได้รับการ
ปรุงระบบสาธารณูป- พื้นฐานและผังเมือง พัฒนาโครงสร้าง ใช้งานได้ไม่น้อยกว่าปีละ 4,000 ตร.มพื้นฐานและผัง- พัฒนาและปรับปรุง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน
โภคขั้นพื้นฐาน
ที่เหมาะสม
พื้นฐาน
-----------1,000 ตร.ม.---------- เมืองที่เหมาะสม 2.ทางเท้าได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง
1 3.จํานวนจุดที่มี
น้ําท่วมขังบนผิว
จราจรลดลง

1.โครงการก่อสร้างราง สํานักการช่าง
ระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
ซอยอุดมชัย
2.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําซอยท่าสินค้า 1
3.โครงการก่อสร้างตลาด
ชุมชนหนองไชยวาน
4.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
ซอยอนรรฆนาค 5
5.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
ซอยวาสนา
5.โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําซอยแยกทาง
เข้าตลาดเกษตร
6.โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอยชัยวิวัฒน์พัฒนา
ถึงชุมชนเกษตรสมบูรณ์
7.โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอยทองสุข ชุมชน
วัดสว่างพัฒนา
8.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
ซอยตาดี
9.โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ถนนวิโรจน์รัตน์ จากแยกโรงพยา-
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บาลสัตว์ถึงหน้าสํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ฯลฯ

ยจ.1 การพัฒนาคน สังคม ย.อปท.2 การพัฒนา- 12.พัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การผลิตทางการเกษตร

16.ชุมชนพึ่งพา
ตนเองได้

ยจ.4 พัฒนาผ้าไหมแพรวา ย.อปท.3 การพัฒนา 13.สร้างความมั่นคง 17.มีการสร้างงาน
ผ้าไหมแพรวาและส่ง- ในชีวิตของคนในชุมชน สร้างอาชีพและ
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
เสริมศิลปวัฒนธรรม
กองทุนสนับสนุน
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-จํานวนชุมชนที่ 11 17
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้

4

30

3 16.ชุมชนพึ่งพา -จํานวนชุมชนที่ 1.โครงการจัดกิจกรรม กองสวัสดิการตนเองได้
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ พื้นที่สร้างสรรค์สําหรับ สังคม
เยาวชน
2.โครงการประชุมประจํา
เดือนคณะกรรมการ
ชุมชนและผู้นําชุมชน
3.โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้นําชุมชน
และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน
4.โครงการอบรมจัดทํา
และทบทวนแผนชุมชน
5.โครงการประกวดชุมชน
ดีเด่น
6.โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์สมานฉันทร์
ปรองดอง

1.กลุ่มอาชีพใน
16 16 16 16 16 17.มีการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
งานสร้างอาชีพ
2.ผู้ด้อยโอกาสใน
และกองทุน
ชุมชนได้รับการช่วย
สนับสนุน
เหลือ
96 96 96 96 96

1.ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อาชีพได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนได้รับการ

1.โครงการสนับสนุน
กองสวัสดิการเงินอุดหนุนเหล่ากาชาด สังคม
จังหวัดกาฬสินธุ์
2.โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์
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ช่วยเหลือ

3.โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพในชุมชน
-----10 คน/แสนประชากร----- 18.ประชาชนมี 1.ลดอัตรการเสีย 1.โครงการป้องกันและ สํานักปลัดฯ
ยจ.5 การรักษาความมั่น- ย.อปท.7 การรักษา 14.สร้างความปลอด 18.ประชาชนมี 1.อัตราการเสีย
ความมั่นคงภายใน
ภัยในชีวิตและทรัพย์- ความปลอดภัยใน ชีวิตจากอุบัติเหตุ
ความปลอดภัยใน ชีวิตจากอุบัติเหตุ รักษาความสงบเรียบร้อย
คงภายใน และพัฒนา
สินของประชาชน
ชีวิตและทรัพย์สิน ทางถนนอยู่ในเกณฑ์
ชีวิตและทรัพย์สิน ทางถนน (10 คน ในเขตเทศบาลด้วย CCTV
ระบบบริหารภายใต้การ และพัฒนาระบบ2.ความสําเร็จใน
ต่อแสนประชากร) ภาคประชาคม
บริหารงานกิจการบ้าน บริหาร ภายใต้การ
บริหารงานกิจการ
การป้องกันการเกิด
ตามมาตรฐานสากล 2.โครงการคืนทางเท้าให้ สํานักปลัดฯ
เมืองที่ดี
บ้านเมืองที่ดี
อัคคีภัย
2.ป้องกันการเกิด ประชาชนคืนถนนให้กับ
2 ครั้ง/2 2 ครั้ง/2 2 ครั้ง/2 2 ครั้ง/2 2 ครั้ง/2
อัคคีภัยในอาคาร สังคม
3.โครงการรณรงค์ป้องกัน
บ้านเรือน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
4.โครงการจัดระบบจราจรวงเวียนน้ําพุหน้าจวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
5.โครงการจัดระบบจราจรรอบวัดใต้โพธิ์ค้ํา
6.โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
และทัศนศึกษาดูงาน
7.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(สาย
ตรวจจักรยาน อปพร.)
8.โครงการอบรมให้ความ
รู้กับประชาชนเกี่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น
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บทที่ 5
แนวทางการติดตามประเมินผล
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น เป็น การติ ด ตามและประเมิ น ผลความ
สอดคล้ อ งและ ความสําเร็จ ของแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และ
การติด ตามและประเม ิน ผ ล โครงการพัฒ นาที่องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผน
ดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ สอดคล้อ งกับ พัน ธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่ ก ารบรรลุ
วิสัย ทัศ น์ ที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นกําหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตาม
กรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกําหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีก ารในการติด ตามและประเมิน ผลแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ดําเนินการ ดังนี้
1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมิน ผลแผนกําหนดแนว
ทางการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
3) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล
4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ใน
การประเมิน ประสิทธิภาพ
5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ
6) ผลลั พ ธ์ แ ละผลผลิ ต เป็ น การประเมิ น ผลประโยชน์ ที่เ กิ ด จากการทํา
กิ จ กรรมที่ มี ต่ อ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรม
7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นอาจนำแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใช้ หรืออาจเลือกใช้ใน
บางแนวทางในการติด ตามและประเมิน ผลแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความสําเร็จหรือ
ความก ้า วหน ้า ของแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาขององค ์ก รปกครองส่ ว นท ้องถิ่ น ได้ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตาม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกําหนดแนวทาง ดังนี้
1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล
3) การประเมินผลกระทบ
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ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการ
การติ ด ตามและประเม ิน ผล แผนยุท ธศาสตร ์ก ารพัฒ นาองค ์ก รปกครองส ่ว นท ้อ งถิ่น ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่นดําเนิน การการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒ นาต่อ
ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น เพื่อให้ผู้บริห ารท้อ งถิ่นนํา เสนอต่อสภาท้อ งถิ่น คณะกรรมการพัฒ นาท้อ งถิ่น และ
คณะกรรมการ ประสานแผนพั ฒ นาท ้ อ งถิ ่ น ระดั บ จั ง หวัด พร้ อ มประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความ
เห็นชอบหรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติด ตามและประเมิน ผลแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ โครงการพัฒ นาต่อผู้บ ริห ารท้องถิ่น เพื่ อให้ผู้บ ริห ารท้องถิ่น เสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้
5.2 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ ว ยการจั ด ทํา แผนพัฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ นพ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และ
ข้อ 31
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการตามข้อที่ 28 ให้มวี าระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศ
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือน ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะ ทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
หรือร่วมกําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จ ัด ทํ า ร่ า งข ้อกํ า หนด
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและ
ประเมิน ผลรายงานผลการดำเนิ น การซึ่ ง ได้ จ ากการติ ด ตามและประเม ิน ผลต ่อ คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน
ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัด ให้มีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้
1. กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล
4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสําหรับรองรับการประเมินก่อนลงพื้นที่จริง
5. ลงพื้นที่สำหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด
6. ประชุมสําหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่กําหนด
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5.3 กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม
3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม
4. การประเมินโดยหน่วยงานภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินยุทธศาสตร์

