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ของ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 
 

สารบัญ 
 
เรื่อง                                      หน้า 
  ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์        ๑ 
 -  วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์       ๑ 
 -  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์       ๑ 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์      1 
 -  การวางแผนงบประมาณ        2 
 -  การจัดทํางบประมาณ         5 
 -  ผลการดําเนินงาน         7 
  
ภาคผนวก  
  การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 -   บัญชีสรุปผลการดําเนินงานแยกตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์และเปูาประสงค์      8 

-   ผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.   2558    13 
-   ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     86 

 

  ผลการด าเนินงาน   
       พันธกิจที่ 1 การเพิ่มศักยภาพในการบริการจัดการที่ดี   
         ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
 เป้าประสงค์ที่  1  การปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร 

-  โครงการจัดงานวันเทศบาล        93 
-  โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง  93 
-  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน       93 
 

       พันธกิจที่ 1 การเพิ่มศักยภาพในการบริการจัดการที่ดี   
         ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 



 เป้าประสงค์ที่  2  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม   
-  โครงการจัดทํารายงานผลงานของฝุายกิจการสภาเทศบาล    95 
-  โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล      95 
-  โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์      95 
-  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์   96 
-  โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน     96 
-  โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน   96 
-  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  97 
   หอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน 
-  โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน     97 
-  โครงการเทศบาลต้านการทุจริต       98 
-  โครงการจัดเวทีสาธารณะ        98 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

-  โครงการ “ชาวกาฬสินธุ์  ร่วมใจโปร่งใสสุจริต  ดําเนินชีวติด้วยธรรมะ”   99 
-  โครงการถนนสายบุญ         100 
-  โครงการจัดทํารายงานกิจการชุมชน       100 
 

       พันธกิจที่ 1 การเพิ่มศักยภาพในการบริการจัดการที่ดี   
         ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
 เป้าประสงค์ที่  3  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่  

   -  โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร และทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล   101 
    -  โครงการอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจําปี    102 
    -  โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้าง ดีเด่นประจําปี     102  
    -  โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์     102 
    -  โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  103 

   -  โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา      103 
   -  โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน     103 
   -  โครงการพัฒนาครู         104 
   -  โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน       104 

    -  โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูแกนนํายาเสพติด     104 
    -  โครงการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส       105 



    -  โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  105 
   -  โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู       105 
   -  โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ      106 
 

       พันธกิจที่ 1 การเพิ่มศักยภาพในการบริการจัดการที่ดี   
         ยุทธศาสตร์ที่  3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

เป้าประสงค์ที่  5  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
   -  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน     107 
    

       พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
         ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่  6  ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
-  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 109 
-  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล     109 
-  โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาดีเด่น   109 
-  โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน       109 
-  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา      110 
-  โครงการจัดทําศูนย์เรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย      110 
-  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน  110 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

-  โครงการก่อสร้างรั้ว ประตูและปูายชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 4    111 
-  โครงการก่อสร้างเสาธง  โรงเรียนเทศบาล 4      111 
-  โครงการก่อสร้างหอพระ  โรงเรียนเทศบาล  4      111 
-  โครงการก่อสร้างเวทีอเนกประสงค์พร้อมเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาล  3 วัดเหนือ  111 
-  โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 111 
-  โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ    111 
-  โครงการก่อสร้างประตูรั้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   112 
-  โครงการก่อสร้างทางเท้า  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา    112 
-  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน       112 
-  โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา      112 
-  โครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น       113 
-  โครงการจัดงานวันครู         113 



-  โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส       114 
-  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ        114 
-  โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนและประชาชน    115 
-  โครงการก่อสร้างส้วม โรงเรียนเทศบาล 4       115 
-  โครงการกอ่สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนดองปอ  115 
 

       พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
         ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์ที่  7  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
-  โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา      116 
-  โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดดีเด่น       116 
-  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      116 
-  โครงการอาหารกลางวัน        117 
-  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา      117 
-  โครงการวันอําลา         117 
-  โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา      118 
-  โครงการพ่อแม่คนที่สอง        118 
-  โครงการเข้าค่ายเยาวชน        119 
-  โครงการเข้าค่ายวิชาการ        119 
-  โครงการจัดทําแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     120 
-  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    120 
-  โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาล      120 
-  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) นักเรียน      132 
 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 

       พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
         ยุทธศาสตร์ที่  6  ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ที่  8  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                      ได้รับการสืบสานและเผยแพร่ 
-  โครงการสนับสนุนจังหวัดในการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัด  122 
-  โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช      122 



-  โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง    122 
-  โครงการอบรมสัมมนาผู้นําด้านศาสนาพิธี       123 
-  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้ไทยร่วมพิธีบวงสรวงถลา     123 
-  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ   123 
-  โครงการส่งเสริมการดําเนินงานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   124  
 -  โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟู ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
  -  งานปีใหม่         124 
 -  งานประเพณีสงกรานต์        124 

-  งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ศาลหลักเมือง ปูุแฮ่ ปูุหาร ปูุกุลาบุญโฮม ปูุบุญตากุดโง้งฯ 124 
-  งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา       125 

 -  งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร      125 
 -  งานประเพณีลอยกระทง       126 
 -  งานประเพณีบุญกฐิน        127 
-  โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   127 
-  โครงการประเพณีชุมชน  ฮีตสิบสองครองสิบสี่บุญซําฮะ     128 
 

       พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
         ยุทธศาสตร์ที่  7  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

เป้าประสงค์ที่  9  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
-  โครงการยืดอายุผู้สูงวัยด้วยกายใจที่สมบูรณ์      129 
-  โครงการล้างทําความสะอาดตลาด       129 
-  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน       129 
-  โครงการประชุมวิชาการประจําปี อสม. ปี 2558      130 
 

       พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
         ยุทธศาสตร์ที่  7  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

เป้าประสงค์ที่  10  มีการป้องกันและควบคุมโรค 
-  โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก     131 
-  โครงการดูแลและปูองกันสัตว์        132 
-  โครงการเฝูาระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน     133 
-  โครงการควบคุมสุนัข – แมวจรจัด       133 

 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 
-  โครงการตรวจแนะนําสุขาภิบาลและอาหารปลอดภัย     134 
-   โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์สมานฉันท์      134 
 

       พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
         ยุทธศาสตร์ที่  7  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

เป้าประสงค์ที่  11  บ้านเมืองสะอาดสวยงาม 
-  โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด       135 
-  โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  135   
-  โครงการลอกท่อระบายน้ํา         135 
 

       พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
         ยุทธศาสตร์ที่  8  สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่  12  การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-  โครงการเฝูาระวังมลพิษทางอากาศ       137 
-  โครงการชุมชนปลอดภัยขยะ        137 
-  โครงการเฝูาระวังคุณภาพแหล่งน้ําธรรมชาติและสถานที่กําจัดขยะ    137 
-  โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ    138 
-  โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน       138 
-  โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน       139 
-  โครงการจัดการขยะพิษ         139 
-  โครงการเฝูาระวังคุณภาพแหล่งน้ําบ่อบําบัดน้ําเสีย     139 

 

       พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
         ยุทธศาสตร์ที่  10  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
         เป้าประสงค์ที่  14  มีโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมืองท่ีเหมาะสม 
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยอุดมชัย     140 

-  โครงการก่อสร้างรางระบบระบายน้ํา ซอยท่าสินค้า 1     140 

-  โครงการก่อสร้างตลาดชุมชนหนองไชยวาน      140 

-  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.รูปตวัยู  ซอยอนรรฆนาค 5    140 
-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างศาลา SML ชุมชนหน้าโรงเลื่อย    140 
-  โครงการต่อเติมศาลาชุมชนคุ้มห้วย       140 
-  โครงการต่อเติมศาลาชุมชนทุ่งสระ       140 



-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยติดกําแพงวัดหอไตรปิฏการาม    141 
-  โครงการก่อสร้างศาลาชุมชนวัดหอไตรปิฏการาม      141 
-  โครงการก่อสร้างศาลาชุมชนวัดสว่างคงคา      141 
-  โครงการก่อสร้างอาคารศาลาชุมชนหัวโนนโก      141 
-  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยวาสนา     141 
-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโยสะอาด      141 

สารบัญ (ต่อ) 
 

-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยทองเจืออุทิศเชื่อมวิโรจน์รัตน์    141 
   -  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา ซอยแยกทางเข้าตลาดเกษตร    142 

-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชัยวิวัฒน์พัฒนาถึงชุมชนเกษตรสมบูรณ์     142 
-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคริสตจักร      142 
-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้านประธานชุมชน     142 
-  โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล.ซอยทางเข้าหมู่บ้านจารุพัฒนา    142 
-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านยายซาถึงบ้านยายนูญท้าพิสูจน์   142 
-  โครงการก่อสร้างทางเท้าจากแยกวัดใต้ถึงหน้าศาลหลักเมือง    142 
-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยยายทองสุข ชุมชนวัดสว่างพัฒนา    143 
-  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านนายวินัย     143 
-  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาชุมชน SML     143 
-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยฟุตบอลใบบุญ      143 
-  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอยวิโรจน์รัตน์ 1     143 
-  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนมาประณีตเยื้องหมู่บ้านปาวรีย์ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว 143 
-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์    143 
-  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยร่วมใจพัฒนา    143 
-  โครงการก่อส้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู  หน้าหอพักสุรีพร    144 
-  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยตาดี     144 
-  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านลุงอิน    144 
-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 1 ฝั่งซ้ายมือแยกถนนทางเข้าวัดปุาทุ่งศรีเมืองทิศตะวันตก 144 
-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2 (ติดกําแพงวัด) ถนนทางเข้าวัดปุาทุ่งศรีเมือง  144 
   ฝั่งทิศตะวันตก 
-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอ่อนสําอางค์         144 
-  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.รูปตัวยู  ซอยบ้านนายโกศล    144 
-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านอาจารย์ชุมพร เนตวงศ์    144 



-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านอาจารย์ฟูศักดิ์  ทักษิมา  (ซอยบักโจ้เก่า)  145 
-  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวย ูซอยทองดีซาว์    145 
-  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนดอนกลอยเชื่อมริมแก่งดอนกลาง 145 
-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกซอยสุขสบายใจ 3 ฝั่งซ้ายทางตรงข้าม   145 
   บ้านนายสังวาลย์ เมืองโคตร 
-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยอภัย 1 ฝั่งซ้าย  ข้างบ้านปูาบรรจง  145 
-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูถนนพิมพะนิตย์  145 
   จากแยกแดงปูายไปบ้านกุดอ้อ  
-  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําถนนวิโรจน์รัตน์ จากแยกคลินิกสัตว์ถึงหน้าสํานักงาน 146 
  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
-  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยโรงเรียนอนุบาล  146 
   บุญโฮมศุภฤกษ  

สารบัญ (ต่อ) 
 

-  โครงการขยายเขตไฟฟูา        146 
-  โครงการขยายเขตน้ําประปา        146 
-  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยูถนนกาฬสินธุ์จากไปรษณีย์ถึงแยกถนน 1155  146 
 

      พันธกิจที่ 3  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง  
         ยุทธศาสตร์ที่  11  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
         เป้าประสงค์ที่  15  ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ 
 -  โครงการอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  147 
 -  โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ      147 
 -  โครงการเฝูาระวังของกลุ่มสตรีเพ่ือลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน   147 

-  โครงการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์สําหรับเยาวชน     148 
 -  โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นําชุมชน    148 
 -  โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน     148 
 -  โครงการเฝูาระวังและติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด    149 
 -  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด       149 
 -  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของผู้นําชุมชน 149 
 -  โครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน       149 
 -  โครงการประกวดชุมชนดีเด่น        150 
 -  โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง     150 
 



  พันธกิจที่ 3  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง  
         ยุทธศาสตร์ที่  12  สร้างความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน 
         เป้าประสงค์ที่  16  มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน 
 -  โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน       152 
  

      พันธกิจที่ 3  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง  
         ยุทธศาสตร์ที่  13  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
         เป้าประสงค์ที่  17  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-  โครงการปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลด้วย CCTV  ภาคประชาชน 153 
-  โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชน คืนถนนให้กับสังคม     153 
-  โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน      153 

 -  โครงการจัดระบบจราจรวงเวียนน้ําพุหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   154 
 -  โครงการจัดระบบจราจรรอบวัดใต้โพธิ์ค้ํา       154 

-  โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน 154 
-  โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย 155 
   ในชีวิตทรัพย์สิน 
-  โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการปูองกันอัคคีภัยเบื้องต้น   155 
-  โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย      173 

    ********************    



                                       
                                            
                                                

                                                                       (ฉบับที่         /2558 ) 
ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์           

เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕58 
************************************ 

  ด้วยเป็นการสมควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชน      
ในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐  (๕)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

  ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕)  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕4  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และก ากับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ดังนี้ 
  ก.  วิสัยทัศน์  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   

          “กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่  คู่ธรรมาภิบาล”   
 

ข.  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
      1.  การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี 
  2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 3.  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 
 

ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  ไว้  13   
ยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ไว้  17  เป้าประสงค์  ดังนี้  
   ๑.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
         เป้าประสงค์ที่  1  การปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร 
    เป้าประสงค์ที่  2  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
        ๒.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพของบุคคลในองค์กร 
         เป้าประสงค์ที่  3  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
     ๓.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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         เป้าประสงค์ที่  4  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้ 
    เป้าประสงค์ที่  5  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
 
 
 
 

๔.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการจัดการศึกษา 
    เป้าประสงค์ที่  6  ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้   
                                 มาตรฐาน 

        ๕.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
       เป้าประสงค์ที่  7  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  

๖.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       เป้าประสงค์ที่  8  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ   
                                           การสืบสานและเผยแพร่ 

๗.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 
    เป้าประสงค์ท่ี  9  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
  เป้าประสงค์ท่ี  10 มีการป้องกันและควบคุมโรค 
๘.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8  สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม 

       เป้าประสงค์ที่  11  บ้านเมืองสะอาดสวยงาม 
  เป้าประสงค์ที่  12  สร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      ๙.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  9  พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว 
       เป้าประสงค์ที่  13  มีพ้ืนที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ 
 10. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  10 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
  เป้าประสงค์ที่  14  มีโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมืองที่เหมาะสม 
 11.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  11  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
  เป้าประสงค์ที่  15  ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ 
 12.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  12  สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน 
  เป้าประสงค์ที่  16  มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน 
 13.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  13  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  เป้าประสงค์ที่  17  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ง.  การวางแผนงบประมาณ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2558 -  ๒๕60  ตาม 
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กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘      โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี 
ต่อไป 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558 -  ๒๕60  เมื่อวันที่ 
25  มิถุนายน  2557   โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2558 - ๒๕60                    
รวม  787  โครงการ  งบประมาณ  955,521,020 บาท  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณและน าแผนพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติ   ซึ่งสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
พันธกิจที่ 1  
   การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   
   พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
เป้าประสงค์ที่  1   
การปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร 
เป้าประสงค์ที่  2   
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม      
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   
   พัฒนาศักยภาพของบุคคลในองค์กร       
เป้าประสงค์ที่  3   
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที ่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   
   การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
เป้าประสงค์ที่  4   
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้ 
เป้าประสงค์ที่  5   
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

157 
 

81 
 

17 
 

64 
 

42 
 

42 
 

34 
 
6 
 

28 
 

 48,818,100 
 

14,853,000 
 

2,995,000 
 

11,858,000 
 

8,919,000 
 

8,919,000 
 

25,046,100 
 

4,290,000 
 

20,756,100 
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พันธกิจที่  2   
   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   
   พัฒนาการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่  6   
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5   
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ที่  7   
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ           
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6   
   ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ท่ี  8   
   ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสาน
และเผยแพร่ 
 

506 
 

125 
 

125 
 

81 
 

81 
 

46 
 

46 

858,028,820 
 

132,740,300 
 

132,740,300 
 

111,570,740 
 

111,570,740 
 

12,420,000 
 

12,420,000 

 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7   
   พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข   
เป้าประสงค์ที่  9   
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
เป้าประสงค์ที่  10  
มีการป้องกันและควบคุมโรค 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8  
   สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่  11  
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม 
เป้าประสงค์ที่  12   
สร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

82 
 

49 
 

33 
 

38 
 
9 
 

29 
 

21,419,780 
 

13,933,000 
 

7,486,780 
 

70,941,500 
 

9,360,000 
 

61,581,500 
 



~ 5 ~ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  9   
   พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ที่  13   
มีพ้ืนที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  10  
   พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
เป้าประสงค์ที่  14   
มีโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมืองที่เหมาะสม 
พันธกิจที่ 3  
   การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  11   
   พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ที่  15   
ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  12  
   สร้างความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน 
เป้าประสงค์ที่  16   
มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  13   
   สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
เป้าประสงค์ที่  17   
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

18 
 

18 
 

116 
 

116 
 

124 
 

73 
 

73 
 

15 
 

15 
 

36 
 

36 
 
 

326,475,000 
 

326,475,000 
 

182,461,500 
 

182,461,500 
 

48,674,100 
 

32,732,000 
 

32,732,000 
 

1,260,000 
 

1,260,000 
 

14,682,100 
 

14,682,100 

รวม 787 955,521,020 

 
 
 จ.  การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม ๒๕๕7  
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ  จ านวน   189   โครงการ มีโครงการที่ได้จัดซื้อ จัดจ้างภายใน
ปีงบประมาณด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  135  โครงการ  ขยายเวลาเบิกจ่าย 47  โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ      7  
โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 200,122,534 บาท ซึ่งรวมถึงงบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนและเงินกู้  สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์และรายจ่ายอื่น ๆ  ได้ดังนี้ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 
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(บาท) 

พันธกิจที่ 1 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
     เป้าประสงค์ท่ี  1  การปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร 
     เป้าประสงค์ท่ี  2  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม      
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพของบุคคลในองค์กร       
     เป้าประสงค์ท่ี  3  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
     เป้าประสงค์ที่  4  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้ 
     เป้าประสงค์ท่ี  5  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
     
พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการจัดการศึกษา 
     เป้าประสงค์ท่ี  6  ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
     เป้าประสงค์ที่  7  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ           
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
     เป้าประสงค์ท่ี  8  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่ 
 
 

31 
 
3 
13 
 
 

14 
 
 

 - 
1 
 

81 
 

24 
 
 
 

14 
 
 
 

10 

9,235,275 
 

405,000 
3,439,000 

 
 

2}084}000 
 
 

 - 
3,307,275 

 
187,479,259 

 
45,851,700 

 
 
 

36,522,.100 
 
 
 

2,260,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข   
     เป้าประสงค์ที่  9  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
     เป้าประสงค์ท่ี  10 มีการป้องกันและควบคุมโรค 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8  สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อม 
     เป้าประสงค์ท่ี  11  บ้านเมืองสะอาดสวยงาม 
     เป้าประสงค์ท่ี  12  สร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  9  พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการ
ท่องเที่ยว 
      เป้าประสงค์ท่ี  13  มีพ้ืนที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  10 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน 
     เป้าประสงค์ท่ี  14  มีโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมืองที่เหมาะสม 
 
พันธกิจที่  3 การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  11  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
     เป้าประสงค์ท่ี  15  ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  12  สร้างความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน 
      เป้าประสงค์ท่ี  16  มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  13  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
     เป้าประสงค์ท่ี  17  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
5 
6 
 
 
 
3 
8 
 
 
 
1 
 
 
 

11 
 

23 
 

13 
 
 
1 
 
 
 
9 
 
 

 
2,035,000 
409,000 

 
 
 

3,065,000 
58,206,000 

 
 
 

15,000,000 
 
 
 

24,131,459 
 

3,408,000 
 

1,190,000 
 
 

80,000 
 
 
 

2,138,000 

รวม 135 200,122,534 
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ช.  ผลการด าเนินงาน 
  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้ด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี  ๒๕๕8 ซึ่งเป็น
โครงการและกิจกรรมที่ได้ด าเนินการทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่กล่าวว่า “กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่  คู่ธรรมาภิบาล” มีโครงการที่ได้ด าเนินการ      
อาทิเช่น 
 

1. โครงการจัดงานวันเทศบาล 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการจัดงานวันเทศบาลเพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 
โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างของเทศบาลทุกคนร่วมกัน
ถวายภัตตาหารปิ่นโตและปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป  และจัดอบรมพนักงานเทศบาล  พนักงานครู  ลูกจ้างของ
เทศบาล ในเรื่องการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  งบประมาณ  55,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง 

    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมือง- 
กาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดอง ครั้งที่ 17 (พะยอม
เกมส์) ประจ าปี 2557 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2557 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมจ านวน 18 แห่ง โดยได้รับเกียรติจากนายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น
ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้   งบประมาณ  300,000  บาท 
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน     

       ประกาศ    ณ    วันที่            เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 

(นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม) 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ 

     



จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ โครงการที่ โครงการที่อยู่ หน่วยงานที่

ทั้งสิ้น แล้วเสรจ็ (บาท) ไม่ได้ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ

พันธกิจที่ ๑ :  35 33 9,235,275             2 0

การเพ่ิมศักยภาพในการบรหิารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ :    18 17 3,844,000             1 0 ส านักปลัดฯ

พัฒนาระบบการบรหิารจัดการองค์กร กองวชิาการฯ

เปา้ประสงค์ที่ ๑ :  3 3 405,000                 0 0 กองสวสัดิการฯ

การปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร ส านักการศึกษา

เปา้ประสงค์ที่ ๒ : 15 14 3,439,000               1 0 ส านักการคลัง

การเปดิโอกาสใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วม ส านักการสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ : 15 14 2,084,000             1 0 ส านักการช่าง

    พัฒนาศักยภาพของบคุลากรในองค์กร

เปา้ประสงค์ที่ ๓ : 15 14 2,084,000               1 0

บคุลากรมีองค์ความรู้ในการปฏบิติัหน้าที่

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ : 2 2 3,307,275             0 0

    การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏบิตัิราชการ

เปา้ประสงค์ที่ ๔  -  -  - 0 0

การพฒันาประสิทธภิาพการจัดหารายได้

เปา้ประสงค์ที่ ๕ 2 2 3,307,275               0 0

การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

บญัชีสรปุผลการด าเนินงานแยกตามพันธกิจ ยุทธศาสร ์และเปา้ประสงค์

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  2558

พันธกิจ/ยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์



จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ โครงการที่ โครงการที่อยู่ หน่วยงานที่

ทั้งสิ้น แล้วเสรจ็ (บาท) ไม่ได้ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ

พันธกิจที่ ๒ : 129 122 187,479,259          3 4

    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ : 28 27 45,851,700            0 1 ส านักการศึกษา

    พัฒนาการจัดการศึกษา ส านักปลัดฯ

เปา้ประสงค์ที่ ๖ : 28 27 45,851,700 0 1 ส านักการสาธารณสุขฯ

ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้ ส านักการช่าง

มาตรฐาน

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ : 14 14 36,522,100         0 0

    พัฒนาศักยภาพผู้เรยีน

เปา้ประสงค์ที่ ๗ : 14 14 36,522,100           0 0

นักเรียนได้รับการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพ

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ : 10 10 2,260,000           0 0

    ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณ ี ศิลปวัฒนธรรมและ

    และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

เปา้ประสงค์ที่ ๘ : 10 10 2,260,000             0 0

ขนบธรรมเนียม  ศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่นได้รับ

พันธกิจ/ยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์



การสืบสานและเผยแพร่

ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ : 14 12 5,508,000             1 1

    พัฒนาระบบบรกิารด้านสาธารณสุข

เปา้ประสงค์ที่ ๙ : 8 6 2,035,000             1 1

ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

เปา้ประสงค์ที่  ๑๐ : 6 6 408,000               0 0

มีการปอ้งกันและควบคุมโรค

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ โครงการที่ โครงการที่อยู่ หน่วยงานที่

ทั้งสิ้น แล้วเสรจ็ (บาท) ไม่ได้ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่ ๘ : 13 11 58,206,000         1 1

    สรา้งความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

เปา้ประสงค์ที่ ๑๑ : 3 3 3,065,000             0 0

บา้นเมืองสะอาดสวยงาม

เปา้ประสงค์ที่ ๑๒ : 10 8 58,206,000           1 1

การสร้างความเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตรท์ี่ ๙ : 1 0 15,000,000 0 1

    พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะใหเ้ชื่อมโยงภาคการทอ่งเที่ยว

เปา้ประสงค์ที่ ๑๓ : 1 0 15,000,000 0 1

มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑๐ : 49 48 24,131,459         1 0

    พัฒนาและปรบัปรงุระบบสาธารณปูโภคขั้นพ้ืนฐาน

พันธกิจ/ยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์



เปา้ประสงค์ที่ ๑๔ : 49 48 24,131,459           1 0

มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม

พันธกิจที่  ๓ : ๒๕ ๒๓ 3,408,000             ๒ ๐ กองสวสัดิการสังคม

     การสรา้งสังคมใหน่้าอยู่และเข้มแข็ง ส านักปลัดฯ

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑๑ : 12 12 1,190,000             0 0

    พัฒนาชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

เปา้ประสงค์ที่ ๑๕ : 12 12 1,190,000             0 0

ชุมชนพึ่งตนเองได้

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑๒ : 3 1 80,000                 2 0

    สรา้งความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน

เปา้ประสงค์ที่ ๑๖ : 3 1 80,000                 2 0

มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทนุสนับสนุน

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ โครงการที่ โครงการที่อยู่ หน่วยงานที่

ทั้งสิ้น แล้วเสรจ็ (บาท) ไม่ได้ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑๓ : ๙ ๙ 2,138,000             ๐ ๐

    สรา้งความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน

เปา้ประสงค์ที่ ๑๗ : ๙ ๙ 2,138,000               ๐ ๐

ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

รวมทั้งสิ้น ๑๘๙ ๑๗๘ 200,122,534          ๗ ๔

หมายเหตุ

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ มีทั้งสิ้น 7 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ มีทั้งสิ้น  4  โครงการ

พันธกิจ/ยุทธศาสตร/์เปา้ประสงค์



1. โครงการสนับสนุนการเลือกต้ังตามระบอบประชาธปิไตย ส านักปลัดเทศบาล 1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  ร.ร. เทศบาล 3 ส านักการศึกษา

2. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา ส านักการศึกษา 2. โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะตลาดร่วมใจการเกษตร ส านักการสาธารณสุขฯ

3. โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการครูผู้สูงวยัใส่ใจสุขภาพ ส านักการศึกษา 3. โครงการก่อสร้างระบบก าจัดขยะ ระยะที่ 2 ส านักการสาธารณสุขฯ

4. โครงการประกวดชุมชนรักษส่ิ์งแวดล้อม ส านักการสาธารณสุขฯ 4. โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวแก่งดอนกลาง ส านักการช่าง

5. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ ส านักการช่าง

และจัดรูปที่ดินเพื่อพฒันาพื้นที่

6. โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวดัฯ ส านักปลัดเทศบาล

7. โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวดัฯ กองสวสัดิการสังคม



พันธกิจที่  1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงคที่  1  การปรับปรุงกลไกการทำงานขององคกร

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข
1 โครงการจัดงานวันเทศบาล  - จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล โดยมีคณะผูบริหาร เม.ย-58 24 เม.ย. 58  - คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศ-  -  -

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู บาล พนักงานเทศบาล ลูกจางของ
เทศบาล ลูกจางของเทศบาลทุกคน ณ อาคาร เทศบาลรวมกันถวายภัตตาหาร
หอประชุมธรรมาภิบาล ปนโตและปจจัยไทยธรรม แด
งบประมาณ  55,000  บาท พระสงฆ 9 รูป 

 - จัดอบรมพนักงานเทศบาล
พนักงานครู ลูกจางประจำของ
เทศบาลในเรื่องการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล  

2 โครงการแขงขันกีฬาองคกรปกครอง  - จัดการแขงขันกีฬาองคกรปกครอง ธ.ค. 57 - ม.ค. 58 26 ธ.ค. 57  - ชนิดกีฬาที่ไดรับรางวัลจากการ  -  -
สวนทองถิ่นสัมพันธสมานฉันท สวนทองถิ่น โดยมีองคกรปกครองสวน แขงขันกีฬา คือ 
ปรองดอง ทองถิ่นในเขตอำเภอเมือง รวมทั้งสิ้น 1. วอลเลยบอลชาย

18 แหง เขารวมการแขงขันกีฬา ชนะเลิศ ไดแก สีน้ำตาล
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ 2. วอลเลยบอลหญิง
งบประมาณ 300,000  บาท ชนะเลิศ ไดแก สีชมพู

3.  เปตองหญิง ชนะเลิศ ไดแก
สีเขียว
4. ขบวนพาเหรด ชนะเลิศ 
ไดแก สีขาว
5. กองเชียร ชนะเลิศ ไดแก
สีเหลือง

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

6. ระกรอชาย ชนะเลิศ

ชื่อโครงการ
ผลการดำเนินการ

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด

ผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ  ประจำป   2558
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

สนับสนุนตัวชี้วัด



ไดแก สีขาว
7. ฟุตบอลชาย ชนะเลิศ ไดแก
สีฟา
8. วิ่งผลัดสามขา ทีมผสม
ชนะเลิศ ไดแก สีมวง
ฯลฯ

3 โครงการประเมินผลการปฏิบัติ  - จัดจางหนวยงานภายนอกประเมินความพึง มี.ค. - ก.ย. 58 7 ก.ย. 58  - ผลการประเมินในภาพรวม  -  - ประชาชนมีความพึง
งาน พอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานโดย สรุปไดดังนี้ พอใจตอการปฏิบัติ

มีเปาหมายผลการประเมินรอยละ 85 1. ดานการบริการประชาชน ตามอำนาจหนาที่
งบประมาณ 50,000  บาท คิดเปนรอยละ 82.80

2. ดานการบริหารบานเมืองที่ดี
คิดเปนรอยละ 80.40
3.  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
คิดเปนรอยละ 81.20
4. ดานการพัฒนาชุมชน
คิดเปนรอยละ 81.80
5. ดานพัฒนาและอนุรักษระบบ
นิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน
คิดเปนรอยละ 82.00
6. ดานการศึกษา
คิดเปนรอยละ 83.40
7. ดานสาธารณสุข
คิดเปนรอยละ 83.20
8. ดานการกีฬาและนันทนาการ
คิดเปนรอยละ 81.60

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

9. ดานศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
คิดเปนรอยละ 83.80
10. ดานการพัฒนาการคมนาคม
ขนสงและการสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน คิดเปนรอยละ 81.80

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



11. ดานการจัดเก็บภาษี
คิดเปนรอยละ 79.80
12. ดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
คิดเปนรอยละ 82.40

พันธกิจที่  1 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงคที่  2 การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

1 โครงการจัดทำรายงานผลงานของ  - จัดทำรายงานกิจการสภาเทศบาล ต.ค. 57 - มี.ค. 58 31 มี.ค. 58  - จัดทำหนังสือรายงานกิจการ  -  -
ฝายกิจการสภาเทศบาล จำนวน  500  เลม/ป สภา ประจำป 2557  จำนวน

งบประมาณ  50,000 บาท 500  เลม

2 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง  - เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปต.ค. 57 ก.ย. 58 ไมไดดำเนินการ  -  - เนื่องจากไมมี  -
ตามระบอบประชาธิปไตย ไตยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ การเลือกตั้งตาม

งบประมาณ  5,000 บาท ระบอบประชาธิป
ไตยในป 2558

3 โครงการจัดทำรายงานกิจการของ  - รวบรวมผลงานกิจกรรมของเทศ- ต.ค. 57 - มี.ค. 58 27 พ.ย. 58  - จัดทำหนังสือรายงานกิจการ  -  - รอยละของประชาชน

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



เทศบาล บาลในรอบปงบประมาณ 2557 ป 2557 เปนรูปเลม  จำนวน แตละกลุมเปาหมายรับรู
งบประมาณ 100,000 บาท 300 เลม ขาวสารที่สำคัญของ

100,000 เทศบาล
4 โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ - จัดทำหนังสือพิมพหรือจุลสาร-วารสาร ต.ค. 57 ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - จัดทำวารสารราย 3 เดือน  -  - รอยละของประชาชน
ประชาสัมพันธ ราย 3 เดือน / ครั้ง ครั้งละ  7,000  ฉบับ ครั้งละ 7,000  ฉบับ แตละกลุมเปาหมายรับรู

งบประมาณ  350,000  บาท ขาวสารที่สำคัญของ
เทศบาล

5 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ - จัดทำสปอตผลงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ต.ค. 57 ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - จัดทำสื่อ“รายการกาฬสินธุ  -  - รอยละของประชาชน
ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและ ของเทศบาล เผยแพรผานสื่อวิทยุ เมืองนาอยู” เผยแพรทางสื่อวิทยุ แตละกลุมเปาหมายรับรู
โทรทัศน โทรทัศนทองถิ่น โทรทัศนทองถิ่น 3  ครั้ง/สัปดาห ขาวสารที่สำคัญของ

งบประมาณ  144,000  บาท เทศบาล

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

6 โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน  - จัดงานแถลงขาวและแขงขันกีฬา ต.ค. 57 - พ.ค. 58 16 ธ.ค. 57  - เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร  -  - รอยละของประชาชน
และผูประกาศขาวชุมชน ณ หอประชุมธรรมาภิบาลและสนาม ขอเท็จจริงโครงการที่จะไดดำเนิน แตละกลุมเปาหมายรับรู

หนาสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ การของเทศบาลใหสื่อมวลชนทุก ขาวสารที่สำคัญของ
งบประมาณ 50,000 บาท แขนงไดทราบ มีผูเขารวมในครั้ง เทศบาล

50,000 นี้ 320 คน

7 โครงการประชุมประจำเดือนคณะ  -  จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอกระ-ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  -  จัดประชุมประจำเดือน  -  - รอยละของประชาชน
กรรมการหอกระจายขาวชุมชน จายขาวชุมชนเพื่อใหนำขอมูลขาวสารไป คณะกรรมการหอกระจายขาว แตละกลุมเปาหมายรับรู

เผยแพรอยางถูกตอง ชุมชนเพื่อนำขอมูลขาวสารของ ขาวสารที่สำคัญของ
งบประมาณ  50,000  บาท ทางเทศบาลเผยแพรอยางถูกตอง เทศบาล

เปนประจำทุกเดือน

8 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิ  - จัดฝกอบรมการซอมและดูแลรักษา ต.ค. 57 - ก.ย. 58 26 พ.ย. 58  - จัดอบรมใหความรูดานการดูแล  -  - รอยละของประชาชน
ภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรม- หอกระจายขาวชุมชน ณ หองประชุม ซอมอุปกรณหอกระจายขาวใหกับ แตละกลุมเปาหมายรับรู
หอกระจายขาวชุมชนและผูประกาศ สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผูประกาศขาวชุมชนทั้ง 36 ชุมชน ขาวสารที่สำคัญของ
ขาวชุมชน  งบประมาณ  14,850 บาท จำนวน  100  คน เทศบาล

9 โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย  - ติดตั้งระบบเสียงตามสายที่มีชุดแมขายและ เม.ย. - ก.ย. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  - เนื่องจากอยู  -
ชุดลูกคายที่รับเสียงตามสาย  จำนวน  30 ระหวางขั้นตอน

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



เครื่อง ขออนุญาติการไฟ-
งบประมาณ  2,440,000  บาท ฟาฯเขาดำเนินการ

ติดตั้งระบบฯ

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

10 โครงการอาสาสมัครชุมชน  - จัดประชุมอาสาสมัครฯ และสนับสนุนการ ต.ค. 57 ก.ย. 58 31 มี.ค. 58  - จัดประชุมอาสาสมัคร อสต.  -  -
รวมตรวจสอบการบริหารงาน การทำงานของอาสาสมัครฯ เพื่อใหมีสวนรวมในการตรวจ

งบประมาณ 20,000 บาท สอบการบริหารงานรักษา
ผลประโยชนที่ประชาชนโดยรวม 
มี อสต. เขาประชุมในครั้งนี้
72 คน

11 โครงการเทศบาลตานการทุจริต  - จัดกิจกรรมตอตานการทุจริตรวมกับ ต.ค. 57 ก.ย. 58 9 ก.ย. 58  - จัดกิจกรรมเดินรณรงคตอตาน  -  -
ภาคีเครือขาย ณ บริเวณสนามหนาศาลางกลาง การทุจริตรวมกับภาคีเครือขาย
จังหวัดกาฬสินธุ พรอมทั้งมอบประกาศเกียรติบัตร
งบประมาณ 100,000 บาท เชิดชูเกียรติสถาบัน และการ

ประกวดสุนทรพจนในหัวขอ 
“รวมพลังตอตานคอรรัปชั่น
การประกวด วาดภาพ ระบายสี  
ในหัวขอ “รวมพลังตอตานคอร-
รัปชั่น ฯลฯ

12 โครงการจัดเวทีสาธารณะ  - จัดเวทีสาธารณะหรือจัดเวทีประชาคม ต.ค. 57 -  ก.ย. 58  -  - จัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟง  -  - รอยละของการทำ
หรือการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ความคิดเห็นของประชาชน ประชาคมบรรลุตาม
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จำนวน 3  เรื่องใชงบปกติ ดังนี้ มาตรฐานกลางที่กำหนด
งบประมาณ  10,000 บาท 1 ก.พ. 58 1. การยายศาลากลางจังหวัด (Common KPI)

กาฬสินธุ
2. การจัดตั้งโรงเรียนสาขา 
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

1 พ.ค. 58 3. การจัดทำแบบแปลนตลาด
เพื่อปรับปรุงใหไดมาตรฐาน

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



ตลาดสดนาซื้อ

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

13 โครงการ"ขาวกาฬสินธุ รวมใจโปรงใส  -  จัดกิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและการบำเพ็ญ ต.ค. 57 ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - พนักงาน ลูกจางประจำ   -  -
สุจริต  ดำเนินชีวิตดวยธรรมะ" ประโยชน ณ วัดในเขตเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลเมือง

 -  จัดกิจกรรมสวดมนตไหวพระในวันราชการ กาฬสินธุ   เขาวัดปฏิบัติธรรมและ
ที่ตรงกับวันพระ ตักบาตร ในวันอาทิตยของทุก
งบประมาณ  30,000 บาท เดือน  อยางนอยเดือนละ1 ครั้ง  

โดยทำการสลับสับเปลี่ยนหมุน
เวียนใน 9 วัด

14 โครงการถนนสายบุญ  -  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อชำระจิตใจให ต.ค. 57 ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - ขาราชการ พอคา ประชาชน  -  -
บริสุทธิ์  ณ  บริเวณถนนภิรมณ รวมทำบุญตักบาตรพระภิกษุวัด
งบประมาณ  10,000  บาท ในเขตเทศบาล ในวันพุธแรกและ

วันพุธที่สามของเดือน

15 โครงการจัดทำรายงานกิจการชุมชน  - รวบรวมผลงานกิจกรรมของชุมชนและ ต.ค. 57 ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - จัดทำรูปเลมและตีพิมพเอกสาร  -  -
คณะกรรมการชุมชนทั้ง 36  ชุมชน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ  
งบประมาณ  50,000  บาท จำนวน   300  เลม

พันธกิจที่  1 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตรที่  2  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
เปาประสงคที่  3 บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

1 โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากร  - เพื่อการพัฒนาพนักงาน พนักงานครู ต.ค. 57 - ก.ย. 58  14 พ.ย. 57  - บุคลการของเทศบาล เขาศึก  -  - บุคลากรไดรับการฝก
และทัศนศึกษาดูงานบุคลากร เทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจาง ษาดูงาน ดานการศึกษา ดาน อบรม 40 ชั่วโมงตอคน/
เทศบาล ทุกคน ไดรับการพัฒนาดานรางการ การดำเนินการตามเนวทาง ป 

และมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ โดยมี
โดยเขามีการศึกษาดูงาน ณ จังหวัด ผูเขารวมอบรมสัมมนาในครั้งนี้
ประจวบคีรีขันธ 300  คน  
งบประมาณ  1,000,000 บาท

2 โครงการอบรมคุณธรรมนำการ  -  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล มิ.ย. 58 29 มิ.ย. 58  - พนักงานเทศบาล พนักงานครู  -  - บุคลากรไดรับการฝก
ปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจางประจำป ลูกจางประจำ  และพนักงานจาง  ไดรับการ เทศบาล ลูกจางประจำ พนักงาน อบรม 40 ชั่วโมงตอคน

ฝกอบรม  ไมนอยกวา  40  ซม./คน/ป สถานธนานุบาลและพนักงานจาง ตอป
 -  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล เขารวมโครงการไมนอยกวา 
ลูกจางประจำ  และพนักงานจางผานการ 50  คน
อบรมตามโครงการในหัวขอ "คุณธรรมนำการ
ปฏิบัติงาน" 
งบประมาณ  20,000  บาท

3 โครงการคัดเลือกพนักงาน  ลูกจาง  - เพื่อเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เปนรางวัล เม.ย. 58 24 เม.ย. 58  - พนักงานเทศบาล พนักงานครู  -  - บุคลากรไดรับการฝก
ดีเดนประจำป  สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล ลูกจางประจำ พนักงาน อบรม 40 ชั่วโมงตอคน

ลูกจางประจำ พนักงานจางดีเดน สถานธนานุบาลและพนักงานจาง ตอป
งบประมาณ  30,000  บาท ที่ผานการคัดเลือกฯ จำนวน

9 คน

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

4 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมของ  - เพื่อใหเกิดความรักสามัคคี เกิดจิตสำนึกที่ดี มิ.ย. 58 21 มิ.ย. 58  - พนักงานเทศบาล พนักงานครู  -  - บุคลากรไดรับการฝก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ปฏิบัติตามหลักธรรมในพุทธศาสนานำมาใชในการ เทศบาล ลูกจางประจำ พนักงาน อบรม 40 ชั่วโมงตอคน

ปฏิบัติงาน สถานธนานุบาลและพนักงานจาง ตอป
งบประมาณ  20,000  บาท เขารวมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้

จำนวน 50 คน

5 โครงการประชุมมอบนโยบายการ  - จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติ ต.ค. 57 13 ต.ค.57  - คณะผูบริหารไดมอบนโยบาย  -  - บุคลากรไดรับการฝก

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



ปฏิบัติราชการและพิธีลงนามบันทึก ราชการ และพิธีลงนามบันทึก การปฏิบัติราชการใหผูใตบังคับ อบรม 40 ชั่วโมงตอคน
ขอตกลง ขอตกลง ระหวางผูบังคับบัญชาและ บัญชา และลงนามบันทึกขอตก ตอป

ผูใตบังคับบัญชา ลงระหวางผูบังคับบัญชาและ
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบติ
งบประมาณ  10,000  บาท หนาที่ใหบรรลุเปาประสงคที่

ไดกำหนดไว  โดยมีผูเขาอบรม
ในครั้งนี้จำนวน  300 คน  

6 โครงการประเมินยุทธศาสตร  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ พ.ย. - ธ.ค. 57 9 ธ.ค. 57  - หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด  -  -
การพัฒนา การประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร ไดนำขอเสนอแนะที่ไดจากวิทยา

การพัฒนาใหกับบุคลากรเทศบาล กรและผูบริหารมาปรับปรุงและ
ณ หองประชุมสภาเทศบาล  และแกไข เพื่อใหการขับเคลื่อน
งบประมาณ 30,000 บาท ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรการพัฒนา

ในปงบประมาณ  2558 
ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ไดปรับปรุงเพิ่มขึ้น
จากเดิม 36  ตัวชี้วัด เพิ่มขึ้น
เปน  40  ตัวชี้วัด

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

7 โครงการอบรมใหความรูดาน  -  จัดอบรมเผยแพรความรูดานกฎหมายที่มี เม.ย. - มิ.ย. 58 10 ก.ค. 58  -  จัดอบรมเผยแพรความรูดาน   -  - รอยละของการแกไข
กฎหมายแกประชาชน ความจำเปนตองใชในชีวิตประจำวันใหกับ กฎหมายที่มีความจำเปนตองใช ปญหาเรื่องราวรองทุกข

ตัวแทนชุมชน ๆ ละไมนอยกวา 5 คน ในชีวิตประจำวันใหกับ ไดตามเกณฑที่กำหนด
ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล   เชน การทำนิติกรรมสัญญา (Common KPI)
งบประมาณ  50,000  บาท  ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางสามีภรรยา การรับมรดก   
เปนตน โดยมีผูเขารับการอบรม
ในครั้งนี้  180 คน

8 โครงการพัฒนาครู  - จัดสงพนักงานครู เขาอบรมสัมนาตามที่ ต.ค. 57 ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - พนักงานครู จำนวน 108 คน  -  -
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกำหนด เขารับการอบรมตามที่กรมสงเสริม-
แยกเปน กำหนด  คิดเปนชั่วโมงอบรม

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



 - งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยเฉลี่ย 143.46 ชม./คน
 - งานระดับมัธยมศึกษา  
งบประมาณ  324,000  บาท

9 โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน  - จัดซื้อหนังสือใหหองสมุดของโรงเรียนในสังกัด ต.ค. 57 ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - จัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียน  -  -
เทศบาล ทั้ง 4 แหง การสอนและหนังสือสงเสริม
งบประมาณ  400,000  บาท การอานใหกับโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลทั้ง 4 แหง
10 โครงการจัดอบรมเจาหนาที่  - จัดสงขาราชการและเจาหนาที่ครูแกนนำ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 7 ก.ค. 58  - นักเรียนและเยาวชนไดเขาใจ  -  -

และครูแกนนำตานยาเสพติด ตานยาเสพติดเขารับการอบรม ณ โรงแรม ในพิษภัยของยาเสพติดและควร
อเล็กซานเดอร กรุงเทพมหานคร หางไกลจากยาเสพติดทุกประเภท
งบประมาณ  50,000  บาท โดยมีพนักงานครูเขารวมอบรม
 ครั้งนี้ จำนวน 6  คน และ

เจาหนาที่ จำนวน  2  คน  

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

11 โครงการพัฒนาครูสอนเด็ก  - จัดสงครูสอนเด็กดอยโอกาสเขารับการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 7 ก.ค. 58  - ครูอาสา จำนวน 1 คน เขารับ  -  -
ดอยโอกาส ฝกอบรมณ โรงแรมทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร การฝกอบรมในโครงการสัมมนา

งบประมาณ 10,000 บาท เชิงปฏิบัติการ "การสรางความ
เขาใจตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิ
เด็กพิธีการเลือกรับการคุมครอง
เด็กในอาเซียน  และโครงการ
อบรมสัมมนาปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

12 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กเล็กของ  - จัดสงครูผูดูแลเด็กเขารับการอบรม ต.ค. 57 - ก.ย. 58 31 มี.ค. 58  - ครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนา  -  -
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส ณ โรงแรมริมปาว  จังหวัดกาฬสินธุ เด็กเล็ก เขารับการอบรม จำนวน

งบประมาณ  18,000  บาท 2 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน 

การเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
หลักสูตรและเทคโนโลยีสมัยใหม
ทีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

13 โครงการฝกอบรมพนักงานครู  - พนักงานครูเทศบาลและบุคลา- ต.ค. 57 - ก.ย. 58 27 มี.ค. 57  - พนักงานครูและบุคลากร  -  -

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



กรทางการศึกษาไดรับการฝกอบรม ทางการศึกษา จำนวน 140
ไมนอยกวา 40 ชั่วโมง ตอคนตอป คน เขารับการฝกอบรมใน
ครูผานเกณฑการประเมินการ เรื่องการจัดกระบวนการเรียน
ปฏิบัติงานในระดับดีเดน 90 % รูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ พอเพียง เพิ่มพูนความรู
พิทยาสิทธิ์ ความเขาใจในการนำแนว
งบประมาณ  100,000 บาท ทางไปบูรณาการจัดการศึกษา

ในสถานศึกษา

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

14 โครงการอบรมสัมมนาผูรับผิดชอบ  - จัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรม ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ไมไดดำเนินการ  -  -  -
สนามกีฬา ตามที่กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นกำหนด
งบประมาณ  ๑๒,000  บาท

15 โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ  - จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ พ.ย. 57 19 ก.พ. 58  - พนักงานเทศบาล และอาสา  -  -
พัสดุ พัสดุ ใหกับพนักงานเทศบาลฯที่ปฏิบัติ สมัครชุมชนรวมตรวจสอบการ

งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง และ บริหารงาน (อสต.) มีคุณภาพ
ตัวแทนของประชาชนที่ไดรับการคัด และศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่
เลือกใหเขารวมเปนคณะกรรมการ ที่ไดรับมอบหมายและทราบ
อาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการ ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดซื้อ
บริหารงานของเทศบาล ณ หองประชุม จัดจางโครงการตางๆ ของเทศบาล
พวงพะยอม เปนไปดวยความโปรงใสและ
งบประมาณ 10,000 บาท  มีความเปนธรรม ซึ่งมีผูเขารับ

การอบรมในครั้งนี้ จำนวน 50 
คน

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



พันธกิจที่  1 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตรที่  3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เปาประสงคที่ 5 การใชทรัพยากรอยางประหยัด

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

1 โครงการปรับปรุงซอมแซม   -ปรับปรุงซอมแซมสนามกีฬากลาง ต.ค. 57 - ก.ย. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
บำรุงรักษาสนามกีฬากลางจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ  
กาฬสินธุ งบประมาณ  662,575  บาท

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  - จัดซื้อครุภัณฑที่จำเปนในการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58
ที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ 

ดังนี้

1.เครื่องลางอัดฉีดแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง  - เครื่องลางอัดฉีดแรงดันสูง 

งบประมาณ  5,500  บาท จำนวน 1 เครื่อง
2.พัดลดเพดาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,800  - พัดลดเพดาน จำนวน 2 เครื่อง

บาท  งบประมาณ  3,600  บาท

3.เครื่องมัลติมิเดียโปรเจ็คเตอร จำนวน 1  - เครื่องมัลติมิเดียโปรเจ็คเตอร

เครื่อง งบประมาณ  35,000  บาท จำนวน 1 เครื่อง

4.โตะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 16  - โตะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต

ตัว ๆ ละ 5,000 บาท งบประมาณ จำนวน 16 ตัว

80,000  บาท

5.เครื่องขยายเสียง จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ  - .เครื่องขยายเสียง จำนวน 

8,900  บาท งบประมาณ 89,000 บาท 10 เครื่อง 

6.เครื่องเลน DVD จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ  - เครื่องเลน DVD จำนวน 

1,550 บาท งบประมาณ 15,500 บาท 10 เครื่อง
7.เครื่องพิมพเลเซอร จำนวน 1 เครื่อง  - เครื่องพิมพเลเซอร จำนวน 
งบประมาณ  11,000  บาท 1 เครื่อง 

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด
ชื่อโครงการ



ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

8.เครื่องคอมพิวเตอร จำนวน 2 ชุด ๆ ละ  - เครื่องคอมพิวเตอร จำนวน 
14,000  บาท งบประมาณ 28,000 บาท 2 ชุด
9.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง  - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
งบประมาณ  8,500  บาท จำนวน 1 เครื่อง
10.เครื่องสแกนเนอร จำนวน 1 เครื่อง  - เครื่องสแกนเนอร 
งบประมาณ 3,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
11.เครื่องพิมพอิงคเจ็ท 3 in 1 จำนวน 1  - เครื่องพิมพอิงคเจ็ท 3 in 1 
เครื่อง งบประมาณ  5,000  บาท จำนวน  1 เครื่อง

12.เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ  - เครื่องปรับอากาศ จำนวน
15,000 บาท งบประมาณ 30,000 บาท  2 เครื่อง
13.เครื่องตัดหญาชนิดสายสะพาย จำนวน 1  - เครื่องตัดหญาชนิดสายสะพาย
เครื่อง งบประมาณ  9,500  บาท จำนวน 1 เครื่อง
14.เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบการกรอกแบบ UV  - เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบการ
5 ขั้นตอน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ กรอกแบบ UV 5 ขั้นตอน 
9,000  บาท จำนวน 1 เครื่อง
15.เครื่องสูบน้ำไดโวล จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ  - เครื่องสูบน้ำไดโวล 
8,500  บาท งบประมาณ 25,500 บาท จำนวน 3 เครื่อง 
16.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนใส จำนวน 3 หลัง  - ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนใส 
หลังละ 4,900 บาท งบประมาณ 14,700บาท จำนวน 3 หลัง
17.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 หลัง ๆ  - ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 
ละ 3,600 บาท งบประมาณ 7,200 บาท จำนวน 2 หลัง
18.ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนใส จำนวน 2 หลัง  - ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนใส 
หลังละ 3,600 บาท งบประมาณ 7,200 บาท จำนวน 2 หลัง
19.โตะเหล็กพรอมเกาอี้ จำนวน 5 ชุด ๆ ละ  - โตะเหล็กพรอมเกาอี้ 
6,700  บาท งบประมาณ 33,500  บาท จำนวน 5 ชุด 

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

20.เครื่องพิมพเลเซอร จำนวน 1 เครื่อง  - เครื่องพิมพเลเซอร 

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



งบประมาณ  11,000  บาท จำนวน 1 เครื่อง
21.เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ๆละ  - .เครื่องปรับอากาศ 
38,000  บาท งบประมาณ 76,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง 
22.กลองวงจรปด จำนวน 2 ชุด 8 ตัวพรอม  - กลองวงจรปด จำนวน 2 ชุด
อุปกรณติดตั้ง งบประมาณ 45,200  บาท  8 ตัวพรอมอุปกรณติดตั้ง 
23.พัดลมโคจร จำนวน 24 ตัว ๆ ละ 1,950  - พัดลมโคจร จำนวน 24 ตัว
บาท งบประมาณ 46,800  บาท
24.เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  - เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
9,500  บาท 
25.ครุภัณฑวงดุริยาง งบประมาณ 74,100  - ครุภัณฑวงดุริยาง
บาท
26.โตะ-เกาอี้นักเรียนขาเหล็ก จำนวน 30  - โตะ-เกาอี้นักเรียนขาเหล็ก 
ชุด ๆ ละ 1,800 บาท งบประมาณ 54,000 จำนวน 30 ชุด
บาท
27.ตูเหล็ก 2 บาน จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000  - ตูเหล็ก 2 บาน จำนวน 2 หลัง 
บาท งบประมาณ 10,000  บาท
28.พัดลมโคจร จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,950  - พัดลมโคจร จำนวน 10 ตัว 
บาท งบประมาณ  19,500  บาท
29.เครื่องมิกเซอร  จำนวน  1  ชุด  - เครื่องมิกเซอร  จำนวน  1  ชุด
งบประมาณ 15,500 บาท
30.ไมคโครโพนไรสาย  จำนวน  1  ชุด  - ไมคโครโพนไรสาย  
 งบประมาณ 15,400  บาท จำนวน  1  ชุด
31.เครื่องปนไฟ  จำนวน  1  ชุด  - เครื่องปนไฟ  จำนวน  1  ชุด
งบประมาณ 15,700 บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

32.เครื่องสูบกน้ำบาดาน  จำนวน  1  ชุด  - เครื่องสูบกน้ำบาดาน 
งบประมาณ 21,400 บาท  จำนวน  1  ชุด
33.เครื่องทำน้ำเย็น  จำนวน  1  ชุด  - เครื่องทำน้ำเย็น  จำนวน 1 ชุด
งบประมาณ 13,000 บาท
34.โตะตรวจสัตวหนาเรียบ จำนวน  1  ชุด  - .โตะตรวจสัตวหนาเรียบ
งบประมาณ  11,000  บาท  จำนวน  1  ชุด
35.โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ จำนวน 1 ชุด โตะคอมพิวเตอรพรอมเกาอี้ 

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด
ชื่อโครงการ



งบประมาณ  3,800 บาท จำนวน 1 ชุด
36.เกาอี้แถวรอตรวจ จำนวน 1 ชุด  - เกาอี้แถวรอตรวจ จำนวน 1 ชุด
งบประมาณ  3,000 บาท
37.เครื่องคอมพิวเตอร ชนิดตั้งโตะ จำนวน  - เครื่องคอมพิวเตอร ชนิดตั้งโตะ 
1 เครื่อง งบประมาณ   15,000  บาท จำนวน 1 เครื่อง
38.เครื่องพิมพเลเซอร จำนวน 1 เครื่อง  - เครื่องพิมพเลเซอร จำนวน 
งบประมาณ 3,500  บาท 1 เครื่อง
39.เครื่องสำรองไฟฟา จำนวน 1 เครื่อง  - เครื่องสำรองไฟฟา จำนวน 
งบประมาณ  3,000 บาท 1 เครื่อง
40.เครื่องชวยชีวิต  จำนวน 1 เครื่อง  - เครื่องชวยชีวิต จำนวน 1 เครื่อง
งบประมาณ  2,750  บาท
41.เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1  เครื่อง  - เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 
งบประมาณ  9,350  บาท 1  เครื่อง
42.โคมไฟผาตัด  จำนวน 1 ชุด งบประมาณ  - โคมไฟผาตัด  จำนวน 1 ชุด 
40,700  บาท
43.เครื่องชั่งน้ำหนัก  จำนวน 1 เครื่อง  - เครื่องชั่งน้ำหนัก  จำนวน
งบประมาณ 22,000  บาท  1 เครื่อง
44.กลองจุลทรรศ จำนวน  1  เครื่อง  - กลองจุลทรรศ จำนวน 
งบประมาณ  16,500  บาท 1  เครื่อง 

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

45.เลื่อยวงเดือนพรอมเครื่องเลื่อยวงเดือน  - เลื่อยวงเดือนพรอมเครื่องเลื่อย
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 31,800 บาท วงเดือน จำนวน 1 เครื่อง 
46.เกาอี้พลาสติกรุนเกาอี้ทอง จำนวน 300  - เกาอี้พลาสติกรุนเกาอี้ทอง 
ตัว ๆ ละ 260 บาท งบประมาณ 78,000 บาท จำนวน 300 ตัว
47.เครื่องปมน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ  - เครื่องปมน้ำ จำนวน 2 เครื่อง 
17,000 บาท งบประมาณ 34,000 บาท
48.รถขุดและดันตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน  - รถขุดและดันตีนตะขาบ
งบประมาณ 685,000  บาท  จำนวน 1 คัน
49.เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง  - .เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 
งปบระมาณ  80,000  บาท 1 เครื่อง 
50.เครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย จำนวน  - เครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย 
4 เครื่อง ๆ ละ 9,500  บาท งบประมาณ จำนวน 4 เครื่อง
38,000  บาท

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด
ชื่อโครงการ



51.เครื่องตัดหญาแบบเดินตาม จำนวน 1 เครื่องตัดหญาแบบเดินตาม 
เครื่อง งบประมาณ  12,000  บาท จำนวน 1  เครื่อง
52.เครื่องตัดหญาชนิดสายสะพาย จำนวน 4  - เครื่องตัดหญาชนิดสายสะพาย
เครื่อง ๆ ละ 9,500  บาท งบประมาณ จำนวน 4 เครื่อง
38,000  บาท
53.เครื่องเจียรเหล็ก ชนิดมือถือ จำนวน 1  - เครื่องเจียรเหล็ก ชนิดมือถือ
เครื่อง งบประมาณ  4,500  บาท จำนวน 1 เครื่อง
54.เครื่องไลนก จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ  - เครื่องไลนก จำนวน 1 เครื่อง 
600,000  บาท
55.เครื่องตัดหญาแบบเดินตาม จำนวน 2  - เครื่องตัดหญาแบบเดินตาม 
เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท งบประมาณ จำนวน 2 เครื่อง
24,000  บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

56.เสาวอลเลยบอลในรม งบประมาณ  - เสาวอลเลยบอลในรม
35,000  บาท จำนวน 1 ชุด
57.เครื่องเชื่อมไฟฟา จำนวน 1 เครื่อง  - เครื่องเชื่อมไฟฟา จำนวน 
งบประมาณ  6,000  บาท 1 เครื่อง 

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



พันธกิจที่  2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี 
ยุทธศาสตรที่  4 พัฒนาจัดการศึกษา
เปาประสงคที่  6 ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  - พัฒนาการจัดการศึกษาใหกับโรงเรียนในสังกัดต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีแนว  -  -
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ เทศบาลทั้ง  4 แหง ทางในการพัฒนาและรูปแบบ
พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท ที่ชัดเจนในการบริหารงาน

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังนี้
1. ท.1 อบรมผูปกครองชุมชน
2. ท.2 จัดการศึกษานอกระบบ
พรอมฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
โครงการใหแกประชาฃนผูดอย
โอกาสในชุมชน
3. ท.3 จัดกิจกรรมรวมกับประชา-
ชนทุกชุมชน 
4. ท.4 จัดสอนหลักสูตรดนตรี
พื้นเมือง พัฒนาระบบ ICT ใน
โรงเรียน สงเสริมอาชีพนักเรียน
ผูปกครอง ชุมชน ปรับปรุงหอง
เรียนฝกอบรมอาชีพผูปกครอง 
ชุมชน ปรับปรุงหองเรียนฝกอบรม
อาชีพ

2 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ  - จัดกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนตามโครงการ/ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - จัดทำแหลงเรียนรูและหนังสือ  -  -
โรงเรียนสังกัดเทศบาล กิจกรรมที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลขอรับ สื่อการเรียนการสอนและหนังสือ

การสนับสนุน สงเสริมการอานใหกับโรงเรียน

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



งบประมาณ  200,000  บาท ในสังกัดเทศบาล

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

3 โครงการสงเสริมองคกรปกครอง  -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - สถานศึกษามีแผนพัฒนาการ ปญหาอุปสรรค  -
สวนทองถิ่นจัดทำแผนพัฒนาดีเดน การศึกษา งบประมาณ  350,000  บาท จัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตาม  - สถานศึกษายัง

มาตรฐานของสถานศึกษา ไมเขาใจในการจัด
ผลการประกวดแผนพัฒนาฯ ทำแผนและยังไม
สรุปไดดังนี้ พัฒนาสถานศึกษา
1. รางวัลพอใช 40,000 บาท ใหเปนไปตามแผน
ไดแก สำนักการศึกษา ที่ตั้งไว
2. รางวัลดี 45,000 บาท แนวทางแกไข
ไดแก  โรงเรียนเทศบาล 1  - เห็นควรสงเจา-
กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ หนาที่ที่รับผิดชอบ
3. รางวัลพอใช 40,000 บาท การจัดทำแผนเขา
 - โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใตโพธิ์ รับการฝกอบรมหรือ
ค้ำ จัดฝกอบรมการจัด
 -  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ทำแผนใหกับพนักงาน
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และพนักงานครู
เมืองกาฬสินธุ  1

4 โครงการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน  - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจัดทำแผนการดำเนิน ม.ค. - ก.ค. 58 31  ก.ค. 58  - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมี  -  -
งานและหลักสูตรและคูมือการเรียนรูสูประชาคม แผนการดำเนินงานและหลักสูตร
อาเซียน และคูมือการเรียนรูสูประชาคม
งบประมาณ  320,000  บาท อาเชียน ใหผูเรียนมีศักยภาพและ

ทักษะความรูที่หลากหลาย

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

5 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู  - จัดทำศูนยเรียนรูอาเซียนและพัฒนาศูนย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  -  -

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด
ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ



อาเซียนศึกษา การเรียนรูอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัด หนงสือความรูเกี่ยวกับอาเซียน
งบประมาณ  200,000  บาท และจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัด

ทำหองอาเซียนในโรงเรียนใหกับ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

6 โครงการจัดทำศูนยการเรียนรู  -  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ประกอบศูนยการเรียนรู ก.ค. - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  -  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ประกอบ  -  -
สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล ๓  วัดเหนือ ศูนยการเรียนรู เพื่อเตรียมความ

งบประมาณ  50,000  บาท พรอมกอนเปดภาคการเรียน
การสอน

7 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  -ประชุมจัดทำสื่อการเรียนการสอนใหได ก.พ. - มิ.ย. 58 30 ก.ย. 58  - จัดหาวัสดุอุปกรณในการจัด  -  -
โดยการมีสวนรวมของครูชุมชนและ มาตรฐาน  งบประมาณ  140,000  บาท การเรียนการสอน 
นักเรียน

8 โครงการกอสรางรั้ว ประตูและปายชื่อ  -กอสรางรั้ว ประตูและปายชื่อโรงเรียน  เม.ย. - ก.ย. 58 11 ก.ค. 58  - กอสรางรั้ว ประตูและปายชื่อ  -  -
โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล  4  ความยาวรวมไมนอยกวา  79  เมตร โรงเรียน จำนวน  1  แหง

โรงเรียนเทศบาล  4 ถนนประดิษฐ
งบประมาณ  480,000  บาท

9 โครงการกอสรางเสาธงชาติ  โรงเรียน  -กอสรางเสาธง แทนกวาง  3.00 เมตร เม.ย. - ก.ย. 58 11 มิ.ย. 58  - กอสรางเสาธง ยาว 11.00 ม.  -  -
เทศบาล  4 ยาว  11.00  เมตร  พรอมเสาธง โรงเรียน จำนวน 1 แหง

เทศบาล  4  ถนนประดิษฐ  ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด งบประมาณ  200,000 บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

10 โครงการกอสรางหอพระ โรงเรียน  -กอสรางแทนสำหรับประดิษฐพระพุทธรูป เม.ย. - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - กอสรางหอพระโรงเรียนเทศ-  -  -
เทศบาล  4  ขนาดกวาง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร บาล สูง 1.20 ม. จำนวน 1 แหง

สูง 1.20 เมตร สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4
ถนนประดิษฐ  ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
งบประมาณ  70,000  บาท

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด
ชื่อโครงการ



11 โครงการกอสรางเวทีเอนกประสงค  -กอสรางเวทีเอนกประสงค พรอมเสาธงชาติ เม.ย. - ก.ย. 58 15 ก.ย.58  - กอสรางเวทีเอนกประสงค  -  -
พรอมเสาธงชาติ  โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ ขนาดกวาง พรอมเสาธงชาติ จำนวน 1 แหง
วัดเหนือ 5.00  เมตร  ยาว 15.00 เมตร พรอมโครง ยาว 15.00 ม.

หลังคาและแทนเสาธง ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
งบประมาณ  680,000  บาท

12 โครงการกอสรางลานเอนกประสงค  -กอสรางลานเอนกประสงคพรอมหลังคาคลุม เม.ย. - ก.ย. 58 19 ม.ค. 58  - กอสรางลานเอนกประสงค  -  -
พรอมหลังคา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกวาง  10.00  เมตร ยาว 15.00 เมตร พรอมหลังคา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด สำหรับศูนย ยาว 15.00  ม. จำนวน 1 แหง

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
งบประมาณ  470,000  บาท 

13 โครงการปรับปรุงพื้นหองเรียน  -ปรับปรุงพื้นอาคารอนุบาล  โดยเปลี่ยนจาก เม.ย. - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - ปรับปรุงพื้นหองเรียน โรงเรียน  -  -
โรงเรียนเทศบาล  3 วัดเหนือ กระเบื้องยางภายในหองเรียนเปนกระเบื้อง พื้นที่ไมนอยกวา 292 ตร.ม

แกรนิตโต  พื้นที่ไมนอยกวา 292 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด  
งบประมาณ  236,700  บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

14 โครงการกอสรางประตูรั้ว  ศูนยพัฒนา  -กอสรางประตูรั้ว  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ม.ค.  - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - กอสรางรั้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  -  -
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กวาง 4.50 เมตร สูง 2.00 เทศบาล สูง 2.00 ม. จำนวน

เมตร  ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด 1 แหง
งบประมาณ  30,000  บาท 

15 โครงการกอสรางทางเทา โรงเรียน  -กอสรางทางเทา บล็อคพื้นทางเทาสำเร็จรูป ม.ค.  - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - กอสรางทางเทาโรงเรียน  -  -
เทศบาล  2  วัดสวางคงคา กวาง 1.00 - 3.00 เมตร พื้นที่รวมไมนอย เทศบาล 2 พื้นที่ไมนอยกวา 

กวา  84.00 ตร.ม.เชื่อมตอระหวางอาคาร 1 84.00 ตร.ม จำนวน 1 แหง
และคอาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล  2  ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 
งบประมาณ  65,000  บาท

16 โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงเรียน  - ซอมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคารประกอบ ม.ค.  - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - ซอมแซมบูรณะอาคารเรียน  -  -

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



โรงเรียนเทศบาล  1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ และอาคารประกอบโรงเรียน
งบประมาณ  200,000  บาท เทศบาล  1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
 -ซอมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคาร  -ซอมแซมบูรณะอาคารเรียน
ประกอบ  โรงเรียนเทศบาล  3 วัดเหนือ และอาคาร โรงเรียนเทศบาล 3
งบประมาณ  200,000  บาท
 -ซอมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคาร  -ซอมแซมบูรณะอาคารเรียน
ประกอบ  โรงเรียนเทศบาล  4 ถนนประดิษฐ และอาคารประกอบโรงเรียนเทศ-
งบประมาณ  200,000  บาท บาล 4
 -ซอมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคาร  -ซอมแซมบูรณะอาคารเรียน
ประกอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 วัดสวางคงคา และอาคารประกอบโรงเรียนเทศ-
งบประมาณ  200,000  บาท บาล 2
รวมงบประมาณ  800,000  บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

17 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการ  - ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ ม.ค. - มิ.ย. 58 30 มิ.ย. 58  - จัดทำเลมรายงานผลการ  -  - สถานศึกษามีผลการ
ศึกษา ศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 16 มาตรฐาน 70 ประเมินคุณภาพการศึกษา ปการ- ประเมินคุณภาพจัดการศึก

ตัวบงชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ศึกษา 2557 จำนวน 50 เลม ษาภายในสถานศึกษาผาน

 จำนวน 14 มาตรฐาน  60 ตัวบงชี้  - จัดสอบประเมินสมรรถนะ เกณฑคุณภาพขององคกร

งบประมาณ 20,000  บาท นักเรียนระดับชั้น ป.3, ป.6, ปกครองสวนทองถิ่น
ม.3,ม.6
ผลการประเมินสรุปไดดังนี้
ท.3  ผานเกณฑ  14 มาตรฐาน
ท.1  ผานเกณฑ  16 มาตรฐาน
ท.2  ผานเกณฑ 8  มาตรฐาน
ท.4 ผานเกณฑ  16 มาตรฐาน

18 โครงการแขงขันคนเกงใน  - ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษา พ.ย. - ธ.ค. 57 22 ธ.ค. 57  - นักเรียนชั้นประถมศึกษา  - ควรมีการกระตุนให
โรงเรียนทองถิ่น ปที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ครูและนักเรียนตื่นตัว

ระดับละ 5 คน เขารวมโครงการ ไดพัฒนาทักษะการเรียนรูของ ในการคนควาหาความ
ณ โรงแรมรีเวอรไซด กรุงเทพฯ ตนเองในระดับประเทศ รู มีโอกาสแสดงความ
งบประมาณ 85,000 บาท ผลการทดสอบ เด็กหญิงอารยา สามารถ เพื่อยกระดับ

85,000 รุงฤทธิ์ นักเรียนชั้นประถม คุณภาพและมาตรฐาน
ศึกษาปที่ 5 ไดรับเกียรติบัตร การศึกษาในโรงเรียน

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



ผานเขารอบสัมภาษณ กลุม
สารการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

19 โครงการวันครู  - เพื่อสงเสริม ยกยองและผดุง ม.ค. 58 16 ม.ค. 58  - ผลการประกวด ดังนี้  -  -
เกียรติผูประกอบวิชาชีพครู ประกวดสื่อสาระการเรียนรู
 - เพื่อสรางขวัญและกำลังใจแก 9 กลุมสาระ 
ผูประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงาน กลุมสาระการเรียนรูสังคมฯ
ดีเดน ไดแก นางสายสวาท พวงคำ
 - เพื่อสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพ กลุมสาระการเรียนรูวิทยา-
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ศาสตร ไดแก นายประภาส
วิชาชีพครู ณ หอประชุมธรรมา- แสงสีแสง
ภิบาล กลุมสาระสุขศึกษาและพละ
งบประมาณ 80,000 บาท

20 โครงการจัดการศึกษาแกเด็ก  - จัดการศึกษาใหแกเด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาลต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - เด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาล  -  -
ดอยโอกาส งบประมาณ  10,000 บาท ไดรับการศึกษา นอกระบบ 

จำนวน 15 คน และจำนวนเด็ก
ดอยโอกาสเขารับการศึกษาใน
ระบบ  จำนวน 19 คน/ป

21 โครงการจัดงานวันเด็ก  - นักเรียน นักศึกษาและผูปกครอง ม.ค. 58 10 ม.ค. 58  - นักเรียน นักศึกษา และผู-  -  -
บริษัทหางราน หนวยงานทั้งภาค ปกครอง ไดเขารวมกิจกรรม
รัฐและเอกชน เขารวมจัดกิจกรรม ที่จัดขึ้น และชมการแสดง
วันเด็ก ณ สนามหนาศาลากลาง ตางๆ เด็กที่มีกิจกรรมเดนที่
จังหวัดกาฬสินธุ  สรางชื่อเสียงใหกับหนวยงาน
งบประมาณ  250,000  บาท และเขารับเกียรติบัตรสราง

คุณงามความดี โดยมีเด็ก
และเยาวชนเขารวมกิจกรรม

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



ในครั้งนี้ไมนอยกวา 400 คน

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

สวนราชการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเขารวมในการจัดงาน
ในครั้งนี้ จำนวน 25 
หนวยงาน

22 โครงการฝกอบรมและแขงขันกีฬา  - จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล  ตะกรอ ม.ค. - ก.ย. 58 3 มี.ค. 58  - จัดการแขงขันกีฬาเซปกตระ-  -  -
เด็ก เยาวชนและประชาชน วอลเลยบอล ฟุลซอล งบประมาณ  กรอมีแขงการแขงขันกัน 2 รุน

200,000  บาท รุนประชาชนชายและรุนอายุ 
40 ป มีผูเขารวมการแขงขัน
ทั้งสิ้น 16 ทีม

23 โครงการกอสรางอาคารเรียน  4 ชั้น  -กอสรางอาคารเรียน  4  ชั้น  12  หองเรียน ม.ค. - ก.ย. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
12  หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน (ตอกเสาเข็ม) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ งบประมาณ  10,328,000  บาท

(เงินอุดหนุน)

24 โครงการกอสรางอาคารเรียน  4 ชั้น  -กอสรางอาคารเรียน  4  ชั้น  12  หองเรียน ม.ค. - ก.ย. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
12 หองเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน (ตอกเสาเข็ม) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
เทศบาล 4 วัดใตโพธิ์ค้ำ งบประมาณ  10,328,000  บาท
(ถนนประดิษฐ) (เงินอุดหนุน)

ม.ค. - ก.ย. 58 3 ก.ย. 58  - กอสรางสวมโรงเรียนเทศบาล  -  -
25 โครงการกอสรางสวม โรงเรียนเทศบาล  -กอสรางหองสวม  โรงเรียนเทศบาล  4  4 จำนวน 1 แหง

4 วัดใตโพธิ์ค้ำ (ถนนประดิษฐ) วัดใตโพธิ์ค้ำ (ถนนประดิษฐ)  ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด
งบประมาณ  336,000  บาท (เงินอุดหนุน)

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

26 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค  -กอสรางอาคารอเนกประสงค (ตอกเสาเข็ม) ม.ค. - ก.ย. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -

สนับสนุนตัวชี้วัด

สนับสนุนตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ



(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล  3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ (สาขาดงปอ)
วัดเหนือ (สาขาดงปอ) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด งบประมาณ

7,743,000  บาท  (เงินอุดหนุน)
27 โครงการกอสรางอาคารเรียนอนุบาล  -กอสรางอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) ม.ค. - ก.ย. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -

(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล  3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ (สาขาดงปอ)
วัดเหนือ (สาขาดงปอ) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด งบประมาณ

5,906,000  บาท  (เงินอุดหนุน)

28 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา  -กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ม.ค. - ก.ย. 58 6 ส.ค. 58  - กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็ก  -  -
เด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)ศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 2 ชุมชนดงปอ  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด จำนวน 1 แหง
ชุมชนดงปอ งบประมาณ  2,274,000  บาท (เงินอุดหนุน)

พันธกิจที่  2   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่  5   พัฒนาศักยภาพผูเรียน
เปาประสงคที่  7  นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

1 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใน  - สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมณรงคตานยาเสพติด ต.ค. 57 - ก.ย. 58 นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง  -  -
สถานศึกษา ดังนี้ กาฬสินธุ  ประกอบดวย

 -ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  ๑๐  ส.ค.  ๕๘ ๑. โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ
 -ระดับมัธยมศึกษา พิทยาสิทธิ์

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด
ชื่อโครงการ



งบประมาณ  60,000  บาท  - จัดอบรมโครงการรณรงคปอง
 ๓๐  มิ.ย. ๕๘ กันยาเสพติดในโรงเรียน

ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ
พิทยาสิทธิ์
๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา

 ๓๑  พ.ค.  ๕๘  - จัดปายนิเทศ
 - จัดบอรดใหความรูแกนักเรียน
ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา
๓. โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

23 ส.ค. 58  - จัดทำปายนิเทศใหความรูเกี่ยว
กับยาเสพติดแกนักเรียน
ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
๔. โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ำ
 - จัดประชุมผูปกครองและชุมชน
ในเรื่องพิษภัยยาเสพติด

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

2 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด  - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดจำนวน  ๑,๘๙๕ คน ต.ค. 57 - ก.ย. 58  -  -
ดีเดน แยกไดดังนี้

๑. โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์  ๔ ก.ย.๕๘  - เด็กและเยาวชนได
 - จัดอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา ความรู ความเขาใจเกี่ยกับโทษ
 ณ หอประชุม ๘๐ พรรษา  ของยาเสพติด
๒. โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา  ๒๓ ก.ย.๕๘  - เด็กนักเรียนไดความรู
 - จัดอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติด ความเขาใจในการปองกัน
ณ ชุดาปารครีสอรท จังหวัดขอนแกน และแกไขปญหายาเสพติด
3. โรงเรียนนเทศบาล ๔ วัดใตโพธิ์ค้ำ  ๒๓ ส.ค. ๕๘  - นักเรียนมีความรูความเขาใจ
 - จัดอบรมใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
เกี่ยวกับชนิดและโทษยาเสพติด  - นักเรียนรูจักใชเวลาวางให
ณ ร.ร.ท.๔ และแหลงเรียนรูจังหวัด ประโยชน

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



จันทบุรี
รวมงบประมาณ  400,000 บาท

3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย  - เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  -  -
การบริหารสถานศึกษา แยกเปน

  1.เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน  - โรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศ-
ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  บาลไดรับอาหารกลางวันครบ
ระดับมัธยมศึกษา หาหมู
 2.คาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2. สถานศึกษาทุกแหงมีหลักสูตร
ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษา 

 3.คาใชจายในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความ 3. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบ
เร็วสูง ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  อินเตอรเน็ตความเร็วสูง เชื่อม
งบประมาณ  8,873,100  บาท ตอเครือขายไดรวดเร็ว

ฯลฯ

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

4 โครงการอาหารกลางวัน  - อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนใน ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  -  ใหการสนับสนุนอาหารกลาง  -  -
สังกัด สพฐ. วันสำหรับโรงเรียนจำนวน 5 แหง
งบประมาณ  15,344,000  บาท

5 โครงการสงเสริมสนับสนุน  -  จัดกิจกรรมสงเสริมการสอนในโรงเรียนใน ต.ค. 57 - ก.ย. 58  - ครูเทศบาล จำนวน 148 คน  -  -
กิจกรรมในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา และระดับมัธยม และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เทศบาล จำนวน 1,931 คน
งบประมาณ  400,000  บาท ไดจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ดังนี้

10 ม.ค. 58 1. ท.1 จัดกิจกรรมนิทรรศการ
แสดงผลงานนักเรียน 

21 ส.ค. 58  - กิจกรรมเปดหองขายของ 
19 ธ.ค. 57  - กิจกรรมกีฬาสีภายใน
25 ธ.ค. 57 2. ท.2 จัดครงการวันคริสตมาส
5 มิ.ย. 58  - จัดโครงการประชุมผูปกครอง

นักเรียน  
24 ก.ค. 58  - จัดโครงการอนุรักษภาษาไทย 
17 มิ.ย. 58 3. ท.3 จัดกิจกรรมประชุมผูปก-

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



ครอง 
5 ก.พ. 58  - จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

10 ก.พ. 58  - โครงการมินิเกาท
12 มิ.ย. 58 4. ท.4 จัดโครงการประชุมผูปก-

ครอง 
23 ม.ค. 58  - จัดโครงการกีฬาสีภายใน

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

6 โครงการวันอำลา  - จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนีย  ก.พ - มี.ค. 58 20 มี.ค. 58  - นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  -  -
บัตรใหแกนักเรียนที่สำเร็จการ มีจำนวนทั้งสิ้น 466 คน
ศึกษาชั้นอนุบาล ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 แยกไดดังนี้
และ ชั้น ม.6 โรงเรียนสังกัด  - ระดับปฐมวัย 178 คน
เทศบาล ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  - ระดับประถมศึกษาปที่ 6
งบประมาณ 60,000 บาท จำนวน 224 คน

 - ระดับมัยธยมศึกษาปที่ 3
จำนวน 41 คน
 - ระดับมัยธยมศึกษาปที่ 6
จำนวน 23 คน

7 โครงการจัดนิทรรศการแสดง
 - 
จัดรานนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา พ.ค. - ส.ค. 58  27 มิ.ย. 58  - กิจกรรมทางวิชาการของ  -  -

ผลงานทางการศึกษา ศึกษาในงานมหกรรมการจัดการศึกษา นักเรียน / ครู เขารวมประกวด / 
ระดับภาคฯ ณ อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แขงขันในระดับภาคดังนี้
งบประมาณ 250,000  บาท  - กิจกรรมนักเรียน จำนวน 

27 กิจกรรม
 - กิจกรรมครู จำนวน 
7 กิจกรรม
  ไดเปนตัวแทนในระดับภาคฯ 
เขารวมประกวด/แขงขันในระดับ
ประเทศจำนวน 3 กิจกรรม
  ผลการประกวด สรุปไดดังนี้

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด
ชื่อโครงการ



 - ไดรางวัลเหรียญทอง 
13 รางวัล
 - ไดรางวัลเหรียญเงิน 
14 รางวัล 

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

 - รางวัลเหรียญทองแดง 
1 รางวัล
 - รางวัลชมเชย 2 รางวัล

8 โครงการพอแมคนที่สอง  - มอบทุนการศึกษานักเรียนที่ดอยโอกาสไ และ ต.ค. 57 - ก.ย. 58  ๗ ก.ย.๕๘  - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล  -
ครู-อาจารยไดดูแลนักเรียนอยางใกลชิด  จำนวน ๖๐๐ คน  ไดรับทุนการ
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ศึกษา ทุนละ 500 บาท ดังนี้
งบประมาณ  300,000  บาท ท.๑ จำนวน ๓๕๒ ทุน

ท.๒ จำนวน  ๑๔๐  ทุน
ท.๔ จำนวน  ๑๐๘  ทุน

9 โครงการเขาคายเยาวชน  -สงเด็กนักเรียนเขารวมกิจกรรม ธ.ค. 57 - ก.ย. 58 5 ก.พ 58  - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศ  -  -
ณ เทศบาลนครสกล จ.สกนนคร จำนวน 15 คน เขาคายเยาวชน 
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท เพื่อพัฒนาทางดานรางกายและ

จิตใจ และมีความคิดเสรางสรรค

10 โครงการเขาคายวิชาการ  - นักเรียนในระดับขั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ถึงชั้น ธ.ค. 57 - ก.ย. 58 31 ส.ค. 58  - นักเรียนในระดับขั้นมัธยมศึกษา  -  -
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวาง- ปที่ 3  และปที่ 6 ไดรับการ
คงคาเขาคายวิชาการ พัฒนาขีดความสามารถและ
งบประมาณ  50,๐๐๐  บาท พัฒนาศักยภาสพผูเรียนในการ

แกไขปญหา ฝกคิด และการ
ปฏิบัติกิจกรรม

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค

ชื่อโครงการ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ผลการดำเนินการ

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

11 โครงการจัดทำแบบประเมินผล  -  จัดทำเครื่องมือประเมินทั้ง 3 กลุมสาระที่ ม.ค. - เม.ย. 58 30 ก.ย. 58  - จัดสอบวัดผลความรูนักเรียน  -  - รอยละของนักเรียนที่มี

สัมฤทธิ์ทางการเรียน กำหนด  งบประมาณ  50,000  บาท ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 6  มีกลุมสาระ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเรียนรู ไดแก ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร และภาษาตางประ- ภาษาไทย
เทศ (ภาษาอังกฤษ) ผลการสอบ  - รอยละของนักเรียนที่มี

ผานเกณฑมาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
 - รอยละของนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ

12 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนสังกัด  -เขาคายเก็บตัวนักกีฬาและนำนักกีฬาเขารวม ต.ค. 57 - ก.ย .57 30-ต.ค-58  - ผลการแขงขัน นักกีฬา - กรีฑา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การแขงขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ไดรับรางวัล 5 เหรียญทอง 2

ระดับประเทศ  เหรียญทองแดง ประกอบดวย
งบประมาณ 350,000 บาท 1. วอลเลยบอลขายหาด 

รุนอายุ 12 ป หญิง
2. วอลเลยบอลขายหาด 
รุนอายุ 14 ป หญิง
3. เซปกตระกรอทีมเดี่ยว
รุนอายุ 12 ป หญิง
4. วิ่งขามรั้ว 100 เมตร  -  -
รุนอายุ 16 ป หญิง

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

13 โครงการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียน  -  จัดการแขงขันกีฬาสำหรับพนักงานครู ต.ค. 57 - ก.ย .57 7 ส.ค. 58  - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศ-  -  -
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ลูกจางและนักเรียนในสังกัดเทศบาล บาบทั้ง 4 โรงเรียนเขารวมการ

งบประมาณ  30,000  บาท แขงชัน ผลการแขงขันสรุปไดดังนี้

ชื่อโครงการ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



1. ชนะเลิศฟุตซอล อายุไมเกิน
12 ปชาย ร.ร. เทศบาล 1
2. ชนะเลิศฟุตซอล ม.ตนชาย
ร.ร.เทศบาล 2 ทีม A 
ฯลฯ

14 โครงการสนันสนุนอาหารเสริม (นม)  - นักเรียนในสังกัดเทศบาล และสังกัด สพฐ. ต.ค. 57 - ก.ย .57 30 ก.ย. 58  - นักเรียน จำนวน 5,661 คน  -  -
ไดรับอาหารเสริมนม ไดรับอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพ
งบประมาณ 10,325,000 บาท และปริมาณเพียงพอตอความ

ตองการของรางกาย

พันธกิจที่  2 ประชาฃนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 6 ฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคที่ 8  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการสืบสานและเผยแพร

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

1 โครงการสนับสนุนจังหวัดในการจัด  - สนับสนุนงบประมาณใหกับปกครอง ก.พ. - มี.ค. 58 20 ก.พ. 58  - ใหการสนับสนุนงบประมาณ  -  -
งานมหกรรมโปงลางแพรวาและงาน จังหวัดกาฬสินธุ ในการจัดงานมหกรรมโปงลาง
กาชาดจังหวัด งบประมาณ 200,000  บาท แพรวาและงานกาชาดจังหวัด

กาฬสินธุ ปละ 1 ครั้ง
2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา-  - จัดวางพานพุมเงินพุมทองเพื่อถวาย ธ.ค. 57 4 ธ.ค. 57  - จัดวางพานพุมเงิน พุมทอง  -  -

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด
ชื่อโครงการ



มหาราช
เครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายราชสดุ
ดี

ถวายเครื่องราชสักการะและ
เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณลานหนา เทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิม
สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พระเกียรติ โดยมีประธานสภา
งบประมาณ  120,000  บาท เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

คณะผูบริหารเทสบาล พนักงาน
เทศบาลทุกคน พรอมดวยคณะ
กรรมการชุมชน ตัวแทนภาค
ประชาชน กลุมพลังมวลชนรวม
ทั้งบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกเปน
พอตัวอยางจากชุมชนตางๆ 
รวมวางพานพุมในครั้งนี้
จำนวน 67 ราย 

3 โครงการครอบครัวคุณธรรม  - จัดกิจกรรมใหเกิดความรักความอบอุนใน ต.ค. 57 - ก.ย .57 2 เม.ย. 58  - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  -  -
นำสังคมเมืองกาฬสินธุสู ครอบครัวมีคุณธรรม จริยธรรมเปนแบบอยาง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ความเขมแข็ง ที่ดีนำสูความเขมแข็ง สยามบรมราชกุมารี โดยการจัด

งบประมาณ  40,๐๐๐  บาท กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ บริเวณ
พุทธมลฑลแกงดอนกลาง

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

4 โครงการอบรมสัมมนาผูนำดาน  -อุดหนุนงบประมาณใหกับพุทธสมาคม ต.ค. 57 - ก.ย .57 30 ก.ย. 58  - ใหการสนับสนุนงบประมาณ  -  -
ศาสนพิธี จังหวัดกาฬสินธุ ใหกับพุทธสมาคมในการจัด

งบประมาณ  ๕๐,000  บาท กิจกรรมอบรมสัมมนาผูนำดาน
ศาสนพิธี

5 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  -อุดหนุนงบประมาณใหกับสมาคม ต.ค. 57 - ก.ย .57 30 ก.ย. 58  - ใหการสนับสนุนงบประมาณ  -  -
ผูไทย รวมพิธีบวงสรวงถลา วัฒนธรรมผูไทยจังหวัดกาฬสินธุ ใหกับสมาคมวัฒนธรรมผูไทย

งบประมาณ  ๕๐,000  บาท ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมผูไทยรวมพิธีบวงสรวง
ถลา

6 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  -อุดหนุนงบประมาณใหกับสมาคม ต.ค. 57 - ก.ย .57 30 ก.ย. 58  - ใหการสนับสนุนงบประมาณ  -  -
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ กับสมาคมยุวพุทธิกสมาคมในการ

งบประมาณ  ๕๐,000  บาท จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริย

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด
ชื่อโครงการ



ธรรมเยาวชนในเขตเทศบาล
7 โครงการสงเสริมการดำเนินงานสภา  -อุดหนุนงบประมาณใหกับสภาวัฒนธรรม ต.ค. 57 - ก.ย .57 30 ก.ย. 58  - ใหการสนับสนุนงบประมาณ  -  -
วัฒนธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ กับสภาวัฒนธรรมในการจัด

งบประมาณ  5๐,000  บาท โครงการสงเสริมดำเนินงานสภา
วัฒนธรรม

8 โครงการสงเสริมฟนฟู ประเพณี
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
 - งานประเพณีปใหม  - จัดงานประเพณีปใหม ปละ  ม.ค 58 1 ม.ค. 58  - ประชาชน สวนราชการ  -  - ระดับความสำเร็จของ

1 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวมใน เอกชนไดมีสวนรวมทำนุบำรุง การสงเสริมศิลปะ 
กิจกรรม ดังนี้ ศาสนาใหเจริญรุงเรือง และ วัฒนธรรมและภูมิปญญา
พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสนาม ไดอนุรักษไวซึ่งขนบธรรม- ทองถิ่น
หนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ เนียมประเพณีทองถิ่น 
งบประมาณ 30,000 บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

 - งานประเพณีสงกรานต  - จัดงานประเพณีสงกรานต ณ บริเวณสนามหนา เม.ย. 58 13 เม.ย. 58  - จัดงานประเพณีสงกรานต โดย  -  - ระดับความสำเร็จของ

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุและถนนขาวก่ำ มีกิจกรรมดังนี้ การสงเสริมศิลปะ วัฒน-

งบประมาณ  4๐0,000  บาท 1. จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

พระสงฆ พิธีรดน้ำขอพรจาก
ผูสูงอายุ ณ วัดกลาง พระอาราม
หลวง 
2. การแสดงดนตรีสดจากชมรม
ดนตรีเยาวชนจิตอาสาเทศบาลฯ
3. การประกวดเตน Cover Dance
ฯลฯ
4. การประกวดขบวนแหสงกรานต
สรุปไดดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ  ไดแก
คุมวัดเหนือ
2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก
คุมวัดหอไตรปฏการาม
3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก
คุมวัดใตโพธิ์ค้ำ
5. การประกวดเทพีสงกรานต

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



สรุปไดดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ  ไดแก
น.ส.รุงทิพย ชัยสงคราม
คุมวัดเหนือ
2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก
น.ส.รวิสรา  ศรีคุมเกา
คุมวัดสวางคงคา 

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

 - งานบวงสรวงหอเจาบาน  - จัดพิธีบวงสรวงหอเจาบาน ศาลหลักเมือง ปูแฮ มิ.ย. 58 11 มิ.ย. 58  - จัดงานบวงสรวงหอเจาบาน  -  - ระดับความสำเร็จของ

ศาลหลักเมือง ปูแฮ ปูหาร ปูหาร ปูกุลาบุญโฮม ปูบุญตากุดโงง ปูตากุดน้ำกิน ปูแฮ ปูหาญศาลหลักเมือง เพื่อ การสงเสริมศิลปะ วัฒน-

ปูกุลาบุญโฮม ปูบุญตากุดโงง งบประมาณ  ๕0,000  บาท เปนการรักษาไวซื่งขนบธรรมเนียม ธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ปูบุญตากุดน้ำกิน ประเพณีของทองถิ่น โดยมี
ขาราชการ พอคา และประชาชน
เขารวมงานบรวงสรวงในครั้งนี้

 - งานประเพณีแหเทียน  - จัดกิจกรรมประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ก.ค. 58 29 ก.ค. 58  - จัดงานประเพณีแหงเทียนเขา-  -  - ระดับความสำเร็จของ

เขาพรรษา ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ พรรษา มีการประกวดขบวนแห การสงเสริมศิลปะ วัฒน-

งบประมาณ  ๒๕0,000  บาท เทียนเขาพรรษาของคุมวัดตางๆ ธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ผลการประกวดสรุปไดดังนี้
 - การประกวดขบวนแหฯ
1. รางวัลชนะเลิศ  ไดแก
คุมวัดปาทุงศรีเมือง
2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก
คุมวัดใตโพธิ์ค้ำ
3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก
คุมวัดเหนือ
 - การประกวดรถเทียนพรรษา
1. รางวัลชนะเลิศ  ไดแก
คุมวัดชัยสุนทร
2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก
คุมวัดสวางคงคา

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

 - งานบวงสรวงอนุสาวรีย  - จัดพิธีบวงสรวงอนุเสาวรียพระยาชัยสุนทร ก.ย. 58 13 ก.ย. 58  - จัดพิธีบวงสรวงอนุเสาวรียพระ-  -  - ระดับความสำเร็จของ

พระยาชัยสุนทร  เนื่องในงาน "วิจิตรแพรวา ราชินีแหงไหม ประจำป ยาชัยสุนทร เนื่องในงาน "วิจิตร การสงเสริมศิลปะ วัฒน-

2558 ณ บริเวณอนุเสาวรียพระยาชัยสุนทร แพรวา ราชินีแหงไหม ประจำป ธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

งบประมาณ  ๖0,000  บาท 2558 เพื่อเปนการสักการะบูชา
และความเปนสิริมงคล

 - งานประเพณีลอยกระทง  - จัดงานประเพณีลอยกระทง พ.ย. 57 6 พ.ย. 57  - ผลการประกวดกิจกรรม  -  - ระดับความสำเร็จของ
โดยภายในงานไดจัดกิจกรรมตางๆ ตาง สรุปไดดังนี้ การสงเสริมศิลปะ 
ดังนี้ 1. การประกวดขบวนแห วัฒนธรรมและภูมิปญญา
1. การประกวดขบวนแหกระทงของ รางวัลที่ 1  วัดปาทุงศรีเมือง ทองถิ่น
คุมวัด 9 คุมวัด รางวัลที่ 2 วัดหอไตรฯ
2. การประกวดนางนพมาศ รางวัลที่ 3 วัดสวางคงคา
3. การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 2. การประกวดนางนพมาศ
กาฬสินธุ รางวัลที่ 1  วัดชัยสุนทร
ณ บริเวณสวนสาธาณะกุดน้ำกิน รางวัลที่ 2 วัดใตโพธิ์ค้ำ
งบประมาณ 400,000 บาท รางวัลที่ 3 วัดปาทุงศรีเมือง

3. การประกวดกระทงสวยงาม
รางวัลที่ 1  วัดใตโพธิ์ค้ำ
รางวัลที่ 2 วัดชัยสุนทร
รางวัลที่ 3 วัดหอไตรฯ
4. การประกวดพิธีกรบรรยาย
รางวัลที่ 1  วัดปาทุงศรีเมือง
รางวัลที่ 2 วัดใตโพธิ์ค้ำ
รางวัลที่ 3 วัดสวางคงคา
5. การประกวดกระทงจิ๋ว
ประเภทประชาชน

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ



รางวัลที่ 1  ชุมชนซอยน้ำทิพย
รางวัลที่ 2 ชุมชนโรงงิ้ว
รางวัลที่ 3 ชุมชนดอนสวรรค

 - งานประเพณีบุญกฐิน  - จัดงานกฐินสามัคคีเทศบาล ต.ค. - พ.ย 57 24 ต.ค. 57  - คณะผูบริหารเทศบาล  -  - ระดับความสำเร็จของ
โดยตั้งองคกฐิน ณ เทศบาลเมือง พนักงานในสังกัดเทศบาล การสงเสริมศิลปะ 
กาฬสินธุ  และนำองคกฐินไปทอด และประชาชนชาวคุมไดรวม วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ถวาย ณ วัดปาทุงศรีเมือง ถวายองคกฐิน ซึ่งรวมปจจัย ทองถิ่น
งบประมาณ 50,000 บาท ที่ไดถวายวัดปาทุงศรีเมือง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
138,545 บาท 25 สตางค

9
โครงการเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จ-

 - จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ 
พุทธมณฑลจังหวัด เม.ย. 58 2 เม.ย. 58

 - จัดกิจกรรมการวิปสสนากรรม
 -

 - ระดับความสำเร็จของ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-จังหวัดกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง) ฐาน ณ พุทธมณฑลจังหวัด การสงเสริมศิลปะ วัฒน-

กุมารี" งบประมาณ  50,000  บาท กาฬสินธุ (แกงดอนกลาง) เพื่อเปน ธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวัน
พระราชสมภพ 2 เมษายน 
 - เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและศีลธรรมใหแกเด็ก
และเยาวชน ประชาชน โดยมี
ประชาชนเขารวม 2,500  คน

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

10 โครงการประเพณีชุมชน ฮีดสิบสอง  - สนับสนุนใหแตละชุมชนจัดงานประเพณีชุมชนต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  -  ชุมชนในเขตเทศบาลจัดงาน  -  - ระดับความสำเร็จของ
ครองสิบสี่บุญซำฮะ ฮีต 12 ครอง 14 บุญชำฮะ ชุมชนในเขตเทศบาล ประเพณีชุมชนฮีต 12 ครอง 14 การสงเสริมศิลปะ วัฒน-

งบประมาณ 180,000  บาท ภายในชุมชนของตนเอง ทั้ง 36 ธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

ชุมชน เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการ
อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี

ชื่อโครงการ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ผลการดำเนินการ



ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่  7   พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่  9  ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครู  -อุดหนุนงบประมาณใหกับสมาคม ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ไมไดดำเนินการ  -  -  -
ผูสูงวัยใสใจสุขภาพ ขาราชการครูบำนาญจังหวัดกาฬสินธุ

งบประมาณ  ๕๐,000  บาท

2 โครงการยืดอายุผูสูงวัยดวยกายใจ  -อุดหนุนงบประมาณใหกับสมาคมผูสูงอายุ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 31 ส.ค. 58  - ผูสูงอายุจำนวน 45 คน เขารับ  -  -
ที่สมบูรณ จังหวัดกาฬสินธุ การอบรมสรางเสริมสุขภาพกาย

งบประมาณ  ๗๕,000  บาท โดยการใหความรูเรื่องการดูแล
สุขภาพดานรางกายและอาหาร

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด
ชื่อโครงการ



3 โครงการลางทำความสะอาดตลาด  - ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผานเกณฑ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 10 ก.ย 58  - ตลาดทุงนาทอง      -  - จำนวนตลาดผาน
มาตรฐานระดับดีทั้ง 3 แหง     ผานเกณฑระดับดีมาก เกณฑมาตรฐาน
งบประมาณ  ๑๓๐,000  บาท  - ตลาดสดเทศบาลฯ  

ผานเกณฑระดับดี
 - ตลาดรวมใจการเกษตร 
ผานเกณฑระดับดี
 - ลางทำความสะอาด
ตลาด
   - โตรุง 48 ครั้ง
   - เทศบาลฯ 11 ครั้ง
   - ตลาดเกษตร 13 ครั้ง

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

4 โครงการกอสรางหองน้ำสาธารณะ  -กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 10.80 x 3.20 พ.ย. 57 - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
ตลาดรวมใจการเกษตร เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาฯ  400,000  บาท

5 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำ  -กอสรางรางระบายน้ำภายในอาคาร  ประเภท ม..ค. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
ตลาดโตรุง ฝาตะแกรงเหล็ก  ขนาด 0.30 เมตร ลึก

0.30 เมตร ความยาวไมนอยกวา  97.00
เมตร และปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต พื้นที่ไมนอย
กวา 598.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด
งบประมาณ  750,000  บาท

6 โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย  - โรงเรียนเทศบาล 1, 4 และโรงเรียนอนุบาล พ.ค. 28 ส.ค. 58  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  - การเสริมสราง  -
นักเรียน กาฬสินธุ . 1-4 จำนวน 1,714 ราย ภูมิคุมกันโรค(วัคซีน)

งบประมาณ  30,000  บาท ไดตรวจสุขภาพรางกายและ ในเด็กป.1 และ 
ชองปาก รอยละ 100 และชั้น ป.6 ขาดความรวม
ป. 1-6 ไดรับการบำบัดโรคหนอน มือจากผูปกครอง

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



พยาธิ ยาบำรุงโลหิต รอยละ 100บางสวนในการให
 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ขอมูลการไดรับวัค
และ 6 ไดรับการสรางเสริมภูมิ ซีนและบางสวนไม
คุมกันโรคตามเกณฑ จำนวน อนุญาตใหฉีดวัคซีน
รอยละ 94.59 และ 98.96 จึงทำใหไมครบ
ตามลำดับ รอยละ 100 โดย

ไดทำหนังสือถึงผู
ปกครองถึงความ
จำเปนในการไดรับ

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

วัคซีนหรือถาไปรับ
ที่คลินิกก็ใหสงหลัก
ฐานใหเจาหนาที่

7 โครงการประชุมวิชาการประจำป อสม.  - จัดอบรมใหความรูแก อสม.จำนวน 330 คน มี.ค.  31 มี.ค 58.  - อสม.เขารวมการอบรม - -
ป 2558 ระยะเวลา 1 วัน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล จำนวน 276 คน คิดเปน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รอยละ 83.63
งบประมาณ  60,000  บาท

8 โครงการสนับสนุนการจัดบริการ  -สนับสนุนใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย 58  - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) - -
สาธารณสุขในชุมชนทั้ง  36  ชุมชน ดำเนินการดานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน ๆ ละ ดำเนินกิจกรรมดานในสาธารณสุข

15,000 บาท จำนวน 36 ชุมชน โดยดำเนิน มูลฐานภายในชุมชน ทั้ง 36
การใน 3 กิจกรรม  คือ  ชุมชน  ดังนี้
 -การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข  -การพัฒนาศักยภาพดาน
 -การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ สาธารณสุข
 -การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณ-  -การแกไขปญหาสาธารณสุข
สุขมูลฐานชุมชน (ศสมช) ในเรื่องตาง ๆ
งบประมาณ  540,000  บาท  -การจัดบริการสุขภาพเบื้องตน

ในศูนยสาธารณ-

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่  7   พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่  10   มีการปองกันและควบคุมโรค

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

1 โครงการรณรงคปองกันและควบคุม  - พื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล ต.ค. 57 – ก.ย. 58 30 ก.ย 58 ๑. อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก  - บานที่ไมมีคนอยู  - ประชาชนไดรับการ
โรคไขเลือดออก เมืองกาฬสินธุ  =๔๗.๘4 ตอแสนประชากร ซึ่งมีพื้นที่กวางอาจ เฝาระวังและปองกัน

งบประมาณ  50,000  บาท (ผูปวย 20 ราย) ไมผานเกณฑ จะมีแหลงเพาะพันธุ โรคไขเลือดออก
 คือ มีคามากกวารอยละ ๒๐ ลูกน้ำยุงลาย ทำให
ของคามัธยฐานยอนหลัง ๕ ป การเขาพื้นที่บริเวณ
 ๒. ชุมชนมีคาดัชนีความชุกลูก ดังกลาว ขาดการ
น้ำยุงลายไมเกิน ๑๐ เทากับ สำรวจและกำจัด
รอยละ 90 (ผานเกณฑ) ลูกน้ำยุงลาย   
๓.โรงเรียน และวัดมีคาดัชนีความ
ชุกของภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย 
เทากับ ๐ รอยละ 8๐ 
(ผานเกณฑ)

2 ดูแลรักษาและปองกันโรค  1 จำนวนผูใชบริการ - -
ในสัตว 2,684    คน
 - กิจกรรมคลินิกรักษาสัตว  2 จำนวนสัตว  ๓,571 ตัว  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ คลินิกรักษาสัตว ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58 สุนัข3,028 ตัว แมว 540 ตัว

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ๓ การใหบริการ
 - ผาตัดชองทอง
   - สุนัข 9 ตัว - แมว 5 ตัว
 - ตัดหาง  24  ตัว   
 - ทำแผลสุนัข 15  ตัว 
    - แมว  1 ตัว

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ



 - ทำหมันเพศผู 
  - สุนัข 13 ตัว - แมว19 ตัว
 - รักษาสัตวปวย
    - สุนัข 470 ตัว 
    - แมว 189  ตัว
 - ถายพยาธิ 
    - สุนัข 1,556 ตัว 
    - แมว 79  ตัว
 - ฉีดยาคุมกำเนิด
    - สุนัข 443  ตัว 
    - แมว 264 ตัว
 - ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
    - สุนัข 629 ตัว 
    - แมว 92  ตัว
 - ฉีดวัคซีนรวมสุนัข 351 ตัว

1.2 กิจกรรมรณรงคฉีดวัคซีน  -  36 ชุมชน ต.ค. 57 - ก.ย. 58  ๒๒ - 25 มิ.ย. 58  - เกษตรกร  11  ราย
ปองกันโรคปากและเทาเปอย  - ฉีดวัคซีน โค  30  ตัว
ในโค - กระบือ  - ฉีดวัคซีนกระบือ  13  ตัว

 - เกษตรกร  11    ราย
 - ฉีดวัคซีน โค  ๒4   ตัว
 - ฉีดวัคซีนกระบือ  9    ตัว

 

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

1.3  กิจกรรมรณรงคฉีดวัคซีน   - 36  ชุมชน ต.ค. 57 - ก.ย. 58  16 - 23 ก.พ. 58  - ผูใชบริการ  507  คน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา  - ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

   - สุนัข 1,143 ตัว 
   - แมว 235 ตัว

รวมงบประมาณ 250,000 บาท  - ฉีดยาคุมกำเนิด  

ชื่อโครงการ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



   - สุนัข 175 ตัว 
    - แมว 36  ตัว

3 โครงการเฝาระวังและควบคุมโรค  -  36  ชุมชน ต.ค. 57 - ก.ย. 58 27-29 พ.ค. 58  - ผูรับบริการ 682 คน - -
ติดตอจากสัตวสูคน งบประมาณ  ๓,๐๐๐  บาท 2-3 มิ.ย. 58  - จำนวนสัตว 1,682 ตัว 

แยกเปน
   - สุนัข 1,350 ตัว
   - แมว 272 ตัว
   - กระตาย 6 ตัว

4 โครงการควบคุมสุนัข - แมว จรจัด  -  วัดในเขตเทศบาล  ๙  แหง ต.ค. 57 - ก.ย. 58  18 - ๒๔ เม.ย.๕8  - ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  -  - สุนัข - แมวจรจัดได
งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท    - สุนัข 16 ตัว รับการคุมกำเนิดถาวร

   - แมว 18 ตัว รอยละ30 ของจำนวน
 - ผาตัดทำหมันถาวร สัตวที่ไดรับการสำรวจ
    - สุนัข 16 ตัว  
    - แมว 18 ตัว

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

5 โครงการตรวจแนะนำสุขาภิบาล  - ตรวจแนะนำรานอาหารและแผงลอยแผงจำหนายต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - ตรวจรานแผงลอย 488 แหง  - ปญหาสภาพ  - จำนวนตลาด
อาหารและอาหารปลอดภัย อาหารในเขตเทศบาลตามหลักสุขาภิบาล ผานมาตรฐาน CFGT 458 แหง เศรษฐกิจตกต่ำ ผานเกณฑมาตรฐาน

งบประมาณ  50,๐๐๐  บาท คิดเปนรอยละ 93.85 สงผลใหรานอาหาร ตลาดสดนาซื้อ
และแผงลอยไมใส
ใจในการพัฒนา
ดานคุณภาพของ
รานอาหารแผงลอย

6 โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ  - พอคาแมคาเขารวมกิจกรรม แขงขันกีฬาชาวตลาด เม.ย. - มิ.ย. 58 เม.ย 58  - พอคาแมคา จำนวน 500 คน  - การแขงขันกีฬา  - จำนวนตลาด
สมานฉันท มีการออกกำลังกาย ณ ตลาดเทศบาล รวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา กำหนดจัดงานใน ผานเกณฑมาตรฐาน

เมืองกาฬสินธุ ประชาชนชาวตลาดสัมพันธ เดือนเมษายนเปน ตลาดสดนาซื้อ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด
ชื่อโครงการ



งบประมาณ  50,๐๐๐  บาท สมานฉันท ณ ตลาดเทศบาล เดือนที่อากาศรอน 
สงผลใหนักกีฬาและ
ผูเขาแขงขันเกิด
ความออนลา

พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่  8   สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่  11   บานเมืองสะอาดสวยงาม

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

1 โครงการจางเหมาเอกชนทำความ  -  เพื่อใหสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุมี ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - จัดจางเจาหนาที่ดูแลทำความ  -  -
สะอาด ความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยถูกสุขลักษณะ สะอาดสำนักงานเทศบาล ใหมี

 -  เพื่อใหไดมาตรฐานการทำความสะอาด ความเปนระเบียบ เรียบรอย
งบประมาณ  350,000  บาท ถูกสุขลักษณะแ

2 โครงการจางเหมารักษาความ  - ถนนสาธารณะในชุมชนสะอาดผานเกณฑ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย 58  - สามารถใหบริการดาน - -

สะอาดและความเปนระเบียบ มาตรฐานเทศบาลฯ กำหนด รอยละ 60 การรักษาความสะอาด

เรียบรอยของชุมชน งบประมาณ  ๒,7๐๐,000  บาท ถนน ตรอก ซอยและ

ที่สาธารณะในชุมชน 

ครอบคลุมทั้ง 36 ชุมชน

3 โครงการลอกทอระบายน้ำ  - ถนนสายหลัก 27 สายภายในเขตเทศบาลเมือง ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย 58 ถนนสายหลักภายในเขต - -

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



กาฬสินธุ ไมมีอุดตัน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

 - ถนนสายหลัก 27 สาย ภายในเขตเทศบาลเมือง ไดรับการลอกทอระบายน้ำ

กาฬสินธุไดรับการลอกทอระบายน้ำ ซึ่งไดแก

งบประมาณ  1๕,000  บาท 1. ถ.กาฬสินธุ 13 ทอ

2. ถ.ชัยสุนทร 19 ทอ

3. ถ.ภิรมย 1 ทอ

4. ถ.อรรถเปศล 31 ทอ

5. ถ. โสมพะมิตร 3 ทอ

6. ถ.ถีนานนท 3 ทอ

7. ถ. 1155 7 ทอ

8. ถ.พยาบาล 17 ทอ

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

9. ถ.ธนะผล 30 ทอ
10. ถ.เทศบาล23 5 ทอ
11. ถ.อภัย 13 ทอ
12. ถ.ทุงศรีเมือง 22ทอ
13. ถ.ประดิษฐ 81 ทอ
14. ถ.อรรถเปศล 16 ทอ
15. หมูบานหมอสมอาจ 
จำนวน 27 ทอ
 16. ซ.ชัยสุนทร 7 ทอ
17. ชุมชนหนองไชยวาน 
จำนวน 5 ทอ
18. ชุมชนสุขสบายใจ 
จำนวน 14 ทอ
19. ชุมชนดอนกลอย 
จำนวน 6 ทอ
20. ชุมชนสงเปลือยนอก 
จำนวน 12 ทอ
21. ถ.พรอมพรรณ 
จำนวน 9 ทอ

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่  8  สรางความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่  12  การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

1 โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ  - ผานเกณฑมาตรฐาน 4 
แหง/เตาเผาศพภายใน

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 25 ก.ย 58  - ควันที่ปลอยออก - -

วัด  4 แหง ไดแก วัดสวางคงคา, วัดชัยสุนทร,       จากปลองควันผานเกณฑ

วัดปาทุงศรีเมือง, วัดประชานิยม มาตรฐานทั้ง 4 แหง

งบประมาณ  ๒,000  บาท

2 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ  - ปริมาณขยะลดลง 50 ตัน/ป ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย 58  - ลดลงวันละ 21.16 ตัน / วัน -  -  ปริมาณขยะที่นำไป

งบประมาณ 50,000  บาท หรือ 7,723 ตัน/ป กำจัดลดลง

3 โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ำ  - น้ำผิวดินผานเกณฑ รอยละ 30 
และน้ำใตดิน

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 13 ส.ค 58  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน - -

ธรรมชาติและสถานที่กำจัดขยะ ผานเกณฑมาตรฐาน / แหลงน้ำในเขต จำนวน 5 แหง น้ำใตดิน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ บริเวณกำจัดขยะจำนวน 2 แหง

งบประมาณ  ๘๓,๐๐๐  บาท น้ำผิวดินผานเกณฑ 3 แหง

 คิดเปนรอยละ 60 และน้ำใต

 ดิน  ผานทั้ง 2 แหง

4 โครงการตรวจสอบคุณภาพปุยหมัก ปุยผานเกณฑมาตรฐาน / โรงผลิตปุยหมัก ต.ค. 57 - ก.ย. 58 23 ก.ค 58  - ไมผานเกณฑมาตรฐาน  - พบเศษวัสดุ -

อินทรียเพื่อปรับปรุงคุณภาพ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ปลอมปนในเนื้อ

งบประมาณ  10,000  บาท ปุย / คัดแยกวัตถุ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด
ชื่อโครงการ



ดิบที่จะนำเขาไป

ผลิตปุย

5 โครงการรณรงคติดตั้งถังดักไขมัน  - 100 ถัง / รานอาหารและครัวเรือนในเขต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย 58  - มีครัวเรือนที่รับถังดักไขมัน  -  - ปริมาณขยะที่นำไป
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จำนวน 38 ถัง กำจัดลดลง

งบประมาณ  ๑๕,000  บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค

ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

6 โครงการผลิตปุยอินทรียดวย  - 2 ตัน / 
โรงผลิตปุยหมักเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย 58  - ลดปริมาณขยะอินทรีย - ปริมาณขยะที่

ไสเดือนดิน งบประมาณ  ๓๐,000  บาท ที่นำไปฝงกลบได 7.3 ตัน นำไปกำจัดลดลง

7 โครงการประกวดชุมชนรักษ  -  จัดประกวดชุมชนที่สนใจดำเนินการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ไมไดดำเนินการ  - - -

สิ่งแวดลอม งบประมาณ  ๕๐,000  บาท

8 โครงการจัดการขยะพิษ - กำจัดตามหลักวิชาการ /
สถานที่ฝงกลบขยะ

ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย 58  - รวบรวมได 3 ตัน / นำไปกำ - ปริมาณขยะที่

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดตามหลักวิชาการ จำนวน นำไปกำจัดลดลง

งบประมาณ 50,000  บาท  1 ตัน สวนที่เหลือจะไดนำไป

กำจัดในปงบประมาณ 2559

9 โครงการกอสรางระบบกำจัดขยะ  -กอสรางบอฝงกลขยะเพิ่มอีก  1  บอ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 อยูระหวางดำเนินการ  - - -

ระยะที่  2 ในสถานที่กำจัดขยะบานแกงนาขาม

งบประมาณ  57,820,000 บาท (เงินอุดหนุน)

เทศบาลสมทบ 5,782,000  บาท

10 โครงการเฝาระวังคุณภาพน้ำแหลง  -เฝาระวังแหลงน้ำบอบำบัดน้ำเสีย เพื่อสง ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำเสีย

น้ำบอบำบัดน้ำเสีย ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทางหองปฏิบัติ- สรุปไดดังนี้

การ  จำนวน  ๑๒  ครั้ง (๔๘ ตัวอยาง) 1. คา BOD  อยูในเกณฑมาตร-

งบประมาณ  ๙๖,000  บาท ฐาน

2. คาน้ำมันและไขมัน อยูใน

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



เกณฑมาตรฐาน
3. คาตะกอนหนัก อยูในเกณฑ
มาตรฐาน
ฯลฯ

พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๙   พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว
เปาประสงคที่ ๑๓  มีพื้นที่สีเขียวและแหลงนันทนาการ

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

1 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว  -กอสรางอาคารเอนกประสงค จำนวน 1 หลัง พ.ย. 57 - ก.ย. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
แกงดอนกลาง  -กอสรางอาคารหองน้ำชาย - หญิง จำนวน  

5 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  15,000,000  บาท
(เงินอุดหนุน)

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่  10  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่  14  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

1 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ คสล.  - กอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ลึก 0.40ธ.ค. 57 - มี.ค. 58 7 ต.ค. 58  - รางระบายนน้ำ ยาว 538.00  -  - จำนวนจุดที่มีน้ำทวม
รูปตัวยู ซอยอุดมชัย  เมตร กวาง 0.30 เมตร ความยาว 568.00 เมตร ขังบนผิวจราจรลดลง
(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

งบประมาณ   1,539,000  บาท

2 โครงการกอสรางรางระบบระบายน้ำ  -กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร ธ.ค. 57 - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
ซอยทาสินคา 1 พรอมบอพักและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัววี 
(เสนอโดยชุมชนทาสินคา) ความยาว  740.00 เมตร ซอยทาสินคา 

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  1,663,000  บาท

3 โครงการกอสรางตลาดชุมชน  -กอสรางตลาดชุมชนหนองไชยวาน อาคาร ธ.ค. 57 - ก.พ. 58 1 ก.ค. 58  - มีตลาดภายในชุมนใหประชาชน  -  -
หนองไชยวาน ค.ส.ล.ชั้นเดียว ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว ไดใชบริการ 1 แหง
(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน) 20.00  เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 100.00  

ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  400,000  บาท

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ  -กอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ม.ค. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
ค.ส.ล.รูปตัวยู  ซอยอนรรฆนาค 5 ซอยอนรรฆนาค  5 ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
(เสนอโดยชุมชนหนาโรงเลื่อย) กวาง 0.30  เมตร ความยาว 62.00 ตาม

แบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  169,000  บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

5 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ขาง  -กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กวาง เม.ย. - พ.ค. 58 2 ต.ค. 58  - พื้นที่ไดรับการปรับปรุงผิว  -  - ถนนไดรับการพัฒนา
ศาลา SML ชุมชนหนาโรงเลื่อย 3.00  เมตร ความยาว  27.00 เมตร  พื้นที่ จราจร 81.00 ตารางเมตร และปรับปรุง

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



(ตอจากโครงการเดิม) ผิวจราจรไมนอยกวา  81.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  49,000  บาท

6 โครงการตอเติมศาลาชุมชนคุมหวย  -เพื่อตอเติมศาลาชุมชนคุมหวย  ธ.ค. 57 - ก.พ. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
(เสนอโดยชุมชนคุมหวย) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  50,000  บาท
7 โครงการตอเติมศาลาชุมชนทุงสระ  -เพื่อตอเติมศาลาชุมชนทุงสระ  ธ.ค. 57 - ก.พ. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -

(เสนอโดยชุมชนทุงสระ) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  100,000  บาท

8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยติด  -กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15  เมตร  กวาง ธ.ค. 57 - ก.พ. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
กำแพงวัดหอไตรปฏการาม 1.00 -3.00 เมตร ความยาว 113.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  271.00

ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  169,000  บาท

9 โครงการกอสรางศาลาชุมชนวัดหอไตร  -กอสรางอาคารศาลา ชั้นเดียวขนาดกวาง 6.00 ธ.ค. 57 - ก.พ. 58 5 ต.ค. 58  - ประชาชนในชุมชนมีสถานที่  -  -
ปฏการาม เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ในการประชาคมและจัดงาน
(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ) 72.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล 1  แหง

กำหนด
งบประมาณ  350,000  บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

10 โครงการกอสรางศาลาชุมชนวัดสวาง  -กอสรางอาคารศาลา ชั้นเดียวขนาดกวาง 6.00 ธ.ค. 57 - ก.พ. 58 5 ต.ค. 58  - ประชาชนในชุมชนมีสถานที่  -  -
คงคา เมตร ยาว 9.00 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ในการประชาคมและจัดงาน
(เสนอโดยชุมชนวัดสวางคงคา) 54.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล 1  แหง

กำหนด
งบประมาณ  350,000  บาท

11 โครงการกอสรางอาคารศาลาชุมชน  -กอสรางอาคารศาลา ชั้นเดียวขนาดกวาง 6.00 ธ.ค. 57 - ก.พ. 58 11 ส.ค. 58  - ประชาชนในชุมชนมีสถานที่  -  -
หัวโนนโก เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ในการประชาคมและจัดงาน

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) 72.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล 1  แหง
กำหนด
งบประมาณ  350,000  บาท

12 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  -กอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู  ลึกเฉลี่ย ม.ค. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
รูปตัวยู ซอยวาสนา 0.40 เมตร  กวาง 0.30 เมตร ความยาว
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) 306.00  เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

กำหนด  
งบประมาณ  825,000  บาท

13 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กวาง ส.ค. - ก.ย. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
ซอยโยสะอาด 2.50  เมตร  ความยาว 46.00 เมตร  พื้นที่
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง) ผิวจราจรไมนอยกวา  115.00  ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  71,000  บาท

14 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย  -กอสรางถนน หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 ส.ค. - ก.ย. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
ทองเจืออุทิศเชื่อมวิโรจนรัตน เมตร  ความยาว 278.00 เมตร พื้นที่ผิว
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง) จราจรไมนอยกวา  834.00  ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  517,000  บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

15 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำ  -กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. ม.ค. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
ซอยแยกทางเขาตลาดเกษตร พรอมบอพักลุรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัววี
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา) ความยาว 622.00 เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาลกำหนด
งบประมาณ  1,391,000  บาท

16 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย  -กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กวาง ม.ค. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
ชัยวิวัฒนพัฒนาถึงชุมชนเกษตร เฉลี่ย 1.00 - 4.00 เมตร ความยาว 975.00
สมบูรณ  เมตร  พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 3,786 
(เสนอโดยชุมชนหาดลำดวน) ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  2,321,000  บาท
17 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กวาง มิ.ย. ก.ค. 58 2 ต.ค. 58  - พื้นที่ถนนไดรับการปรับปรุง  -  - ถนนไดรับการพัฒนา

ซอยคริสตจักร เฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 42.00 เมตร ผิวจราจร 126.00 ตารางเมตร และปรับปรุง
(เสนอโดยชุมชนซอยน้ำทิพย) พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 126.00 ตารางเมตร

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  80,000  บาท

18 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย  -กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กวาง มิ.ย. ก.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
หนาบานประธานชุมชน เฉลี่ย 2.50 เมตร ความยาว 76.00 พื้นที่
(เสนอโดยชุมชนซอยน้ำทิพย) ผิวจราจรไมนอยกวา 190.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  118,000  บาท

19 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยทาง  -กอสรางถนน .ส.ล.หนา 0.15 เมตร กวาง มิ.ย. ก.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
เขาหมูบานจารุพัฒนา เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 215.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนโพธิ์ไทร) พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 860.00  ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  530,000  บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

20 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย  -กอสรางถนน .ส.ล.หนา 0.15 เมตร กวาง มิ.ย. ก.ค. 58 9 ต.ค. 58  - พื้นที่ถนนไดรับการปรับปรุง  -  - ถนนไดรับการพัฒนา
บานยายซาถึงบานยายนูญทาพิสูจน เฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร ผิวจราจร 120.00 ตารางเมตร และปรับปรุง
(เสนอโดยชุมชนดอนสวรรค) พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 120.00  ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  78,000  บาท

21 โครงการกอสรางทางเทาจากแยก  -กอสรางทางเทา พื้นที่ไมนอยกวา 300.00 ม.ค. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
วัดใตถึงหนาศาลหลักเมือง ตารางเมตร พรอมปรับปรุงบอพัก จำนวน 30
(เสนอโดยชุมชนวัดใตโพธิ์ค้ำ) บอ  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  662,000  บาท

22 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย  -กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กวาง ม.ค. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
ยายทองสุข  ชุมชนวัดสวางพัฒนา เฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 235.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนวัดสวางพัฒนา) พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,175.00 ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  741,000  บาท

23 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  -กอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กวาง 0.30 เมตร ม.ค. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
รูปตัวยู ซอยบานนายวินัย  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 44.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนบุญกวาง) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



งบประมาณ  120,000  บาท

24 โครงการกอสรางลานคอนกรีต  -กอสรางลานคอนกรีต หนา 0.10 เมตร ม.ค. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
หนาศาลาชุมชน SML พื้นที่ไมนอยกวา 1,230,000 ตารางเมตร
(เสนอโดยชุมชนริมแกงดอนกลาง) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  502,000  บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

25 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กวาง ม.ค. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
ซอยฟุตบอลใบบุญ เฉลี่ย 3.00-4.00 เมตร ความยาว 218.00
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 762.00ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  472,000  บาท

26  โครงการกอสรางถนน คสล.  -กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กวาง ก.พ. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
ซอยแยกซอยวิโรจนรัตน 1 เฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว  107.00 เมตร
 (เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 321.00 ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  203,000  บาท

27 โครงการกอสรางถนน คสล.  -กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กวาง ก.พ. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
ซอยแยกถนนมาประณีตเยื้อง เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว  94.00 เมตร
หมูบานปาวรียขางรานกวยเตี๋ยว พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 376.00 ตร.ม.
 (เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  234,000  บาท
28 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง ก.พ. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -

ซอยขางโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ เฉลี่ย 3.50 เมตร ความยาว 200.00 เมตร
 (เสนอโดยชุมชน ก.ส.ส.) พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  700.00  ตร.ม.

และกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  427,000  บาท

29 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  -กอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กวาง ก.พ. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
รูปตัวยู ซอยรวมใจพัฒนา 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว
 (เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) 248.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  676,000  บาท

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

30 โครงการกอสางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  -กอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กวาง ก.พ. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
รูปตัวยู  หนาหอพักสุรีพร 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว
 (เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) 57.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  154,000  บาท

31 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  -กอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กวาง มี.ค. - พ.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
รูปตัวยู ซอยตาดี 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว
 (เสนอโดยชุมชนดงปอ) 480.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  1,297,000  บาท
32 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  -กอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กวาง มี.ค. - พ.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -

รูปตัวยู ซอยบานลุงอิน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว
 (เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง) 115.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  316,000  บาท

33 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย 1  -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง มี.ค. - พ.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
ฝงซายมือแยกถนนทางเขาวัดปาทุง เฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 74.00 เมตร
ศรีเมืองทิศตะวันตก พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  222.00  ตร.ม.
 (เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  140,000  บาท

34 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย 2  -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง มี.ค. - พ.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
(ติดกำแพงวัด) ถนนทางเขาวัดปา เฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 124.00 เมตร
ทุงศรีเมืองฝงทิศตะวันตก พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  372.00  ตร.ม.
 (เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  235,000  บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

35 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง มี.ค. - พ.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
ซอยออนสำอางค  เฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 86.00 เมตร

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



 (เสนอโดยชุมชนดงปอ) พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  258.00  ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  162,000  บาท

36 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ  -กอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย มี.ค. - พ.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
ค.ส.ล.รูปตัวยู  ซอยบานนายโกศล 0.40 เมตร กวาง 0.30 มตร ความยาว 

 (เสนอโดยชุมชนหัวคู-หนองเรือ) 196.00 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  535,000  บาท

37 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยบาน  -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง ก.พ. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
อาจารยชุมพร เนตวงศ เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร
 (เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  300.00  ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  181,000  บาท

38 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย  -กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง ก.พ. - มี.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
บานอาจารยฟูศักดิ์  ทักษิมา เฉลี่ย 3.50 เมตร ความยาว 85.00 เมตร
(ซอยบักโจเกา) พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  297.00  ตร.ม.
 (เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  181,000  บาท
39 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ  -กอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย มี.ค. - พ.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยทองดีซาว 0.40 เมตร กวาง 0.30 มตร ความยาว 
 (เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) 120.00 ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  329,000  บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

40 โครงการกอสรางทอระบายน้ำ  -กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.พรอมบอพัก มี.ค. - พ.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -

ค.ส.ล.พรอมบอพัก ถนนดอนกลอย เปนทอระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø	  0.60 เมตร 
เชื่อมริมแกงดอนกลาง พรอมบอพักความยาว 100.00 เมตร 
 (เสนอโดยชุมชนดอนกลอย) ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  275,000  บาท

41 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย  -กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร มี.ค. - พ.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



แยกซอยสุขสบายใจ 3 ฝงซายทาง ความกวาง 5.00 เมตร ความยาว 68.00
(ตรงขามบานนายสังวาลย เมืองโคตร) เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 340.00
 (เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  226,000  บาท

42 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร มี.ค. - พ.ค. 58 7 ต.ค. 58  - พื้นที่ถนนไดรับการปรับปรุง  -  - ถนนไดรับการพัฒนา
ซอยแยกซอยอภัย 1 ฝงซายทาง ความกวาง 3.00 เมตร ความยาว 53.00 ผิวจราจร และปรับปรุง
(ขางบานปาบรรจง) เมตร พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 159.00
 (เสนอโดยชุมชนหนาโรงซอม ร.พ.ช.) ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

งบประมาณ  99,000  บาท

43 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอม  -กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร ความ มี.ค. - พ.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
รางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กวาง 6.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร
ถนนพิมพะนิตยจากแยกแดงปายไป พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  300.00 ตร.ม.
บานกุดออ และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย
 (เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) 0.40 เมตร กวาง 0.30 เมตร ความยาว

105.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณ  482,000  บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

44 โครงการกอสรางระบบระบายน้ำ  -กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.เสนผาศูนยกลาง มี.ค. - พ.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
ถนนวิโรจนรัตน จากแยกคลีนิคสัตว 0.60 เมตร พรอมบอพักและรางวี ค.ส.ล.ความ
ถึงหนาสำนักงานเทศบาลเมือง ยาวรวม 359.00 เมตร ตามแบบแปลน
กาฬสินธุ  เทศบาลกำหนด
 (เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง) งบประมาณ 1,542,000  บาท

45 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอม  -กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร ความ มี.ค. - พ.ค. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
รางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กวาง 4.00 เมตร ความยาว 77.00 เมตร  
ซอยโรงเรียนอนุบาลบุญโฮม-ศุภฤกษ พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 308.00 ตร.ม.

 -กอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย
0.40 เมตร กวาง 0.30 เมตร ความยาว
113.00 เมตร (ฝงขวามือ) ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



งบประมาณ  491,000  บาท

46 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศ-  -เพื่อจัดประชุม และประชาสัมพันธ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ไมไดดำเนินการ  -  -  -
บาลเมืองกาฬสินธุและจัดรูปที่ดิน งบประมาณ  20,000  บาท
เพื่อพัฒนาพื้นที่

47 โครงการขยายเขตไฟฟา   - ขยายเขตไฟฟาใหครอบคลุม ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - ขยายเขตไฟฟา แรงต่ำ 1 เฟส  -  -
ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล (2 สาย) ชุมชนดงปอ
งบประมาณ  ๕๐๐,000  บาท

48 โครงการขยายเขตน้ำประปา   - ขยายเขตประปาใหครอบคลุม  - ขยายเขตประปาซอยเลงพัฒนา  -  -
ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล ฃุมชนทุงศรีเมือง 
งบประมาณ  ๕๐๐,000  บาท  - ขยายเขตประปาชุมชนกุดยาง

สามัคคี

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

49 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  -กอสรางรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูลึกเฉลี่ย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 อยูระหวางดำเนินการ  -  -  -
รูปตัวยูถนนกาฬสินธุ จากไปรษณีย 0.50 เมตร กวาง 0.30 เมตร ความยาว
ถึงแยกถนน  1155 374.00 เมตร 

งบประมาณ 1,309,459 บาท
(เงินอุดหนุน)

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



พันธกิจที่  3  การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่  11  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงคที่  15  ชุมชนพึ่งพาตนเองได

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

1 โครงการอุดหนุนสมาคม  -อุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเบี้ย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 9 ก.ค 58  - ใหการสนับสนุนงบประมาณ  -  -
ฌาปนกิจสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ยังชีพผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ใน ในการจัดกิจกรรมของสมาคม
ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ การดำเนินกิจกรรมของสมาคม และเพื่อจัด ฌาปนกิจสงเคราะหเบียยังชีพ

ตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
งบประมาณ  1๕๐,000  บาท

2 โครงการคัดเลือกแมดีเดนเนื่องในวัน  -จัดกิจกรรมเพื่อใหครอบครัวเห็นความ ส.ค. 12 ส.ค. 58  - มอบโลพรอมเกียรติบัตรใหกับ  -  -
แมแหงชาติ สำคัญของแมในวันแมแหงชาติ แมดีเดนในเขตเทศบาลจำนวน

งบประมาณ  60,000  บาท 36  คน 

3 โครงการอบรมเฝาระวังของกลุมสตรี  - จัดอบรมเฝาระวังของกลุมสตรี มี.ค. - ส.ค. 58 14 ม.ค. 58  - ครอบครัวผูนำชุมชน ผูนำสตรี  - จำนวนชุมชนที่เขม
เพื่อลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี เพื่อลดความรุนแรงตอเด็กและสตรีใน และผูนำกลุมตางๆ รวมทั้งอาสา แข็งพึ่งตนเองได
ในชุมชน ชุมชน ณ หอประชุมธรรมภิบาล สมัครและประชาชนทั่วไปเขารับ

งบประมาณ  40,000 บาท การอบรมเฝาระวังของกลุมสตรี
เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว
ใหรูถึงโทษทัณฑและความคุม
ครองทางกฎหมายตาม พรบ.
คุมครองแกผูกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 
2550 โดยมีผูเขารวมอบรมใน
ครั้งนี้  320  คน

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

4 โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สรางสรรค  - เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนได พ.ย.  57 - ส.ค. 58 30 พ.ย. 57  - จัดกิจกรรมเขาคายอบรม  -  -
สำหรับเยาวชน แสดงออกซึ่งความในกิจกรรมที่ตนเอง เยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ถนัดและชื่นชอบ เพื่อใชเวลาวางใหเปน เพิ่มทักษะการมีภาวะผูนำในดาน
ประโยชนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ตางๆ  และเสรางความรูรักสามัค-
โดยการจัดเขาคายอบรมฯ คีใหเกิดขึ้นในองคกรสภาเด็กและ
ณ ไรทองสมบูรณคลับ เยาวชน ไดใชเวลาวางใหเกิด
จังหวัดนคราชสีมา ประโยชนไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
งบประมาณ  100,000 บาท โดยมีเด็กและเยาวชนเขารวม

ทั้งสิ้น 140  คน 

5 โครงการการประชุมประจำเดือน  -  จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนและ ต.ค. 57 - ก.ย. 58  30 ก.ย. 58  - คณะกรรมการชุมชนและผูนำ  -  - จำนวนชุมชนที่เขม
คณะกรรมการชุมชนและผูนำ ผูนำชุมชน และกลุมตาง ๆ เปนประจำทุกเดือน ชุมชนเขารวมประชุมเพื่อรับฟง แข็งพึ่งตนเองได
ชุมชน งบประมาณ  ๕๔๐,000  บาท ขวสารและเสนอแนะปญหารวม

กันเดือนละ 1 ครั้ง  

6 โครงการศูนยบริการและถายทอด  - ดำเนินการของศูนยฯทั้ง 3 เขต ต.ค. 57 - ก.ย. 58  30 ก.ย. 58  -  เปดศูนยการเรียนรูในชุมชน  -  - จำนวนชุมชนที่เขม
เทคโนโลยีเกษตรชุมชน งบประมาณ  20,000 บาท ริมแกงดอนกลาง เพื่อถายทอด แข็งพึ่งตนเองได

แหลงขอมูลดานการเกษตรแก
ชุมชน  

7 โครงการเฝาระวังและติดตาม  -ปรับปรุงพฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพติดใน ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย 58  - ลงพื้นที่พบปะผูปกครองของผู  -  -
ผูผานการบำบัดฟนฟู  ผูติดยา การทำกิจกรรมรวมกันในสังคมในดานตาง ๆ ที่ผานการบำบัดฟนฟูผูติดยาเสพ
เสพติด  -ลงพื้นที่เพื่อพบปะผูปกครองของผูที่ผานการ ติดในเขตเทศบาล

บำบัดฟนฟู
งบประมาณ  10,000  บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



8 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด  -จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ  เพื่อปลูกจิต ต.ค. 57 - ก.ย. 58 26 มิ.ย. 58  - เขารวมกิจกรรมรณรงคเนื่องใน  -  -
สำนึกใหกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยไดตระหนัก วันตอตานยาเสพติด 
ถึงโทษของยาเสพติด และมีสวนรวมในการเฝา
ระวังปญหายาเสพติดในชุมชน 
 -ใหการสนับสนุนในดานการบำบัดรักษาผู
ติดยาเสพติด
งบประมาณ  20,000  บาท

9 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม  -จัดอบรมใหความรูกับคณะกรรมการชุมชน ต.ค. 57 - ก.ย. 58 27 มิ.ย. 58  - คณะกรรมการชุมชนและผูนำ  -  - จำนวนชุมชนที่เขม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูนำ และผูนำชุมชนจากกลุมตาง ๆ ชุมชนเขาไดไปศึกษาดูงานตาม แข็งพึ่งตนเองได
ชุมชน และกลุมตาง ๆ ในชุมชน งบประมาณ  50,000  บาท แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตาม

ตามแนวพระราชดำริ ณ อำเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีเขารวม
อบรมในครั้งนี้ 450 คน 

10 โครงการอบรมจัดทำและทบทวน  -ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 27 มิ.ย 58  - ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 36  -  - จำนวนชุมชนที่เขม
แผนชุมชน จัดทำแผนชุมชน ชุมชนรวมจัดทำแผนชุมชนที่เปน แข็งพึ่งตนเองได

 -ใหชุมชนทั้ง 36 ชุมชนไดมีสวนรวมในการ การนำปญหาและความตองการ
ระดมความคิดเห็นในการนำปญหาและความ ของประชาชนที่จำเปนเรงดวนมา
ตองการที่มีความจำเปนเรงดวนมาจัดทำแผน จัดทำแผนชุมชนใหเชื่อมโยงไปสู
ระดับชุมชนและนำแผนที่ผานเวทีการประชาคม แผนพัฒนาเทศบาล มีผูเขารวม
ของชุมชนแลวมาทบทวนวามีความจำเปนเรง ในครั้ง 450 คน
ดวนที่ตองรีบดำเนินการ
งบประมาณ  ๕๐,000  บาท

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

11 โครงการประกวดชุมชนดีเดน  -ประชาสัมพันธใหประธานชุมชนทั้ง 36 ชุมชน ต.ค. 57 - ก.ย. 58  16 ก.ย. 58  - ผลการประกวดชุมชนดีเดน  -  -
ไดสงผลงานของตัวเองและผลงานของชุมชนตาม สรุปไดดังนี้
ตัวชี้วัดเพื่อเขารับการพิจารณา เขต 1 ประกอบดวย
งบประมาณ  2๐,000  บาท 1. รางวัลชนะเลิศ  ไดแก

ชุมชนหนาโรงเลื่อย
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



ชุมชนซอยน้ำทิพย
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ชุมชนทาสินคา
เขต 2 ประกอบดวย
1. รางวัลชนะเลิศ  ไดแก
ชุมชนวัดหอไตรฯ
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ชุมชนทุงสระ
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ชุมชนคุมหวย
เขต 3 ประกอบดวย
1. รางวัลชนะเลิศ  ไดแก
ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ชุมชนสงเปลือยกลาง
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

12 โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ  - จัดแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ เพื่อให ธ.ค. 57 - ม.ค. 58 6 ม.ค. 58  - แขงขันกีฬาพื้นเมืองของทั้ง  -  -
สมานฉันทร  ปรองดอง เกิดความสัมพันธ เพื่อใหเกิดความสามัคคี 36 ชุมชน โดยแบงกลุมการ

ปรองดอง ณ ตลาดคลองถม แขงขันออกเปน 6 สี  มี 5 ขนิด
งบประมาณ  12๐,000  บาท กีฬาพื้นเมือง ผลการแขงขัน

สรุปไดดังนี้
1. กีฬาพื้นเมืองวิ่งสามขา 
 - รางวัลชนะเลิศ  สีแสด
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
   สีน้ำเงิน
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
   สีมวง
2. กีฬาพื้นเมืองตีกอลฟสามัคคี

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



 - รางวัลชนะเลิศ  สีเขียว
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
   สีชมพู
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
   สีแดง
ฯลฯ

พันธกิจที่  3  การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่  12  สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เปาประสงคที่  16  มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

1 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเหลา  - อุดหนุนงบประมาณใหกับเหลากาชาด ก.พ. - มี.ค. 58 ไมไดดำเนินการ  -  - เนื่องจากจังหวัด  -
กาชาดจังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุในภารกิจใหความ ไมขอรับการสนับ

ชวยเหลือประชาชนของสภากาชาด สนุน
จังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ  30,000  บาท

2 โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอด  - อุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัด ต.ค. 57 - ก.ย. 58 ไมไดดำเนินการ  -  - เนื่องจากจังหวัด  -
จังหวัดกาฬสินธุ กาฬสินธุ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐  บาท ไมขอรับการสนับ

สนุน

3 โครงการฝกอบรมกลุมอาชีพในชุมชน  - อบรมกลุมอาชีพในชุมชนโดยมุงเนนแนว ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - จัดอบรมใหความรูกับชุมชน  -  - จำนวนชุมชนที่เขม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือตามโครงการ ในการสงเสริมกลุมอาชีพเกษตร แข็งพึ่งตนเองได
อันเนื่องในพระราชดำริ อินทรียในชุมชน ฝกอบรมเศรษฐ
งบประมาณ 30,๐๐๐  บาท กิจเพียงในชุมชน และการทำสวน

เศรษฐิกจพอเพียงในชุมชน โดยมี

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



ชุมชนที่เขารวม เชน ขุมชนดงปอ
ชุมชสุขสบายใจ ชุมชนบุญกวาง
ฯลฯ

พันธกิจที่  3  การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่  13  สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
เปาประสงคที่  17  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

1 โครงการปองกันและรักษาความสงบ  - อุดหนุนงบประมาณใหหอการคาจังหวัด- ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย 58  - ใหการสนับสนุนงบประมาณ  -  -
เรียบรอยในเขตเทศบาลดวย CCTV กาฬสินธุ  ตามโครงการปองกันและรักษาความ กับหอการคาจังหวัดกาฬสินธุ
ภาคประชาชน สงบเรียบรอยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดวย ในการปองกันและรักษาความ

CCTV ภาคประชาชน สงบเรียบรอย ดวยระบบกลอง
งบประมาณ 400,000  บาท CCTV  จำนวน 100 จุด

2 โครงการคืนทางเทาใหประชาชน  -รณรงคและประชาสัมพันธ พรอมออกเดิน ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - จัดระเบียบการตั้งวางสิ่งของ  - ประชาชนขาด  -
คืนถนนใหกับสังคม ขอความรวมมือจากอาคารบานเรือนของ หรือสินคาบนทางเทาตามถนน จิตสาธารณะ คือ

ประชาชน  หางราน ในการจัดระเบียบทางเทา สายตางๆ ในเขตเทศบาลเมือง ไมตระหนักรูและ
งบประมาณ  10,000  บาท กาฬสินธุ ไมคำนึงถึงสวน

รวมรวมกัน
 - พื้นที่ของถนน
บางสวนแคบไม
สามารถขยายหรือ
ปรับปรุงได
แนวทางแกไข

 - บูรณาการรวมกับ
หนวยงานที่มีหนาที่
เกี่ยวของเพื่อดำเนิน
การแกไขปญหา
โดยลงพื้นที่ประชา

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



สัมพันธของความ
รวมมือจากประชา-

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

ชนผูประกอบการ
ในการจัดระเบียบ
ทางเทา พรอมกำ-
หนดมาตรการบัง-
คับใชทางกฎหมาย

3 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติ  -  จัดกิจกรรมรณรงคสรางจิดสำนึกดานความ ธ.ค. - เม.ย. 58 10  เม.ย. 58  - จัดกิจกรรมรณรงคปองกันและ  -  - อัตราการเสียชีวิต
เหตุทางถนน ปลอดภัยทางถนนใหกับประชาชน  เชน  จัด ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศ- จากอุบัติเหตุทางถนน

ทำปานรณรงคอุบัติเหตุ  จัดนิทรรศการ ติดสัญญาณ กาลสงกรานต  รณณงคสวมหมวก (10 คนตอแสนประชา-
สะทอนแสงใหกับรถยนต  รถจักรยานยนตที่เขารวม นิรภัย เพื่อเปนการกระตุนจิต กร)ตามมาตรฐานสากล
กืจกรรม ในชวงเทศกาลและเทศกาลสงกรานต สำนึกใหกับผูขับขี่ ใหมีการระมัด
 ประจำป 2558 ระวังไมประมาทและมีวินัยในการ
งบประมาณ  100,000  บาท ใชรถใชถนน โดยในขวงสงกรานต

4 โครงการจัดระบบจราจรวงเวียนน้ำพุ  -จางเหมาดำเนินการตีเสนเครื่องหมายจราจร ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - ปรับปรุงระบบจราจรวงเวียน  -  - อัตราการเสียชีวิต
หนาจวนผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ พรอมทางสำหรับคนขาม  โดยการตีเสนเครืองหมายจราจร จากอุบัติเหตุทางถนน

 -กอสรางเกาะบังคับทางเขาวงเวียน ทางสำหรับคนขามถนน (ทางมา (10 คนตอแสนประชา-
 -ติดตั้งปายหาม ปายเตือน ลาย) กอสรางเกาะบังคับทางเขา กร)ตามมาตรฐานสากล
ณ  บริเวณวงเวียนน้ำพุ ทางเขาวงเวียน ติดปายหาม
งบประมาณ  370,000  บาท เตือนบริเวณโดยรอบ จำนวน

5 โครงการจัดระบบจราจรรอบ  -จางเหมาดำเนินการตีเสนเครื่องหมายจราจร ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - ปรับปรุงระบบการจราจรรอบ  -  - อัตราการเสียชีวิต
วัดใตโพธิ์ค้ำ พรอมทางสำหรับคนขาม วัดใตโพธิ์ค้ำ โดยการตีเสนเครื่อง จากอุบัติเหตุทางถนน

 -กอสรางเกาะบังคับทางเขาวงเวียน หมายจราจรทางสำหรับคนขาม (10 คนตอแสนประชา-
 -ติดตั้งปายหาม ปายเตือน ถนน (ทางมาลาย) กอสรางเกาะ กร)ตามมาตรฐานสากล
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด บังคับทางเขาวงเวียน ติดปายหาม
งบประมาณ  350,000  บาท เตือนบริเวณโดยรอบ จำนวน

ลำดับ เปาหมาย / สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาใน ดำเนินการแลวเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ ปญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแกไข

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด

ชื่อโครงการ

ผลการดำเนินการ

สนับสนุนตัวชี้วัด



6 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร  - จัดฝกอบรมทบทวนความรูดานการ ต.ค. - ธ.ค. 57   - 21 พ.ย. 57  - จัดฝกอบรมปองกันการเกิด  -  - ปองกันการเกิดอัคคี
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง อัคคีภัยในอาคาร บานเรือน โดย ภัยในอาคารบานเรือน
ทัศนศึกษาดูงาน ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติใหแก มีสมาชิก อปพร.ที่เขารับการฝก

สมาชิก อปพร ณ ศูนยปองกันและ ทบทวนความรู ในครั้งนี้ จำนวน
บรรเทาสาธารณภัย 80 คน 
งบประมาณ 50,000 บาท

7 โครงการสงเสริมสนับสนุนการปองกัน  -  จัดชุดสายตรวจจักรยาน อปพร.ออกตรวจ ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - จุดชุดสายตรวจจักรยาน อปพร. -  -
และบรรเทาสาธารณภัย ตราเพื่อเฝาระวังเหตุสาธารณภัยพรอมทั้งดูแล ออกตรวจตามจุดเสี่ยงภัยภายใน
(สายตรวจจักรยาน อปพร.) ความสงบเรียบรอยภายในชุมชนทั้ง  36  ชุมชน เขตเทศบาลและสถานที่ราชการ

และตามสถานที่ราชการในเขตเทศบาลเมือง- จำนวน 42 จุด ทุกวันไมเวน
กาฬสินธุ วันหยุดราชการ ตั้งแตเวลา
งบประมาณ  558,000  บาท 16.30 - 06.00 น.

8 โครงการอบรมใหใหความรูกับ  - จัดฝกอบรมความรูดานการปองกันและระงับ เม.ย. - ก.ย. 58 30 ก.ย 58  - จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ  -  - ปองกันการเกิดอัคคี
ประชาชนเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย อัคคีภัยเบื้องตนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การปองกันอัคคีภัยเบื้องตนใหแก ภัยในอาคารบานเรือน
เบื้องตน ใหแกประชาชนในชุมชนทั้ง  36  ชุมชน ประชาชนในชุมชน ทั้ง 36

งบประมาณ  20,000  บาท ชุมชนๆละ 30 คน

9 โครงการจางเหมาเอกชนรักษา  -  เพื่อเฝาระวังดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย ต.ค. 57 - ก.ย. 58 30 ก.ย. 58  - เจาหนาที่ไดเฝาระวังดูแลรักษา  -  -
ความปลอดภัย สินของทางราชการ ความปลอดภัยของทางราการและ

 -  เพื่อปองกันการลักขโมยหรือโจรกรรม การลักขโมยหรือโจรกรรมทรัพย
ทรัพยสินของทางราชการ สินของทางราชการและปองกัน
 - เพื่อเปนการยับยั้งหรือปองกันการเกิดอัคคีภัย การเกิดอัคคีภัยตอทรัพยสินของ
ตอทรัพยสินของทางราชการ ทางราชการ
งบประมาณ  280,000  บาท



สำนักปลัดเทศบาล

55,000           

สำนักปลัดเทศบาล

300,000         

หมายเหตุ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ  ประจำป   2558
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

หมายเหตุ



กองวิชาการฯ

50,000           

หมายเหตุ



3                     
405,000         

สำนักปลัดเทศบาล

50,000           

สำนักปลัดเทศบาล

5,000              

กองวิชาการฯ

หมายเหตุ



100,000         

กองวิชาการฯ

350,000         

กองวิชาการฯ

144,000         

กองวิชาการฯ

50,000           

กองวิชาการฯ

50,000           

กองวิชาการฯ

14,850           

กองวิชาการฯ

หมายเหตุ



2,440,000       

กองวิชาการฯ

20,000           

กองวิชาการฯ

100,000         

กองวิชาการฯ

มาตรฐานกลางที่กำหนด
10,000           

หมายเหตุ



กองวิชาการฯ

30,000           

กองวิชาการฯ

10,000           

กองสวัดสดิการสังคม

50,000           

15                  

3,423,850       

หมายเหตุ

หมายเหตุ



สำนักปลัดเทศบาล
อบรม 40 ชั่วโมงตอคน/

1,000,000       

สำนักปลัดเทศบาล

20,000           

สำนักปลัดเทศบาล

30,000           

สำนักปลัดเทศบาล

20,000           

สำนักปลัดฯ

หมายเหตุ

หมายเหตุ



10,000           

กองวิขาการฯ

30,000           

กองวิชการฯ

50,000           

สำนักการศึกษา

หมายเหตุ



324,000         

สำนักการศึกษา

400,000         

สำนักการศึกษา

50,000           

สำนักการศึกษา

10,000           

สำนักการศึกษา

18,000           

สำนักการศึกษา

หมายเหตุ



100,000         

สำนักการศึกษา

12,000           

สำนักการคลัง

10,000           

15                  

หมายเหตุ



2,084,000       

สำนักการศึกษา

662,575         

ทุกสวนการงาน

5,500              

3,600              

35,000           

80,000           

89,000           

15,500           

11,000           

หมายเหตุ



28,000           

8,500              

3,000              

5,000              

30,000           

9,500              

9,000              

25,500           

14,700           

7,200              

7,200              

33,500           

หมายเหตุ

หมายเหตุ



11,000           

76,000           

45,200           

46,800           

9,500              
74,100           

54,000           

10,000           

19,500           

15,500           

15,400           

15,700           

21,400           

13,000           

11,000           

หมายเหตุ



3,800              

15,000           

3,500              

3,000              

2,750              

9,350              

40,700           

22,000           

16,500           

31,800           

78,000           

34,000           

685,000         

80,000           

38,000           

หมายเหตุ



12,000           

38,000           

4,500              

600,000         

24,000           

6,000              

หมายเหตุ



2                     
3,269,275       

สำนักการศึกษา

4,000,000       

สำนักการศึกษา

หมายเหตุ



200,000         

สำนักการศึกษา
350,000         

สำนักการศึกษา

320,000         

สำนักการศึกษา

หมายเหตุ

หมายเหตุ



200,000         

สำนักการศึกษา

50,000           

สำนักการศึกษา
140,000         

สำนักการศึกษา

480,000         

สำนักการศึกษา

200,000         

สำนักการศึกษา

70,000           

หมายเหตุ



สำนักการศึกษา

680,000         

สำนักการศึกษา

470,000         

สำนักการศึกษา

236,700         

สำนักการศึกษา

30,000           

สำนักการศึกษา

65,000           

สำนักการศึกษา

หมายเหตุ



800,000         

สำนักการศึกษา

20,000           

สำนักการศึกษา

85,000

หมายเหตุ



สำนักการศึกษา

80,000

สำนักการศึกษา
10,000

สำนักการศึกษา

250,000

หมายเหตุ



สำนักการศึกษา

200,000

สำนักการศึกษา

10,328,000

สำนักการศึกษา

10,328,000

สำนักการศึกษา

336,000

สำนักการศึกษา

หมายเหตุ

หมายเหตุ



7,743,000
สำนักการศึกษา

5,906,000

สำนักการศึกษา

2,274,000

28

45,851,700    

สำนักการศึกษา

หมายเหตุ



60,000

สำนักการศึกษา

หมายเหตุ



400,000
สำนักการศึกษา

8,873,100

สำนักการศึกษา

15,344,000

สำนักการศึกษา

400,000

หมายเหตุ



สำนักการศึกษา

60,000

สำนักการศึกษา

250,000

หมายเหตุ



สำนักการศึกษา

300,000

สำนักการศึกษา

30,000

สำนักการศึกษา

50,000

หมายเหตุ

หมายเหตุ



สำนักการศึกษา
50,000

350,000

สำนักการศึกษา

สำนักการศึกษา

30,000

หมายเหตุ

หมายเหตุ



สำนักการศึกษา

10,325,000

14

36,522,100

สำนักปลัดเทศบาล

200,000

สำนักปลัดเทศบาล

หมายเหตุ



120,000

กองสวัสดิการสังคม

40,000

สำนักการศึกษา

50,000

สำนักการศึกษา

50,000

สำนักการศึกษา

50,000

หมายเหตุ



สำนักการศึกษา

50,000

สำนักการศึกษา

วัฒนธรรมและภูมิปญญา

30,000

สำนักการศึกษา

หมายเหตุ



สำนักการศึกษา

สำนักการศึกษา

หมายเหตุ



สำนักการศึกษา

วัฒนธรรมและภูมิปญญา

หมายเหตุ

หมายเหตุ



สำนักการศึกษา

วัฒนธรรมและภูมิปญญา

สำนักการศึกษา

สำนักการศึกษา

หมายเหตุ



สำนักการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ



สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

หมายเหตุ



สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

หมายเหตุ



สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

หมายเหตุ

หมายเหตุ



หมายเหตุ

หมายเหตุ



สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

หมายเหตุ



สำนักปลัดเทศบาล

สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

หมายเหตุ



หมายเหตุ



สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

หมายเหตุ



สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการชาง

หมายเหตุ



สำนักการชาง

หมายเหตุ



สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

หมายเหตุ

หมายเหตุ



สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

หมายเหตุ



สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

หมายเหตุ



สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

หมายเหตุ



สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

หมายเหตุ



สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

หมายเหตุ

หมายเหตุ



สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

หมายเหตุ



สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

หมายเหตุ



สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

สำนักการชาง

หมายเหตุ



กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

 กองสสวัสดิการฯ

หมายเหตุ



กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ

หมายเหตุ



กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ



 กองสสวัสดิการฯ

หมายเหตุ



สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

หมายเหตุ



 สำนักปลัดเทศบาล

 สำนักปลัดเทศบาล

หมายเหตุ



สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

หมายเหตุ

หมายเหตุ



สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล



************************

ตวั ชี้ว ดั
ข อ้ มลูพื้นฐ าน เปา้หมาย

ผลงานที่ได้ หมาย เหตุ2557 2558
สำำนักปลดัเทศบำล

ระบบใชง้ำนได ้ กองวชิำกำรฯ

75% 80% 67% กองวชิำกำรฯ

83% 85% 82% กองวชิำกำรฯ

80% 80% 95.83% กองวชิำกำรฯ

65% 70% 77% กองวชิำกำรฯ
ของเทศบำล

95% 100% 100% สำำนักปลดัเทศบำล
(Common KPI)

27% 29% 16.23% สำำนักกำรคลงั

ก าร ปร ะ เมนิตวั ชี้ว ดัตามแผนย ทุธศาสตร ก์ าร พัฒนาเทศบาลเมอื งก าฬสนิธุ์  ปร ะ จำาป ี 2558

1. นวัตกรรมในกำรบรกิำรประชำชน  (Common KPI)7  งำนบรกิำร 7 งำนบรกิำร 5 งำนบรกิำร

2. ระดบัควำมสำำเร็จของกำรจัดระบบฐำนขอ้มลู  3 ระบบ 1  ระบบ
3 ระบบ

3. รอ้ยละของกำรแกไ้ขปัญหำเรื่องรำวรอ้งทกุขไ์ดต้ำมเกณฑ์
ที่กำำหนด (Common KPI)

4. ประชำชนมคีวำมพงึพอใจตอ่กำรปฏบิัตติำมอำำนำจหนำ้ที่ของ
เทศบำล  (Common KPI)

5. รอ้ยละของกำรทำำประชำคมบรรลตุำมมำตรฐำนกลำง
ที่กำำหนด (Common KPI)

6. รอ้ยละของประชำชนแตล่ะกลุ่มเป้ำหมำยรับรูข้ำ่วสำรที่สำำคญั

7. บคุลำกรไดรั้บกำรฝึกอบรม 40 ชั่วโมงตอ่คนตอ่ปี 

8. รอ้ยละของกำรจัดหำรำยไดเ้องตอ่รำยไดท้ัง้หมดของเทศบำล



ตวั ชี้ว ดั
ข อ้ มลูพื้นฐ าน เปา้หมาย

ผลงานที่ได้ หมาย เหตุ2557 2558
1.04% สำำนักกำรคลงั

98% 98% 96.22% สำำนักกำรคลงั

5.25% 7% 20.87% สำำนักกำรคลงั

สำำนักกำรชำ่ง
7% 5.90% 1.07%
7% 5.90% 3.94%
7% 5.90% 21.29%

85% 90% 67.32% กองวชิำกำรฯ
ผลสมัฤทธิ์

95.84% 95.84% 98.39% สำำนักกำรศกึษำ
สถำนศกึษำผำ่นเกณฑค์ณุภำพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

89% 95% 98.35% สำำนักกำรศกึษำ
ตอ้งกำร

70% 80% 85.71% สำำนักกำรศกึษำ

ตวั ชี้ว ดั
ข อ้ มลูพื้นฐ าน เปา้หมาย ผลงานที่ได้ หมาย เหตุ

9. อตัรำรำยรับตอ่รำยจำ่ยอยู่ในเกณฑท์ี่กำำหนด0.99 - 1.01 เทำ่ 0.99 - 1.05 เทำ่ (0.5%)

10. รอ้ยละของกำรเบกิจำ่ยเงนิทันตำมที่กำำหนด 

11. รอ้ยละของจำำนวนเงนิคงเหลอืจำกำรดำำเนนิกำรจัดซื้อจัดจำ้ง

12. ควำมสำมำรถในกำรประหยดัพลงังำน
     12.1 สำมำรถลดกระแสไฟฟ้ำสำธำรณะ
     12.2 สำมำรถใชก้ระแสไฟฟ้ำสำธำรณะเพิ่มขึ้นจำกที่ไดรั้บสทิธิ์
     12.3 สำมำรถประหยดัพลงังำนเชื้อเพลงิ (Common KPI)

13. โครงกำรในเทศบญัญัตงิบประมำณที่ไดด้ำำเนนิกำรบรรลุ

14. สถำนศกึษำมผีลกำรประเมนิคณุภำพจัดกำรศกึษำภำยใน

15. รอ้ยละของเด็กกอ่นวยัเรยีนไดเ้ขำ้เรยีนในสถำนศกึษำตำมควำม

16. ระดบัควำมสำำเร็จจัดกำรกจิกรรมสง่เสรมิเด็ก เยำวชน



ตวั ชี้ว ดั 2557 2558
สำำนักกำรศกึษำ

สำำนักกำรศกึษำ
ขัน้พื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย

สำำนักกำรศกึษำ
ขัน้พื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรยีนรูค้ณติศำสตร์

สำำนักกำรศกึษำ
ขัน้พื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำองักฤษ

บรรจใุนแผนพัฒนำ สำำนักกำรศกึษำ
และภมูปัิญญำทอ้งถิ่น

แผนปฏบิัตกิำรประจำำปี
ศาสนา ศลิปะ  ว ฒั นธร ร ม

ในก าร ข บัเคลื่อ น 

ตวั ชี้ว ดั
ข อ้ มลูพื้นฐ าน เปา้หมาย ผลงานที่ได้ หมาย เหตุ

2557 2558

17. ผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดบัชำตขิัน้พื้นฐำน ป.6 = 54% ป.6 = 54% ป.6 = 46.93%
ม. 3 = 52% ม. 3 = 52% ม. 3 = 36.67%
ม.6 = 45% ม.6 = 45% ม.6 = 30.25%

18. รอ้ยละของนักเรยีนที่มผีลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรยีนระดบักำรศกึษำประถม = 65 % ประถม = 67 % ประถม = 68.28 %
ม.ตน้ = 60 % ม.ตน้ = 62 % ม.ตน้ = 38.21 %

ม.ปลำย = 55 % ม.ปลำย = 57 %ม.ปลำย = 64.61 %

19. รอ้ยละของนักเรยีนที่มผีลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรยีนระดบักำรศกึษำประถม = 45 % ประถม = 47 % ประถม = 50.25 %
ม.ตน้ = 40 % ม.ตน้ = 42 % ม.ตน้ = 39.92 %

ม.ปลำย = 40 % ม.ปลำย = 42 %ม.ปลำย = 52.94 %

20. รอ้ยละของนักเรยีนที่มผีลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรยีนระดบักำรศกึษำประถม = 45 % ประถม = 47 % ประถม = 56.65 %
ม.ตน้ = 35 % ม.ตน้ = 37 % ม.ตน้ = 33.33 %

ม.ปลำย = 35 % ม.ปลำย = 37 %ม.ปลำย = 38.24 %

21. ระดบัควำมสำำเร็จของกำรสง่เสรมิศลิปะ วัฒนธรรม ร ะ ดับ 1 ดำาเนนิก าร ตามแผนร ะ ดับ  5
เทศบำล 3 ปี ร ะ ดับ 2 สำาร ว จศกึ ษา 

ร ะ ดับ 3 ร ว บร ว บข อ้ มลูทาง

ร ะ ดับ 4 สร า้งภาคเีคร อื ข า่ย



สว่ นข บัเคลื่อ นก จิก ร ร มทาง
ศาสนา  ศลิปะ  ว ฒั นะ ร ร ม
อ ย า่งมทีศิทาง

95% 100% 98.24% สำำนักกำรศกึษำ
และคณุลักษณะอนัพงึประสงค์

สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ

โรงอำหำรปลอดภยัโรงอำหำรปลอดภยัโรงอำหำรปลอดภยั

โรงฆำ่สตัวเ์ขำ้สู่มำตรฐำนโรงฆำ่สตัวไ์ดรั้บกำรตรวจ สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ
ISO  9000

จำกหน่วยงำนผูป้ระเมนิ

 - สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ
ของจำำนวนสตัวท์ี่ไดรั้บกำรสำำรวจ

ของจำำนวนสตัวท์ี่สำำรวจของจำำนวนสตัวท์ี่สำำรวจ

ตวั ชี้ว ดั
ข อ้ มลูพื้นฐ าน เปา้หมาย ผลงานที่ได้ หมาย เหตุ

2557 2558
สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ

ร ะ ดับ 5 ปร ะ สานทกุ ภาค-

22. รอ้ยละของนักเรยีนที่มคีณุธรรม จรยิธรรม คำ่นยิม 

23. จำำนวนตลำดผำ่นเกณฑม์ำตรฐำน  - ตลำดสดผำ่นเกณฑ ์ - ตลำดสดผำ่นเกณฑ ์ - ตลำดสดผำ่นเกณฑ ์
ระดบัด ี1 แหง่ ระดบัด ี1 แหง่ ระดบัด ี2 แหง่
ระดบัดมีำก 2 แหง่ ระดบัดมีำก 2 แหง่  - ระดบัดมีำก 0 แหง่
 - ตลำดโตรุ้่งผำ่นเกณฑ ์ - ตลำดโตรุ้่งผำ่นเกณฑ ์ - ตลำดโตรุ้่งผำ่นเกณฑ ์

24. โรงฆำ่สตัวไ์ดม้ำตรฐำน ISO 9000  - ไมไ่ดม้ำตรฐำน 
ISO 9000 ตำมตัวชี้วัด มำตรฐำน ISO 9000 
13 ขอ้

25.  สนัุข - แมวจรจัดไดรั้บกำรคมุกำำเนดิถำวรรอ้ยละ สนัุข - แมวจรจัดไดรั้บกำรสนัุข - แมวจรจัดไดรั้บกำร
คมุกำำเนดิถำวรรอ้ยละ 30 คมุกำำเนดิถำวรรอ้ยละ 55 

26. รอ้ยละของผูป่้วยโรคเรื้อรังรำยใหม ่ไมเ่กนิเกณฑท์ี่ 1. จำำนวนผูป่้วยโรคเบำ1. จำำนวนผูป่้วยโรคเบำ1. จำำนวนผูป่้วยโรคเบำ



หวำนรำยใหมไ่มเ่กนิรอ้ยละหวำนรำยใหมเ่ทำ่กบัรอ้ยละหวำนรำยใหมเ่ทำ่กบั
5 4.18

ดนัโลหติสงูรำยใหมไ่มเ่กนิดนัโลหติสงูรำยใหมเ่ทำ่กบัดนัโลหติสงูรำยใหมเ่ทำ่กบั
7.15 4.86

อตัรำป่วยโรคไขเ้ลอืดออกจำำนวนผูป่้วยลดลงไมน่อ้ย สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ

แสนประชำกร คดิเป็น

สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ

สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ
มาตร ฐ านก ร มอ นามยั ก ร ะ ทร ว งสาธาร ณ สขุ

40% 40% 39.78% สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ

ตวั ชี้ว ดั
ข อ้ มลูพื้นฐ าน เปา้หมาย ผลงานที่ได้ หมาย เหตุ

2557 2558
สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ

ระบบรวบรวมนำ้ำเสยีตำมดำำเนนิงำน

สปสช.กำำหนด
รอ้ยละ9.41

2. จำำนวนผูป่้วยโรคควำม2. จำำนวนผูป่้วยโรคควำม2. จำำนวนผูป่้วยโรคควำม

รอ้ยละ 10

27. ประชำชนไดรั้บกำรเฝ้ำระวงัและป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก  - อตัรำป่วยดว้ยโรคไข ้
7.10 ตอ่แสนประชำกรกวำ่รอ้ยละ 20 ของคำ่มัธยเลอืดออกลดลง 1.66 /

ฐำนยอ้นหลงั 5 ปี 
รอ้ยละ 3.35 จำกคำ่มัธย-
ฐำนยอ้นหลงั 5 ปี

28. ร อ้ ย ล ะ ก าร ตั้งคร ร ภก์ อ่ นว ยั อ นัคว ร ไมเ่ก นิเก ณ ฑ ม์าตร ฐ าน ร อ้ ย ล ะ  9.81 ร อ้ ย ล ะ  9.50 ร อ้ ย ล ะ  9.46
อ งคก์ าร อ นามยั โล ก  (ไมเ่ก นิร อ้ ย ล ะ  10)

29. ก าร ดูแล ผู้สงูอ าย รุ ะ ย ะ ย าว  (Long Term Care) ผ่านเก ณ ฑ ์ 5 ข อ้  6 ข อ้ 6 ข อ้

30. ปรมิำณขยะที่นำำไปกำำจัดลดลง

31. ระดบัควำมสำำเร็จกำรรวบรวมนำ้ำเสยีเขำ้สู่ระบบบำำบดั4. ดำำเนนิกำรกอ่สรำ้งระดบั 1. ศกึษำรปูแบบกำรระดบั 3



แผนงำน
ตกลงควำมรว่มมอื

ดำำเนนิงำน

เขำ้สู่ระบบบำำบดั

สำำนักกำรชำ่ง

สำำนักกำรชำ่ง

สำำนักกำรชำ่ง

แกไ้ขนำ ้ำทว่มขงับรเิวณถนนแกไ้ขนำ ้ำทว่มขงับรเิวณถนน สำำนักกำรชำ่ง
กำฬสนิธุแ์ละถนนทุ่งศรเีมอืงกำฬสนิธุแ์ละถนนทุ่งศรเีมอืง

กองสวสัดกิำรสงัคม

ตวั ชี้ว ดั
ข อ้ มลูพื้นฐ าน เปา้หมาย ผลงานที่ได้ หมาย เหตุ

2557 2558
กองสวสัดกิำรสงัคม

40% 17.64% กองสวสัดกิำรสงัคม

ระดบั 2. ลงนำมบันทกึขอ้

ระดบั 3. จัดทำำแผนกำร

ระดบั 4. ดำำเนนิกำรกอ่สรำ้ง
ระดบั 5. รวบรวมนำ้ำเสยี

32. มพีื้นที่สเีขยีวเพิ่มขึ้น 7 ตำรำงเมตร/คน 8 ตำรำงเมตร/คน 8.03 ตร.ม/ม

33. ถนนไดรั้บกำรพัฒนำและปรับปรงุ 12,000 ตำรำงเมตร 4,000 ตำรำงเมตร13,105 ตำรำงเมตร

34. ทำงเทำ้ไดรั้บกำรพัฒนำและปรับปรงุ 1,000  ตำรำงเมตร1,000  ตำรำงเมตร1,470 ตำรำงเมตร

35. จำำนวนจดุที่มนีำ ้ำทว่มขงับนผวิจรำจรลดลง แกไ้ขได ้1 จดุ

จำำนวน 2 จดุ จำำนวน 2 จดุ

36. จำำนวนชมุชนที่เขม้แข็งพึ่งตนเองได ้ ระดบัดมีำก 16 ชมุชนระดบัดมีำก  26  ชมุชน 13 ชมุชน

37. ผลติภัณฑก์ลุ่มอำชพีไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนผลติภณัฑช์มุชน1 กลุ่ม 12 กลุ่ม 3  กลุ่ม

38. รอ้ยละผูด้อ้ยโอกำสในชมุชนไดรั้บกำรชว่ยเหลอืจำำนวน 83 คน



สำำนักปลดัเทศบำล
ตำมมำตรฐำนสำกลตำมมำตรฐำนสำกล

สำำนักปลดัเทศบำล

หมายเหตุ

39. อตัรำกำรเสยีชวีติจำกอบุตัเิหตทุำงถนน 10 คนตอ่แสนประชำกร10 คนตอ่แสนประชำกรเสยีชวีติ 1 รำย
(10 คนตอ่แสนประชำกร)ตำมมำตรฐำนสำกล

(ไมเ่กนิ 3 คน) (ไมเ่กนิ 3 คน)

40. ป้องกนักำรเกดิอคัคภียัในอำคำรบำ้นเรอืนเกดิอคัคภียั 2 ครัง้ เกดิอคัคภียั 2 ครัง้เกดิอคัคภียั 1 ครัง้

 - ผลการประเมนิตวัชี้วดัท ั้งส ิ้น  40  ตวัชี้วดั   บรรลเุป้าหมาย  23  ตวัชี้วดั  ไมบ่รรลเุป้าหมาย  17   ตวัชี้วดั



สำำนักปลดัเทศบำล

สำำนักปลดัเทศบำล







สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ

สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ

สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ

สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ



สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ

สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ

สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ

สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ

สำำนักกำรสำธำรณสขุฯ



กองสวสัดกิำรสงัคม

กองสวสัดกิำรสงัคม

กองสวสัดกิำรสงัคม



สำำนักปลดัเทศบำล

สำำนักปลดัเทศบำล

17   ตวัชี้วดั



พันธกิจที่ 1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 

เป้าประสงค์ที่ 1  การปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กร 

1.  โครงการจัดงานวันเทศบาล 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการจัดงานวันเทศบาลเพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 
โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างของเทศบาลทุกคน
ร่วมกันถวายภัตตาหารปิ่นโตและปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป  และจัดอบรมพนักงานเทศบาล  พนักงานครู  
ลูกจ้างของเทศบาล ในเรื่องการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  งบประมาณ  55,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 

2.  โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมือง- 

กาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ สมานฉันท์ปรองดอง ครั้งที่ 17 

(พะยอมเกมส์) ประจ าปี 2557 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2557 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมจ านวน 18 แห่ง โดยได้รับเกียรติจากนายภุชงค์ โพธิกุฎสัย          ผู้ว่าราชการ

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้   งบประมาณ  300,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

3. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้ให้สถาบันที่เป็นกลางประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง 
กาฬสินธุ์ ประจ าปี 2558 สรุปผลในภาพรวมตามการประเมินผลการปฏิบัติงานใน 12 ด้าน  ดังนี้ 

   1.  ด้านการบริการประชาชน   คิดเป็นร้อยละ  82.80 



   2.  ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี   คิดเป็นร้อยละ  80.40 

   3.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   คิดเป็นร้อยละ 81.20 

   4.  ด้านการพัฒนาชุมชน   คิดเป็นร้อยละ 81.80 

 

   5.  ด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน   

       คิดเป็นร้อยละ  82.00 

   6.  ด้านการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ  83.40 

   7.  ด้านสาธารณะสุข    คิดเป็นร้อยละ  83.20 

   8.  ด้านการกีฬาและนันทนาการ  คิดเป็นร้อยละ  81.60 

   9.  ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

            คิดเป็นร้อยละ 83.80 

   10. ด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน   

       คิดเป็นร้อยละ  81.80 

   11. ด้านการจัดเก็บภาษ ี   คิดเป็นร้อยละ 79.80 

   12. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  คิดเป็นร้อยละ 82.40 

  งบประมาณ  50,000  บาท 

  

 



พันธกิจที่ 1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 

เป้าประสงค์ที่ 2  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 

1. โครงการจัดท ารายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล 

จัดท ารายงานกิจการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยรวบรวมผลการด าเนินงานของกิจการสภา 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   จ านวน   500 เล่ม  เล่ม   งบประมาณ  50,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการจัดท ารายงานกิจการของเทศบาล  

  จัดท ารายงานกิจการประจ าปี  โดยรวบรวมผลงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ การปฏิบัติงาน 

ของทุกส่วนงานของเทศบาลในรอบปีงบประมาณ 2557  เป็นรูปเล่ม จ านวน 300  เล่ม  เผยแพร่ให้ทุกภาค

ส่วนได้รับทราบ  งบประมาณ  100,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. โครงการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 

จัดท าวารสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ราย 3 เดือน ครัง้ละ 7,000 ฉบับ ซึง่ได้รวบรวม 

ข้อมูลโครงการ  กิจกรรมต่างๆ ทกุ ส านัก/กอง ของเทศบาลในรอบ 3 เดือน เพื่อเปน็การรายงานความ

เคลื่อนไหว และประชาสัมพนัธ์ใหก้ับประชาชนในเขตเทศบาลได้รบัทราบ  โดยการส่งทางไปรษณีย์ถึงเจ้า

บ้านภายในเขตเทศบาล และแจกให้ประชาชนทั่วไปงบประมาณ  350,000  บาท 



 

 

 

 

 

 

4. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 

จัดท ารายการ “กาฬสินธุ์เมอืงน่าอยู”่ ตอนละประมาณ 20 นาที เพื่อประชาสัมพนัธ์ 

หนว่ยงาน องค์กร  สง่เสรมิสนับสนนุด้านการท่องเที่ยว  อีกทัง้ให้ความรู้  สร้างความเข้าใจระหว่างเทศบาล

และประชาชน  โดยออกอากาศทางสื่อวิทยโุทรทัศน์ท้องถิ่น (เคเบิลทวีี)  2 ช่องรายการ คือ เอ็มที เคเบิลทีว ี 

ทุกวันจนัทร์,พุธ,ศุกร์  และ เจมส์ เคเบิลทวีี ทกุวนั องัคาร,พฤหัสบดี,อาทิตย ์ งบประมาณ  144,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

5. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน 

 จัดงานแถลงข่าวและแข่งขันกีฬาสัมพันธ์  พร้อมกับลงนาม  MOU  การเผยแพร่ข้อมูล 

ข่าวสารและการสนับสนุนกิจการหอกระจายข่าวชุมชน   ในวันอังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2557  ณ  หอประชมุ

ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  และหน้าส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โดยมีการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชน เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ  เอกชน  โดยประชาชนเป็นผู้รับ

ประโยชน์ อีกทั้ง มีการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดี  งบประมาณ  50,000  บาท 

 

 

 

 

 

 



6. โครงการประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน 

จัดประชุมประจ าเดือนคณะกรรมหอกระจายข่าวชุมชน  ทั้ง 37 หอกระจายขา่ว เพ่ือ 

สร้างความเข้มแขง็ และความสามัคคีให้กับชุมชน  โดยการจัดประชุม  ปรกึษาหารือ และการแกป้ัญหา

ต่างๆ เกี่ยวกบัการบรหิารงานของหอกระจายข่าว เป็นประจ าทุกเดือน   งบประมาณ  50,000  บาท 

 

 

 

 

 

7. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน

และผู้ประกาศข่าวชุมชน  

   จัดท าโครงการฝึกอบรมการซ่อมและดูแลรักษาหอกระจายข่าวชุมชน  ตาม 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้

ประกาศข่าวชุมชน  ในวันที่   26  พฤศจิกายน  ๒๕๕7  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เพ่ือให้

ผู้ดูแลหอกระจายข่าวในการดูแลและซ่อมบ ารุงหอกระจายข่าวเพ่ือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย

ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประกาศข่าวชุมชน ทั้ง  36 ชุมชน   งบประมาณ  14,850  บาท 

 

 

 

 

 

 

                    จดัอบรมผูป้ระกาศขา่วชมุชน   ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชมุชน  ในวันที่  26  มนีาคม  2558  

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ เพื่อให้ผูป้ระกาศขา่ว ได้มีทักษะ ในการประกาศขา่วและใชง้าน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  งบประมาณ  10,580  บาท 

 

 



 

 

 

8. โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้ก าหนดให้จัดโครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการ 

บริหารงาน (อสต.)  โดยจัดอบรมให้กับอาสาสมัครฯ เมื่อวันอังคารที่  31  มีนาคม  2558  เวลา 09.30  น.  ห้อง

ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ที่ประชาชนโดยรวม  จะได้รับจากการ

จัดบริการสาธารณะของเทศบาลหรือการจัดท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาลต้องได้รับการตรวจสอบว่ามีการ

ด าเนินการด้วยความโปร่งใสและคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร  โดยอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) 

จะเป็นกลุ่มองค์กรชุมชนหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในงานราชการของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เพ่ือป้องปรามมิให้บุคลากรเทศบาลกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  งบประมาณ  

20,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

         

9.   โครงการเทศบาลต้านการทุจริต 

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ สภา

อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัด

โครงการรวมพลังรณรงค์ "ต่อต้านคอร์รัปชั่น" เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนาม

หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์   โดยได้รับเกียรติจากนายภุชงค์  โพธิกุฎสัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น

ประธาน  และมอบเกยีรติบัตรเชิดชูสถาบันการศึกษา และคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด พร้อมปล่อยขบวน

เดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น  โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  1,500  คน  งบประมาณ  100,000  บาท 

 



 

 

 

 

10.   โครงการจัดเวทีสาธารณะ 

 จัดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ 

ประชาชน  โดยได้มีการจัดรับความคิดเห็นของประชาชน 3  เรื่อง  ดังนี้ 

1.  การย้ายศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์   มีประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง เข้าร่วม 

ประชาคม  จ านวน  450  คน  คิดเป็น 27 % ของ 1,620 คน  แยกเป็นในเขตเทศบาล จ านวน 360 คน นอกเขต  

จ านวน 90 คน  มตทิี่ประชุมเห็นชอบการย้ายศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ไปอยู่ ณ บริเวณหนองซ าหมู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การจัดตั้งโรงเรียนสาขาโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ ชุมชนดงปอ  ผู้มีส่วนได้เสีย 

400   คน   ผู้เข้าร่วมประชาคม 110 คน คิดเป็น 27.50 %   ที่ประชุมมีมติเห็นขอบในการจัดตั้งโรงเรียนสาขา

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ 

3. การจัดท าแบบแปลนตลาดเพ่ือปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ   มีพ่อค้าแม่ค้าเข้า 

ร่วมประชาคมในครั้งนี้ 358  คน มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงตลาดตามแบบแปลน  

 

   

 

 

 



 

 

11. โครงการ “ชาวกาฬสินธุ์ ร่วมใจโปร่งใสสุจริต  ด าเนินชีวิตดว้ยธรรมะ” 

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดท าโครงการ “ชาวกาฬสินธุ์ร่วมใจ  โปร่งใสสุจริต  ด าเนินชีวิตด้วย
ธรรมะ”  โดยให้พนักงาน  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   เข้าวัดปฏิบัติธรรมและตัก
บาตร  ในวันอาทิตย์ของทุกเดือน  อย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง  โดยท าการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนใน 9 วัด  และ
กิจกรรมสวดมนต์ตอนเช้าในวันพระก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  เพ่ือเสริมสร้างศีลธรรมและส านึก         ในคุณธรรม  
จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้กับบุคลากรเทศบาลไม่ให้ประพฤติชั่ว  และเพ่ือ
พัฒนาจิตใจบุคลากรเทศบาลให้เป็นทุนทางสังคม  งบประมาณ  30,000  บาท 

 
            
 
              
 
 

กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ 
 
 
 
 
 
 
       

       กิจกรรมสวดมนต์วันพระ 
 
 
 
 

12.   โครงการถนนสายบุญ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการถนนสายบุญ โดยมี 
กิจกรรมท าบุญตักบาตร "ถนนสายบุญ" บริเวณถนนภิรมย์ จากอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถึง วงเวียนน้ าพุ    ซึ่งได้
เริ่มมาตั้งแต่ วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เป็นต้นมา ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป (พุธแรกและพุธที่สามของทุก
เดือน) เพ่ือเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกในคุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล  สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ



ให้กับบุคลากรเทศบาลไม่ให้ประพฤติชั่ว และเพ่ือพัฒนาจิตใจบุคลากรเทศบาลให้เป็นทุนทางสังคม   งบประมาณ  
10,000 บาท 
 
 
 
 
 

 
 

 

13.   โครงการจัดท ารายงานกิจการชุมชน 

เพ่ือรวบรวมผลงานหรือกิจกรรมของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้ง  36  ชุมชน ที่ได้ 

ด าเนินการทั้งที่เป็นผลงานดีเด่น  และกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนได้ด าเนินการ  จ านวน  300  เล่ม งบประมาณ  

50,000 บาท 

 



พันธกิจที่ 1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 

เป้าประสงค์ที่ 3  บุคคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

1.  โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ระหว่าง 

วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2557  ณ โรงเรียนเทศบาลเข้าพิทักษ์  โครงการศูนย์รักสุนัขหัวหิน  เพ่ือฝึกอบรมคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานสถานธนานุบาลและ

พนักงานจ้างเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้าน 

1. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การต่อด้านการทุจริตคอรัปชั่น 

2. การด าเนินงานตามกิจกรรม 5 ส. 

3. มาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน 

4. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  

5. ด้านทักษะเฉพาะงานในแต่ละต าแหน่ง 

6. ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมและสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในขณะ 

ปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้เทศบาลก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กรภายใต้ค าขวัญ.“กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิ

บาล”   งบประมาณ  1,000,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. โครงการอบรมคุณธรรมน าการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจ าปี 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมน าการปฏิบัติงานส าหรับพนักงาน 

และลูกจ้างของเทศบาล  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล  ได้ตระหนักและมีจิตส านึกใน

การปฏิบัติงาน โดยน าคุณธรรม จริยธรรม  มาเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงาน งบประมาณ  20,000 

บาท 

 

 

 

 

 

 

3. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่นประจ าปี 

เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นรางวัลส าหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครู 

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างดีเด่น  มีผู้ได้รับการรางวัลในครั้ง  จ านวน  9  คน    งบประมาณ 30,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

4. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 



พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง จึงเป็นหัวใจส าคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การฝึกอบรมการสัมมนา 

การดูงาน และการเพ่ิมทักษะโดยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ และเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้มีความรู้ความสามารถ ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ จึงได้จัดท าโครงการ “อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร และสร้างคุณธรรมน าการ

ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕8    ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน  งบประมาณ  20,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

5. โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 

จัดประชุมเพ่ือมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรของเทศบาล  และลงนามบันทึก 

ข้อตกลงระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา  ว่ามุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของ

ตัวชี้วัดในระดับสูงสุด  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูงสุด โดยมีบุคลากรเทศบาล เข้าร่วมในครั้งนี้  จ านวน  300  

คน  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล   งบประมาณ  10,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

6. โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับการประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับแต่ละส านัก  

กองทีร่ับผิดชอบตัวชี้วัดได้น าข้อเสนอแนะที่ได้จากวิทยากรและผู้บริหารมาปรับปรุงและและแก้ไข เพ่ือให้การ

ขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ในปีงบประมาณ  2558  ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ได้ปรับปรุงเพ่ิมขึ้นจากเดิม 36  

ตัวชี้วัด เพิ่มข้ึนเป็น  40  ตัวชี้วัด งบประมาณ  30,300 บาท 

 

 



 

 

 

 

7. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ 

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เนื่องจากกฎหมายเป็นเครื่องมือควบคุมพฤติการณ์ในสังคมท่ี

พัฒนามาจากศีลธรรม ขนบธรรมเนียม ศาสนา และกฎเกณฑ์ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย

ในสังคมกฎหมายจึงเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนในสังคมตลอดเวลาตั้งแต่ถือก าเนิดจนเสียชีวิตแต่ปัจจุบันยัง

พบว่าประชาชนจ านวนมากยังขาดโอกาสได้รู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท่ีมีความจ าเป็นต่อ

ชีวิตประจ าวัน เช่น การท านิติกรรมสัญญา  ความสัมพันธ์  ทางครอบครัวระหว่างสามีภรรยา  การรับ

มรดก  สิทธิของผู้เสียหาย  ผู้ต้องหา  หรือจ าเลยในคดีอาญา ดังนั้น จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้

ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ขึ้น โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยให้ประชาชนท่ี

เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านกฎหมายท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน อันจะส่งผลให้ชุมชนและสังคมเกิด

ความเรียบร้อย ประชาชนมีภูมิคุ้มกันเบื้องต้นในการใช้ชีวิตในสังคม โดยมีตัวแทนจากชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ท้ังหมด 36 ชุมชน ชุมชนละ  5  คน  รวม  180  คน  เข้าอบรมในครั้งนี้  

งบประมาณ  50,000  บาท 

 

 

 

 

 

8. โครงการพัฒนาครู 

พนักงานครูเทศบาลเข้ารับการอบรมตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  ในระดับ 

ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  108  คน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน การสอน 

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รวมทั้งเทคนิคการสอนที่มี

นวัตกรรมการเรียนใหม่ๆ งบประมาณ 324,000  บาท 



 

 

 

 

 

 

9. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

จัดซื้อหนังสือ สื่อการเรียนการสอน   และหนังสือส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  

ทั้ง 4  แห่ง  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มี

ประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองต่อการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทางการศึกษาของครู  นักเรียน ชุมชน

และผู้สนใจที่ใฝ่รู้ได้มาใช้บริการ  งบประมาณ  400,000 บาท 

10. โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูแกนน ายาเสพติด 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่และครูแกนน ายาเสพติด  เพ่ือเจ้าหน้าที่ 

และครูวิทยากรแกนน าฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการต้านยาเสพติดการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนความ 

เข้าใจในพิษภัยยาเสพติด  และความห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภท  งบประมาณ  50,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

11. โครงการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดส่งครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสเข้ารับการอบรม เพ่ือเป็นการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ  โรงแรม   

ทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 10,000 บาท 

 

 

 



 

 

 

12. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือพัฒนา 

ศักยภาพด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

เพ่ือประโยชน์ต่อตัวครูและนักเรียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  งบประมาณ  18,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

13. โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู 

เพ่ือให้พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการจัดกระบวนการ 

เรียนรู้  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในการน าความรู้ ความเข้าใจไปบูรณาการ

จัดการศึกษาในสถานศึก จึงได้จัดการฝึกอบรมของพนักงานครู  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  งบประมาณ  

100,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ   ให้กับพนักงานเทศบาลฯที่ปฏิบัติ   งานเกี่ยวกับการ 



จัดซื้อจัดจ้าง ตัวแทนของประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอาสาสมัครชุมชนร่วม

ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล  โดยมีผู้อบรมในครั้ง  50  คน  ณ  ห้องประชุมพวงพะยอม  งบประมาณ  

10,000 บาท 

 



พันธกิจที่ 1  การเพิ่มศักยภาพในการบริกาจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

เป้าประสงค์ที่  5  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ดังนี้ 

1. เครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูง จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,500  บาท 

2.  พัดลมเพดาน  จ านวน 2 เครื่องๆละ 1,800 บาท งบประมาณ 3,600 บาท 

3.  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจ็คเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 35,000  บาท 

4.  โต๊ะท างานเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต จ านวน 16 ตัวๆลถ 5,000  บาท  

     งบประมาณ  80,000 บาท 

5.  เครื่องขยายเสียง จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 8,900  บาท งบประมาณ 89,000 บาท 

6.  เครื่องเล่น DVD จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ  1,550 บาท งบประมาณ 15,500 บาท 

7.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  11,000  บาท 

8.  เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุ ๆ ละ  14,000  บาท งบประมาณ 28,000 บาท 

9.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  8,500  บาท 

10. เครื่องสแกนเนอร์ จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 3,000 บาท 

11. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 3 in 1 จ านวน 1  เครื่อง งบประมาณ  5,000  บาท 

12. เครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท งบประมาณ 30,000 บาท 

13. เครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  9,500  บาท 

14. เครื่องกรองน้ าดื่ม ระบบการกรอกแบบ UV 5 ขั้นตอน จ านวน 1 เครื่อง  

     งบประมาณ 9,000  บาท 

15. เครื่องสูบน้ าไดโวล์ จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ  8,500  บาท งบประมาณ 25,500 บาท 

16.  ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนใส จ านวน 3 หลัง  หลังละ 4,900 บาท  

       งบประมาณ 14,700บาท 

17.  ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 3,600 บาท งบประมาณ 7,200 บาท 

18.  ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนใส จ านวน 2 หลัง หลังละ 3,600 บาท งบประมาณ 7,200 บาท 

19.  โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 5 ชุด ๆ ละ 6,700  บาท งบประมาณ 33,500  บาท 

20.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  11,000  บาท 

21.  เครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 38,000  บาท งบประมาณ 76,000 บาท 



22.  กล้องวงจรปิด จ านวน 2 ชุด 8 ตัวพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง งบประมาณ 45,200  บาท 

23.  พัดลมโคจร จ านวน 24 ตัว ๆ ละ 1,950  บาท งบประมาณ 46,800  บาท 

24.  เครื่องสูบน้ า จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  9,500  บาท  

25.  ครุภัณฑ์วงดุริยาง งบประมาณ 74,100  บาท 

26.  โต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนขาเหล็ก จ านวน 30 ชุด ๆ ละ 1,800 บาท 

       งบประมาณ 54,000  บาท 

 

27.  ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000  บาท งบประมาณ 10,000  บาท 

28.  พัดลมโคจร จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 1,950  บาท งบประมาณ  19,500  บาท 

29.  เครื่องมิกเซอร์  จ านวน  1  ชุด  งบประมาณ 15,500 บาท 

30  .ไมค์โครโพนไร้สาย  จ านวน  1  ชุด  งบประมาณ 15,400  บาท 

31  .เครื่องปั่นไฟ  จ านวน  1  ชุด  งบประมาณ 15,700 บาท 

32.  เครื่องสูบกน้ าบาดาน  จ านวน  1  ชุด  งบประมาณ 21,400 บาท 

33.  เครื่องท าน้ าเย็น  จ านวน  1  ชุด  งบประมาณ 13,000 บาท 

34.  โต๊ะตรวจสัตว์หน้าเรียบ จ านวน  1  ชุด  งบประมาณ  11,000  บาท 

35  .โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด  งบประมาณ  3,800 บาท 

36.  เก้าอ้ีแถวรอตรวจ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ  3,000 บาท 

37.  เครือ่งคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ จ านวน  1 เครื่อง งบประมาณ   15,000  บาท 

38.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 3,500  บาท 

39.  เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  3,000 บาท 

40.  เครื่องช่วยชีวิต  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ  2,750  บาท 

41.  เครื่องดูดเสมหะ จ านวน 1  เครื่อง งบประมาณ  9,350  บาท 

42  .โคมไฟผ่าตัด  จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 40,700  บาท 

43.  เครื่องชั่งน้ าหนัก  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000  บาท 

44.  กล้องจุลทรรศ์ จ านวน  1  เครื่อง งบประมาณ  16,500  บาท 

45.  เลื่อยวงเดือนพร้อมเครื่องเลื่อยวงเดือน จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 31,800 บาท 

46.  เก้าอ้ีพลาสติกรุ่นเก้าอ้ีทอง จ านวน 300 ตัว ๆ ละ 260 บาท งบประมาณ 78,000 บาท 

47.  เครื่องปั้มน้ า จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ  17,000 บาท งบประมาณ 34,000 บาท 

48.  รถขุดและดันตีนตะขาบ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 685,000  บาท 



49.  เครื่องเจาะคอนกรีต จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  80,000  บาท 

50.  เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 9,500  บาท  

       งบประมาณ  38,000  บาท 

51.  เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  12,000  บาท 

52.  เครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 9,500  บาท  

       งบประมาณ 38,000  บาท 

53.  เครื่องเจียร์เหล็ก ชนิดมือถือ จ านวน 1  เครื่อง งบประมาณ  4,500  บาท 

54.  เครื่องไล่นก จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 600,000  บาท 

55.  เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม จ านวน 2  เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท  

      งบประมาณ  24,000  บาท 

56.  เสาวอลเลย์บอลในร่ม งบประมาณ 35,000  บาท 

57.  เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ  6,000  บาท  



พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 6  ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

1.  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ต่อเนื่อง 

   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการศึกษา โดยมีโรงเรียนเป็นฐานสถานศึกษามีความคล่องตัวในการ

บริหารจัดการตนเอง  สามารถวางแผนการบริหารจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  บุคคลที่

อยู่ในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  

(SBMLD) ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี

คุณภาพ ได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  งบประมาณ  4,000,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทของที่ตั้ง 

สถานศึกษา  และความต้องการของผู้เรียนและชุมชนที่เก่ียวข้อง  และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

จึงได้จัดแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง  4 โรงเรียน  งบประมาณ 200,000 บาท 

 

3.  โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาดีเด่น 

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาผลการประกวด 

แผนพัฒนาดีเด่น  ผลการประกวด  รางวัลดี  ได้แก่  โรงเรียนเทศบาล  1  กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  รางวัลพอใช้  

ได้แก่   ส านักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล  4  วัดใต้โพธิ์ค้ า  โรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ  และศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  1   งบประมาณ 350,000 บาท 

 

4.  โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

จัดท าหลักสูตรและคู่มือการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  ในระดับก่อนวัยเรียน  ประถมศึกษา   

และระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล   งบประมาณ 320,000 บาท 



 

 

 

 

 

5.  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา 

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาในโรงเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับบริบท 

สถานศึกษา และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง     

4 โรงเรียน งบประมาณ  200,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

6.  โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค การเรียนการสอน 

การในระดับปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ   งบประมาณ  50,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

7.  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน 

จัดท าสื่อการเรียน การสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชน  เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ 



เรียนการสอน  หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ต าราเรียน  เอกสารอ่ืนๆที่มีความจ าเป็นต่อการสอนให้มีความหลากหลาย  

งบประมาณ  140,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  โครงการก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล  4  

ก่อสร้างรั้ว ประต ูและป้ายชื่อโรงเรียน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 79 เมตร โรงเรียนเทศบาล  4  

ถนนประดิษฐ์   งบประมาณ  480,000 บาท 

 

9.  โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ  โรงเรียนเทศบาล  4 

ก่อสร้างเสาธง แท่นกว้าง  3.00  เมตร ยาว  11.00  เมตร  พร้อมเสาธงโรงเรียนเทศบาล  4   

ถนนประดิษฐ์  ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด  งบประมาณ 200,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  โครงการก่อสร้างหอพระ โรงเรียนเทศบาล  4   



ก่อสร้างแท่นส าหรับประดิษฐ์พระพุทธรูป ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 1.20  

เมตร ส าหรับโรงเรียน เทศบาล 4 ถนนประดิษฐ์  ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด งบประมาณ  70,000 บาท 

 

11.  โครงการก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์พร้อมเสาธงชาติ  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ 

ก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์ พร้อมเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาล 3  วัดเหนือ ขนาดกว้าง 5.00 

เมตร  ยาว 15.00 เมตร พร้อมโครงหลังคาและแท่นเสาธง ตามแบบแปลนเทศบาล ก าหนด ส าหรับโรงเรียน

เทศบาล 3 วัดเหนือ   งบประมาณ 680,000 บาท 

 

12.  โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม  ขนาดกว้าง  10.00  เมตร ยาว  15.00 เมตร 

  ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนดส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ  470,000 บาท 

 

13.  โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนโรงเรียนเทศบาล  3 วัดเหนือ 

 ปรับปรุงพื้นอาคารอนุบาลโดยเปลี่ยนจากกระเบื้องยางภายในห้องเรียนเป็นกระเบื้องแกรนิตโต   

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 292  ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด     งบประมาณ  236,700 บาท 

 

 

 

14.  โครงการก่อสร้างประตูรั้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 ก่อสร้างประตูรั้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กว้าง 4.50 เมตร สูง 2.00 เมตร  

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด   งบประมาณ  30,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

15.  โครงการก่อสร้างทางเท้า โรงเรียนเทศบาล  2  วัดสว่างคงคา 



 ก่อสร้างทางเท้า บล็อกพ้ืนทางเท้าส าเร็จรูป กว้าง 1.00 - 3.00 เมตร พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  

84.00 ตารางเมตร  เชื่อมต่อระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล  2  ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด 

งบประมาณ  65,000 บาท 
 

16.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน 

- ปรับปรุง ซ่อมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยา- 

สิทธิ์  งบประมาณ  200,000  บาท    

-  ปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคารประกอบ  โรงเรียนเทศบาล  3 วัดเหนือ 

งบประมาณ  200,000  บาท 

-  ปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคารประกอบ  โรงเรียนเทศบาล  4  ถนนประดิษฐ์ 

งบประมาณ  200,000  บาท 

-  ปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคารประกอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 วัดสว่างคงคา 

งบประมาณ  200,000  บาท 
 

17.  โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

   ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 16 มาตรฐาน 70 
ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จ านวน 14 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้โดยจัดสอบประเมินสมรรถนะนักเรียน
ระดับชั้น ป.3, ป.6, ม.3,ม.6 และผลที่ได้คือ มาตรฐานด้านปฐมวัย จ านวน ๑๔ มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ประเมินใน
ระดับดีมาก และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๑๖ มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดีมาก และได้
จัดท าเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จ านวน 50 เล่ม เพ่ือรายงานจังหวัด , กลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นท่ี 12 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  งบประมาณ 20,000    บาท 
 
 
 
 
 

18.  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดการแข่งขันคนเก่ในโรงเรียนท้องถิ่น 

ระดับประเทศ  ประจ าปี  2558   เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองในระดับประเทศ  และเพ่ือให้ครูและ

นักเรียนมีการค้นคว้าหาความรู้  มีโอกาสแสดงความสามารถ เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใน

โรงเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด เทศบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ระดับละ 5 คน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ผลการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ได้รับเกียรติบัตรผ่านเข้ารอบสอบสัมภาษณ์ งบประมาณ  85,000   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  โครงการจัดงานวันครู 

เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมร าลึกถึงบูรพาจารย์ ซึ่งครูเป็นก าลังที่ส าคัญ 

ในการให้ความรู้ พัฒนาเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี ประพฤติดี  และช่วยเหลือสังคมในทุกด้าน เป็นที่ยกย่องและเชิดชู

เกียติในสังคม  โดยมีครูที่ได้รับรางวัลในการประกวดสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 กลุ่มสาระ  ดังนี้   

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ได้แก่ นางสายสวาท พวงค า 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นายประภาส  แสงสีแสง 

3. กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ได้แก่ นายสุรศักดิ์  บุบผาเดช 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ นายวิชิต สายส าอางค์ 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ได้แก่ นางสาวพัชราภรณ์   เขจรศาสตร์ 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ นายบุญสนอง  ฆารเลิศ 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้แก่ นางสุดารัตน์ สุระสา 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ได้แก่ นางสาวอินทรา ประกิ่ง 

9.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่  นายสุชาติ โพธิ์ปัดชา 

ระดับปฐมวัย ได้แก่  นางสาววิลาวรรณ นาสวาสดิ์ 

ครูดูแลเด็กดีเด่น ได้แก่  นางวิภาวดี ชุมกาแสง 

 

 



 

ผลการประกวดค าขวัญครู 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นางสุพรรณี  พรมเกตุ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นางสุวิมล ถิ่นละออ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นางสาววิลาวรรณ นาสวาสดิ์ 

งบประมาณ  80,000 บาท 

 

 

 

 

 
 

 
 

20.  โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 

   เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  และพัฒนาส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา  โดยมี

เป้าหมายเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลได้รับการศึกษานอกระบบ จ านวน  15  คน  จ านวนเด็กด้อยโอกาสเข้ารับ

การศึกษาในระบบ   จ านวน 19 คน   งบประมาณ  10,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

21.  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  2558 ณ  บริเวณสนามหน้าศาลา

กลางจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตเทศบาล และผู้ปกครองในจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้

น าบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีส่วนราชการทั้งภาครัฐ และเอกชน  บริษัทห้างร้านเข้าร่วมจัดกิจกรรม

มอบของรางวัลให้กับเด็กที่เข้าร่วมงาน จ านวน  25  หน่วยงาน และมีการแสดงต่างๆของเด็กและเยาวชนที่มี

กิจกรรมเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน พร้อมเข้ารับมอบเกียรติบัตรการสร้างคุณงามความดี  งบประมาณ 

250,000 บาท 



 

 

 

 

 

22.  โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน 

  จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก  เยาวชน  และประชาชน โดยมีการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ 2 รุ่น รุ่น

ประชาชนชายและรุ่นประชาชนอายุ 40 ปี  มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 16 ทีม ผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้ 

- ประเภทประชาชนรุ่นอายุ 40 ปี ชาย 

อันดับ 1. ทีม TOT กาฬสินธุ์  

อันดับ 2. ทีม ส.มิตรยนต์ 

อันดับ 3. ทีม สมเด็จ 

อันดับ 4. ทีม ทนายหนุ่ย 

งบประมาณ 200,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

23.  โครงการก่อสร้างส้วม โรงเรียนเทศบาล  4 วัดใต้โพธิ์ค้ า (ถนนประดิษฐ์) 

 ก่อสร้างห้องส้วม  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ า (ถนนประดิษฐ์)  ตามแบบแปลนเทศบาล

ก าหนด  งบประมาณ  336,000 บาท  (เงินอุดหนุน) 

 

24.  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมือง- 

กาฬสินธุ์ 2  ชุมชนดงปอ 

 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2   

ชุมชนดงปอ  ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด    งบประมาณ 2,274,000 บาท (เงินอุดหนุน) 



 

 

 

 

 

 



พันธกิจที่ 2  ประชาชนคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์ที่ 7  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

1.  โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษาประจ าปี 

 ๒๕๕๘   เพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และเยาวชนได้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับโทษของยาเสพติด  

เด็กและเยาวชนได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติด   คณะวิทยากรจากสถานีต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เข้าท าการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์งบประมาณ 60,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น 

   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน  เพ่ือจัดการ 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ   ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและ
ได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด  นักเรียนสามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งบประมาณ 400,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

3.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา แยกเป็น 

3.1  เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน  

ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  งบประมาณ  7,555,000  บาท 

ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  904,000 บาท 



  3.2 .ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  งบประมาณ  60,000  บาท 

ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  20,000  บาท 

  3.3. ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง   

ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  งบประมาณ  50,400  บาท 

ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  16,800  บาท 

  34. ค่าจัดการเรียนการสอน 

ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา   

งบประมาณ  266,900  บาท 

รวมงบประมาณ 8,873,100 บาท 

4. โครงการอาหารกลางวัน 

ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ  จ านวน  5  แห่ง ในการจัดอาหาร 

กลางวันให้กับนักเรียน  งบประมาณ 15,344,000 บาท 

 

5.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น  เพ่ือใช้จ่ายในการ 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ   ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จ านวน ๑,๙๓๑  คน  จัด

กิจกรรม  เช่น  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมทัศนา

ธรรม) นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการฯ  จ านวน  ๑๙๐  คน  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  255๘  โรงเรียน

เทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี 255๘ วันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน    255

๘   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ โครงการประชุมผู้ปกครอง  วันที่ ๑๘ มิถุนายน  255๘  จ านวน  34๐  คน 

โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ า  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่) จ านวน  ๑๑๓  คน  

วันที่  ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม งบประมาณ  400,000 บาท 

 

 

 

 

 

 



6.  โครงการวันอ าลา 

เพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษาท้ังสิ้น  468  คน  แยกได้ในระดับชั้นปฐมวัย  จ านวน  178  คน 

ระดับประถมศึกษาปีที่  6  226 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จ านวน  41  คน  และระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  

จ านวน  23  คน  จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ซึ่งเป็นอนาคตของชาติและมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาในระดับที่

สูงขึ้น  จึงได้จัดพิธีมอบใบกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โดย

มีนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธี  งบประมาณ 60,000 บาท 

 

 

 

 

7. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2558 
  ในระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดชัยภูมิ ในการนี้ส านักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้จัด
ร้านแสดงผลงานทางการศึกษา จ านวน 1 ร้าน และจัดส่งกิจกรรมครู 6 กิจกรรม และกิจกรรมประกวด/แข่งขัน
ของนักเรียน จ านวน 28 กิจกรรม เพ่ือเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัด
การศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

สรุปผลการประกวด/แข่งขันกิจกรรม ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนใน 
ระดับภาคตะวันออเฉียงเหนือ 

1.  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กิจกรรมร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแด๊นเซอร์ นักเรียนจ านวน 9 คน 
    (ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์) 
2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพระบายสี นักเรียนจ านวน 2 คน 
    (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) (ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์)  
3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กิจกรรมเดินตัวหนอน ระดับปฐมวัย นักเรียนจ านวน 10 คน 
     (ทีมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ) 
4  .กิจกรรมที่รับรับรางวัลต่างๆ 
  - เหรียญทอง  จ านวน 13 รางวัล 
  - เหรียญเงิน จ านวน 14 รางวัล 
  - เหรียญทองแดง จ านวน   1 รางวัล 
  - ชมเชย (เข้าร่วมกิจกรรม)  จ านวน 2 รางวัล 

งบประมาณ 250,000 บาท 

 

 



 

 

 

 

8.  โครงการพ่อแม่คนที่สอง 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการพ่อแม่คนที่สองวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ครูเป็นพ่อแม่คนที่ 
สองของนักเรียน เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง มีการออกเยี่ยมนักเรียนตามบ้านพัก และแจกทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจน แยกได้
ดังนี้ 

1. โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์   

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  จ านวน ๓๕๒ ทุน 
2. โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา 

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑   จ านวน ๖๙  ทุน 

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒, ๓, ๕,๖  จ านวน ๕๕ ทุน 

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   จ านวน ๑๖ ทุน 
 

3. โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้้า  

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  จ านวน ๓๓ ทุน 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  -  ๖   จ านวน ๗๕ ทุน   
งบประมาณ 300,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

9.  โครงการเข้าค่ายเยาวชน 

   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้ด าเนินการตามนโยบายการส่งเสริมเด็ก เยาวชนโดยการน านักเรียน 



เยาวชน ในสังกัดเทศบาล เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน  ณ ส้านักปฏิบัติธรรมสวนดอนธรรม จังหวัด

กาฬสินธุ์   เพ่ือพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถน าสิ่งต่างๆที่เป็น

ประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน งบประมาณ 30,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  โครงการเข้าค่ายวิชาการ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จัดโครงการเข้าค่ายวิชาการ เพื่อส่งเสริมขีดความสามาระและพัฒนา 

ศักยภาพผู้เรียนในการแก้ปัญหา ฝึกคิด และการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนการรู้ ครอบคลุมทั่งการศึกษาในระบบ

และการศึกษานอกรอบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาท่ีสูงขึ้นและใช้ในชีวิตประจ าวันได้

อย่างคุณภาพ   งบประมาณ 50,000 บาท 

 

 

 

 

11.  โครงการจัดท าแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดสอบวัดผลความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรยีนเทศบาล 2 และโรงเรียนเทศบาล 4 ซึ่งได้จัดท าเครื่องมือเพื่อประเมินฯ ทั้ง  ๓  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณติศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนในสังกัดฯ  มี

ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ที่มมีาตรฐานพัฒนาการด้านการสื่อสารและทักษะกระบวนการคิดแก้ปญัหา เพื่อรองรับสู่ประชาคม

อาเซียน   และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้    งบประมาณ 50,000 บาท 

 



 

 

 

 

 

 

12. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่งตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเข้าร่วมการแข่งกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ผลการแข่งขัน  นักกีฬา กรีฑา ได้รับรางวัล  5 เหรียญทอง  ในประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 

12 ปี หญิง  วอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 14 ปี หญิง เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวรุ่นอายุ  12 ปีหญิง  วิ่งข้ามรั้ว 100 

เมตร รุ่นอายุ 16 ปี หญิง   วิ่ง  3,000 เมตร รุ่นอายุ 16 ปี ชาย 2 เหรียญทองแดง  ในประเภทกีฬา วิ่ง 800 เมตร 

รุ่นอายุ 18 ปี ชาย  วิ่งมินิมาราธอน ประเภทชาย  วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ชาย  ได้รับรางวัลอันดับที่ 7 

และ 10 ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ  ซึ่งนักกีฬาที่รับรางวัลทั้งหมดได้เป็นตัวแทนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ณ จังหวัดกาญจนบุรี  งบประมาณ 350,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

13.  โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเพ่ือคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนไปแข่งขันใน 

ระดับภาคและระดับประเทศ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญา โดยการน าเอาการแข่งขันกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนา ซึ่งชนิดกีฬาที่ท าการแข่งขันมี 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ 

กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเล่ย์บอลชายหาด และเปตอง แบ่งเป็นรุ่นอายุการแข่งขันได้ดังนี้ รุ่นอายุ

ไม่เกิน 12 ปี ชาย –หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย – หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย – หญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 

18 ปี ชาย – หญิง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรี ยน

เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล  วัดสว่างคงคา และโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ า การจัดการ



แข่งขัน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4  – 7 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

และสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์งบประมาณ 30,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

14.  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 

นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้ง 6 แห่ง  และนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ จ านวน 

4  แห่ง  ได้รับอาหารเสริม (นม)  ที่มีคุณค่าและปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  งบประมาณ 

10,325,000 บาท 

 

 

 



พันธกิจที่ 2  ประชาชนคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ที่ 8  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่ 

1. โครงการสนับสนุนจังหวัดในการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัด 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและ 
งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์   งบประมาณ 200,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

2.  โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดท า เพ่ือถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิม 
พระเกียรติ และได้มีการจัดวางพานพุ่มเงิน พุ่มทองโดยมีคณะผู้บริหาร  ประธารสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน  ตัวแทนภาคประชาชน      
กลุ่มพลังมวลชนรวมทั้งบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างจากชุมชนต่างๆ ร่วมวางพานพุ่มในครั้งนี้ด้วย
งบประมาณ 120,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

๓. โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง 

  จัดกิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สมาทานศีลและสมาทานกรรมฐาน งานปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมฐานเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส คล้ายวันพระ

ราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่ง

ดอนกลาง) อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมี พระสุนทรธรรมประพุทธ์ 



(เกษร ฐานิสฺสโร) รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าอาวาสวัดเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

ฝ่ายสงฆ์  งบประมาณ 40,000 บาท 

 

 

 

 

๔.  โครงการอบรมสัมมนาผู้น าด้านศาสนพิธี 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ให้การสนับสนุนงบประมาณกับพุทธสมาคมในการจัดกิจกรรมตาม

โครงการธรรมอาสาสร้างคุณค่าชีวิต  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของจิตอาสา และมีส่วนร่วมในการ

สร้างสังคมยุคใหม่ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดประชานิยม  งบประมาณ 50,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

๕.  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ผู้ไทย ร่วมพิธีบวงสรวงถลา 

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ให้การสนับสนุนงบประมาณกับสมาคมวัฒนธรรมผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์  

ในการจัดโครงการเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้ไทย ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงด า ภาคกลาง  เพื่อ

แลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมผู้ไทยที่มีมาช้านาน และเพ่ิมความสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้องชาวผู้ไทย  ณ  จังหวัด

ราชบุรี  งบประมาณ 50,000 บาท 

 

 

 

 

 

 ๖.  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 



  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ให้การสนับสนุนงบประมาณกับยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์  ในการ

จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในวโรกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา  เพ่ือให้เยาวชนได้น าหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ณ  

วัดประชานิยม  งบประมาณ 50,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๗.  โครงการส่งเสริมการด าเนินงานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ในการจัดกิจกรรม   งบประมาณ 50,000 บาท 

 

 ๘. โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟู  ประเพณีวัฒนธรรมไทย 

   - งานปีใหม่ 

   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดงานท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่   ประจ าปี  

2558  ในวันที่  1 มกราคม  2558  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  ตลอดจนเพ่ือเป็นการอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงไว้สืบไป  โดยมีข้าราชการ  และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์  

ได้เข้าร่วมท าบุญตักบาตร  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  งบประมาณ 30,000 บาท 

 

 

 

 

 

   - งานประเพณีสงกรานต์ 



   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ เอกชน ชุมชน พ่อค้าและประชาชน ได้

ก าหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2558   ในวันที่ ๑2 – ๑๓  เมษายน  2558  ณ  สนามหน้าศาลากลาง

จังหวัดกาฬสินธุ์  ถนนสงกรานต์  (ถนนอนรรฆนาค)  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมงานประเพณีนี้อย่างทั่วถึง  

มีพิธีท าบุญตักบาตร  ขบวนแห่หลวงพ่อองค์ด า  พิธีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ  การแสดงดนตรีสด จากชมรมดนตรี

เยาวชนจิตอาสา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กิจกรรมตุ้มโฮม ฮักแพง พาแลงกาฬสินธุ์  ประกวดเต้นคัฟเวอร์แดนซ์  

การประกวดขับร้องพร้อมเต้นหางเครื่องประกอบเพลง การประกวดเทพีสงกรานต์  เพ่ือเป็นการรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงไว้สืบไป งบประมาณ  400,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

   - งานบวงสรวงหอเจ้าบ้านศาลหลักเมือง ปู่แฮ่ ปู่หาร ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญตากุดโง้ง ปู่บุญตา- 

กุดน้ ากิน 

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคือ  หอเจ้าบ้าน  ปู่แฮ่  ปู่หาร  ปู่กุลา 

บุญโฮม  ปู่บุญตากุดโง้ง  และศาลหลักเมือง  ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนตลอดมา  

ทั้งนี้เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ตระหนักถึง

ความส าคัญในเรื่องนี้  จึงได้จัดงานประเพณีบวงสรวงศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน ศาลปู่แฮ่ ศาลปู่หาญ ศาลปู่กุลา

บุญโฮม  ศาลปู่บุญตากุดโง้ง ประจ าปี  2558  ในวันที่  10 - 11  มิถุนายน  2558   ณ  หอเจ้าบ้านและ

ศาลหลักเมือง เพื่อเป็นการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

ให้คงไว้สืบไป   งบประมาณ 50,000  บาท 

 

 

 

 

 

   - งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 



   จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาขึ้น ในวันที่  29 กรกฎาคม  ๒๕๕8  ณ  สนามหน้า

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี    อันดีงามของไทยและ

ท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป  ในงานได้จัดให้มีกิจกรรมหล่อต้นเทียน พิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ งดเหล้าครบพรรษา กิจกรรมการ

ประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา  การประกวดรถเทียนพรรษา  การประกวดพิธีกรบรรยาย  และในวันที่ 22 

กรกฎาคม 2558  ได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดเรียงความ  การประกวดวาดภาพระบายสี  และการประกวด

ระบายสีภาพ   งบประมาณ  250,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

  - งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร 

   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  เพ่ือ

ความเป็นสิริมงคลในการจัดงาน โดยก าหนดจัดขึ้นในวันที่  10  สิงหาคม ๒๕๕8  ณ  อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป  งบประมาณ 60,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - งานประเพณีลอยกระทง 

   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี  2558  ณ  บริเวณ

สวนสาธารณะกุดน้ ากิน   เพ่ือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในการจัด

งานในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมต่างๆดังนี้ 



1.  การประกวดขบวนแห่ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ  1  คุ้มวัดป่าทุ่งศรีเมือง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุ้มวัดหอไตรปฏิการาม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คุ้มวัดสว่างคงคา 

2. การประกวดนางนพมาศ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ  1  วัดชัยสุนทร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วดัใต้โพธิ์ค้ า 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 วดัป่าทุ่งศรีเมือง 

3. การประกวดกระทงสวยงาม 

รางวัลชนะเลิศอันดับ  1  วัดใต้โพธิ์ค้ า 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วดัชัยสุนทร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 วดัหอไตรปฏิการาม 

4. การประกวดพิธีกรบรรยาย 

รางวัลชนะเลิศอันดับ  1  วัดป่าทุ่งศรีเมือง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วดัใต้โพธิ์ค้ า 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 วดัสว่างคงคา 

ฯลฯ 

   งบประมาณ  400,000  บาท 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  - งานประเพณีบุญกฐิน 

   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ร่วมกับประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  น า

องค์กฐินไปทอดถวาย  มียอดปัจจัยที่น าไปถวายทั้งสิ้น  138,545  บาท  25 สตางค์  ณ วัดป่าทุ่งศรีเมือง  ต าบล

กาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือเป็นอานิสงส์แห่งการบ าเพ็ญทานบารมีของขาวพุทธ  เป็นการสืบ

สานวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป งบประมาณ 1,470,000 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 9.  โครงการเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" 

  จัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในระหว่างวันที่   1 –  2 เมษายน  2558              

ณ  พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)  เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์เพ่ือเฉลิมพระ

เกียรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ  5  รอบ  2  เมษายน  2558  

เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์  เพ่ือเสริมสร้าง   

ความรัก ความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทยโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ณ สวนสาธารณแก่ง-

ดอนกลาง  โดยจัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ งบประมาณ  50,000 บาท 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 10. โครงการประเพณีชุมชน ฮีดสิบสองครองสิบสี่บุญซ าฮะ 

  จารีตประเพณีเป็นสิ่งที่นิยมคือ ประพฤติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนนับตั้งแต่อดีตกาล เป็นทั้ง

ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการควบคุมพฤติกรรมทั้งแง่บวกและแง่ลบ  ให้เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม  และใน

แต่ละชุมชนท้องถิ่น ชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูประเพณี ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ซึ่งกฎหมาย

ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่บ ารุงศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอัน

ดีของท้องถิ่น 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีชุมชน  36  ชุมชนที่มีศิลปะจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

หลากหลาย  ดังนั้นเพ่ือเป็นการท านุบ ารุงรักษา  ส่งเสริมสนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนประเพณีชุมชน ฮีต 12 ครอง 14 บุญซ าฮะ จึงสมควรได้รับการอนุรักษ์และสืบสานให้

คงอยู่ต่อไป  งบประมาณ 180,000 บาท 

 



พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

เป้าประสงค์ที่ 9  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

1.  โครงการยืดอายุผู้สูงวัยด้วยกายใจที่สมบูรณ์ 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์น าคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาดูงาน 

ณ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพ่ือศึกษา

ข้อมูล การบริหารจัดการ แลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมือง

บึงยี่โถ อาทิ การเล่นเครื่องออกก าลังกาย (ฟิตเนส) การว่ายน้ า การอบซาวน่า การร้องคาราโอเกะ การถักหมวก -

กระเป๋า เพ่ือน ามามาประยุกต์และปรับใช้เพ่ือพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ 75,000 

บาท 

 

 

 

 

 

 

2.  โครงการล้างท าความสะอาดตลาด 

 - ด าเนินการล้างตลาดเทศบาลลาน 1,2,3  จ านวน  11  ครั้ง 

- ด าเนินการล้างตลาดร่วมใจการเกษตร  จ านวน  13  ครั้ง 

- ด าเนินการล้างตลาดโต้รุ่ง   จ านวน  48  ครั้ง 

งบประมาณ 130,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

3.  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๑ (ซอยน้ าทิพย์) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดท าโครงการส่งเสริม 



สุขภาพอนามัยนักเรียน ประจ าปี ๒๕๕๘ เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพช่องปาก และ

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจ าปีการศึกษาปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขซึ่งใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รับผิดชอบโรงเรียนเทศบาล ๑, เทศบาล ๔ และโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ตามก าหนดการ

ได้ออกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  ผลการ

ตรวจสุขภาพของนักเรียนสรุปได้ดังนี้ 

 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4 จ านวน 1,714 ราย   

ได้ตรวจสุขภาพร่างกาย และช่องปาก ร้อยละ 100 และชั้น ป. 1 -6 ได้รับการบ าบัดโรค 

หนอนพยาธิ ยาบ ารุงโลหิต ร้อยละ  100 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์ จ านวน 

ร้อยละ 94.59 และ 98.96  

 งบประมาณ 30,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

4.  โครงการประชุมวิชาการประจ าปี อสม. ปี 2558 

   จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ในวันที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม จ านวน ๒๗๖ คน โดย
เนื้อหาในการประชุมประกอบด้วยแนวทางการสร้างสุขภาพ ,จิตอาสาพลังสร้างโลก และท างานอย่างไรให้มี
ความสุข    งบประมาณ 60,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

  

  

  

  

  

  

  



พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

เป้าประสงค์ที่ 10  มีการป้องกันและควบคุมโรค 

๑. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

   โครงการไข้เลือดออกได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และภาคประชาชนได้ด าเนินการในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เองโดยเขียนของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นจ านวนเงิน  ๓๘๒,๐๔๐ 
(สามแสนแปดหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน) วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ –๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานได้
ดังนี้ 

1. จัดหาวัสดุที่สามารถก าจัดยุงที่เป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออก เช่น ทรายอะเบท 
 ,น้ ายาพ่นหมอกควัน ให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ และควบคุมก ากับ
ติดตามการท างานในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของอสม.ในทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ 

2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ท าการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขต 
พ้ืนที่ด้วยการพ่นหมอกควันก าจัดยุงตัวแก่และก าจัดลูกน้ ายุงลายครั้งใหญ่ ๒ ครั้ง/ ปี ตามตารางการพ่นยุง
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ 

3.  มีการด าเนินงานในการแบ่งพ้ืนที่ออกควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
เมื่อมีผู้ป่วยระบาดในทุกพ้ืนที่เขตเทศบาลฯ 

4. อสม.มีการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใน 
เขตเทศบาลฯ เดือนละ ๑ ครั้ง ทุกเดือน โดยแบ่งเป็นเขตรับผิดชอบแต่ละชุมชนเพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน
และแจ้งผลการประเมินไปยังพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกเพ่ือแก้ไขและสรุปผลการ
ด าเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เมื่อสิ้นสุดปีงบปีงบประมาณ 

สรุป ค่าดัชนีความชุกของลูกน้ ายุงลาย (HI) ประจ าปี ๒๕๕๗ 
- ชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ ายุงลาย (HI) น้อยกว่า  ๑๐ มีความเสี่ยงน้อย   
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

        - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ ายุงลาย(HI) ระหว่าง ๑๐ – ๓๐ มีความเสี่ยงปาน 
  กลาง    คิดเป็นร้อยละ ๓  
        - ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ ายุงลาย (HI) มากกว่า ๓๐ มีความเสี่ยงสูง  

คิดเป็นร้อยละ ๑๐  
- มีผู้ป่วยทั้งหมด ๒๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก = ๔๗.๘๔  
ต่อแสนประชากร (ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์คือมีผู้ป่วยลดลงไม่ถึงร้อยละ ๒๐ ของค่ามัธย- 



ฐานย้อนหลัง ๕ ซึ่งเกณฑ์จะต้องมี อัตราป่วยลดลงน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของค่ามัธย- 
ฐานย้อนหลัง ๕ ปี คืออัตราจะต้องเท่ากับ ๓๙.๖ ต่อประชากรแสน หรือ ผู้ป่วยไม่ 
เกิน ๑๔ ราย) 
-  โรงเรียน และวัดมีค่าดัชนีความชุกของภาชนะท่ีพบลูกน้ ายุงลาย เท่ากับ ๐  
ร้อยละ ๓๐  (ไม่ผ่านเกณฑ์)  
 

 

 
        

        

 

 

 

๒. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์ 

2.1 กิจกรรมคลินิกรักษาสัตว์เทศบาล 

   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เปิดสถานพยาบาลสัตว์โดยให้บริการรักษาสัตว์ป่วย, ฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, วัคซีนรวม, ฉีดยาคุมก าเนิด, ผ่าตัดท าหมัน, ก าจัดพยาธิ  ภายใน-ภายนอก ตั้งแต่

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗  - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ มีผู้น าสัตว์มารับบริการ ๒,๑๖๘ คน จ านวนสัตว์ 

๓,๕๗๑ ตัวแยกเป็นสุนัขจ านวน ๓,๐๒๘ ตัว แมวจ านวน ๕๔๐ ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2 กิจกรรมรณรงค์ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน

โค-กระบือในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยแบ่งระยะเวลาด าเนินการเป็น ๒ ช่วงคือ ๒1 – 2๓ มกราคม พ.ศ.



๒๕๕๘ และ ๒๓ - ๒๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม ๑๑ รายจ านวนสัตว์ที่ได้รับการฉีด

วัคซีนจ านวน ๓๑ ตัวแยกเป็นโคจ านวน ๒๔ ตัวและกระบือจ านวน ๙ ตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.3 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค – กระบือ 

   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน

โค-กระบือในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยแบ่งระยะเวลาด าเนินการเป็น ๒ ช่วงคือ ๒1 – 2๓ มกราคม พ.ศ.

๒๕๕๘ และ ๒๓ - ๒๕  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม ๑๑ รายจ านวนสัตว์ที่ได้รับการฉีด

วัคซีนจ านวน ๓๑ ตัวแยกเป็นโคจ านวน ๒๔ ตัวและกระบือจ านวน ๙ ตัว  

 

 

 

 

 

 

 

 3.  โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 

   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดท าโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 

และเม่ือวันที่  ๙  พฤษภาคม ๒๕๕๘ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้ประกาศก าหนดเขตโรคระบาด

ชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ต าบลกาฬสินธุ์ งานรักษาป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ จึงได้ออกรณรงค์



ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซ้ าอีกครั้ง ในวันที่ 27 พ.ค. - 3 มิ.ย. 58 ซึ่งมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 682 คน 

จ านวนสัตว์จ านวน  1,682 ตัว (สุนัข 1,350 ตัว,แมว 272 ตัว,กระต่าย 6 ตัว)งบประมาณ  3,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 ๔. โครงการควบคุมสุนัข - แมว จรจัด 

   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดท าโครงการควบคุมสุนัข - แมวจรจัดในวัด ในเขตเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์จ านวน ๙ แห่งในระหว่างวันที่ 1๑ พ.ค. – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้บริการผ่าตัดท า

หมันถาวรจ านวน ๓๔ ตัว (สุนัข ๑๖ ตัว,แมว 1๘ ตัว) และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน ๓๔  ตัว (สุนัข 

๑๖ ตัว,แมว ๑๘ ตัว)   งบประมาณ  5,000 บาท 

 

 

 

 

 ๕.  โครงการตรวจแนะน าสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย 

 เจ้าหน้าที่ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ออกตรวจ

ร้านอาหารและแผงลอย 488 แห่ง ผ่านมาตรฐาน CFGT 458 แห่ง (ร้อยละ 93.85)ไม่ผ่านมาตรฐาน CFGT 

30 แห่ง (ร้อยละ 6.15) 

แยกเป็น 

- ตรวจร้านอาหาร 214 ร้าน ผ่านมาตรฐาน CFGT 207 ร้าน (96.73%) 

- ตรวจแผงลอย 274 แผง ผ่านมาตรฐาน CFGT 251 แผง (91.6%) 

งบประมาณ  50,000 บาท 

 

 

 



 

 

 

 6. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์สมานฉันท์ 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดการแข่งขันกีฬา

ประชาชนชาวตลาดสัมพันธ์สมานฉันท์  ณ ตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในวันที่ 21 เมษายน 2558    มีพ่อค้า

แม่ค้าตลาดทุ่งนาทอง ตลาดเทศบาล ตลาดร่วมใจการเกษตร ตลาดโต้รุ่งเข้าร่วมงานกว่า 500 คน   

ผลการแข่งขันดังนี้ 

 ประเภทขบวนแห่/กองเชียร์  ชนะเลิศ  ตลาดทุ่งนาทอง 

 ฟุตซอล (ผสม)  ชนะเลิศ ตลาดร่วมใจการเกษตร  

 ตะกร้อ ชนะเลิศ  ตลาดร่วมใจการเกษตร 

 วอลเล่ยบอล (ผสม) ตลาดทุ่งนาทอง  

งบประมาณ  50,000 บาท 

  

  

  

  

  

  

  



พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

เป้าประสงค์ที่ 11  บ้านเมืองสะอาดสวยงาม 

1.  โครงการจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาด 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดท าโครงการจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาดเพ่ือท าการจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ดูแลท าความสะอาด  ส านักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูก
สุขลักษณะและผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ งบประมาณ  350,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

 - ด าเนินการจ้างเหมาชุมชนให้ด าเนินการรักษาความสะอาดภายในชุมชนทั้ง 36 ชุมชน 

งบประมาณ  2,700,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

๓.  โครงการลอกท่อระบายน้ า  

ได้เนินการลอกท่อระบายน้ าตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดังนี้ 

1. ถ.กาฬสินธุ์ 13 ท่อ 

2. ถ.ชัยสุนทร 19 ท่อ 

3. ถ.ภิรมย์ 1 ท่อ 



4. ถ.อรรถเปศล 31 ท่อ 

5. ถ. โสมพะมิตร 3 ท่อ 

6. ถ.ถีนานนท์ 3 ท่อ 

7. ถ. 1155 7 ท่อ 

8. ถ.พยาบาล 17 ท่อ 

9. ถ.ธนะผล 30 ท่อ 

10. ถ.เทศบาล23 5 ท่อ 

11. ถ.อภัย 13 ท่อ 

12. ถ.ทุ่งศรีเมือง 22 ท่อ 

13. ถ.ประดิษฐ์ 81 ท่อ 

14. ถ.อรรถเปศล 16ท่อ 

15. หมู่บ้านหมอสมอาจ จ านวน 27 ท่อ 

16. ซ.ชัยสุนทร 7 ท่อ 

17. ชุมชนหนองไชยวาน จ านวน 5 ท่อ 

18. ชุมชนสุขสบายใจ จ านวน 14 ท่อ 

19. ชุมชนดอนกลอย จ านวน 6 ท่อ 

20. ชุมชนสงเปลือยนอก จ านวน 12 ท่อ 

21. ถ.พร้อมพรรณ จ านวน 9 ท่อ 

งบประมาณ  15,000 บาท 

 



พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ 12  การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑.  โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ 

  เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องควันเตาเผาศพในเขตเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์จ านวน 4 วัด ได้แก่ วัดชัยสุนทร วัดสว่างคงคา วัดป่าทุ่งศรีเมือง และวันประชานิยม ด้วยวิธีริง

เกิลมาน (ตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองด้วยวิธีเทียบสีจากแผ่นมาตรฐาน) ซึ่งทั้ง 4 วัดมีเตาเผาศพที่

ปล่อยฝุ่นละอองจากปล่องไม่เกินมาตรฐาน งบประมาณ 2,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 

  มีการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาคัดแยกขยะภายในครัวเรือน โดยน าถังขยะใบเล็กประจ า

ครัวเรือนไปแลกกับถังขยะใบใหญ่ภายในชุมชน ลดปัญหามลพิษภายในชุมชน เป็นการปรับปรุงทัศนียภาพ 

และปัญหาสุขภาพประชาชน มีประชาชนเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2558 จ านวน 334 ครัวเรือนงบประมาณ  

50,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 ๓.  โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติและสถานที่ก าจัดขยะ 



 เจ้าหน้าที่ได้ออกเก็บตัวอย่างน้ าผิวดินในธรรมชาติตามแหล่งน้ าสาธารณะ ประกอบด้วย

สวนสาธารณะกุดน้ ากิน สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี สวนสาธารณะหนองไชยวาน สวนสาธารณะแก่งดอน

กลาง และล าน้ าปาว  จ านวน 5 แห่ง ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน  3 แห่ง คือสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 

สวนสาธารณะหนองไชยวาน สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง   

ในส่วนสวนสาธารณะกุดน้ ากิน ในระหว่างปีมีทั้งผ่านและไม่ผ่านมาตรฐาน จ าเป็นต้องดูแล 

ปรับปรุง ส่วนล าน้ าปาวส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานควรมีการดูแลปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ า

เสียรวมและควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ าสาธารณะ 

น้ าใต้ดินบริเวณสถานที่ฝังกลบขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ท าการตรวจวัด 2 จุด คือ บริเวณ 

เครื่องชั่งน้ าหนัก จ านวน 1 จุด และภายในหมู่บ้านหัวนาค าจ านวน 1 จุด ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานไม่พบการปนเปื้อนจากน้ าชะขยะ งบประมาณ 83,000 บาท 

 

 

 

 

 

   

 4.  โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 

   เจ้าหน้าที่ได้น าตัวอย่างปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่ผลิตได้จากโรงผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์เทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ พบว่า ปริมาณธาตุอาหารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทุกชนิด แต่พบวัตถุเจือ

ปนในปุ๋ยได้แก่ เศษยาง เศษแก้ว เนื่องจากวัตถุดิบน ามาจากเศษขยะจากตลาด หรือที่ประชาชนน ามาทิ้ง     

จึงต้องมีการคัดแยกที่ละเอียดเพื่อน าวัตถุเจือปนออก แต่สามารถน าไปใช้ได้ งบประมาณ  10,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 



๕.  โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน 

  เป็นโครงการที่ให้บริการประชาชน ที่มีการขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือรายเดิมมีถัง

ดักไขมันในราคาถูกไว้ใช้ในครัวเรือน โดยจัดซื้ออุปกรณ์มาประดิษฐ์ถังดักไขมันไว้ให้บริการกับประชาชน 

จ านวน 38 ครัวเรือน  งบประมาณ 15,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 ๖.  โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน 

  มีการขยายพันธุ์ไส้เดือนดินจากเดิม 22 บ่อเพ่ิมข้ึนอีก 15 บ่อ รวม 37 บ่อ เพ่ือใช้ในการ

ก าจัดขยะอินทรีย์ โดยเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ สามารถลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่ต้องน าไปก าจัดลงได้ 7.3 ตัน

ในปี 2558  งบประมาณ  30,000 บาท 

 

 

 

 

 

7.  โครงการจัดการขยะพิษ 

  ได้เก็บรวบรวมขยะพิษท่ีคัดแยกได้จากชุมชม เพื่อน าไปก าจัดตามหลักวิชาการ โดยจ้างบริษัท

ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถก าจัดขยะพิษได้น าไปก าจัด จ านวน 1 ตันจากทั้งหมด 3 ตัน ซึ่งจะได้รวบรวมไป

ก าจัดในปี 2559 ต่อไปงบประมาณ  50,000 บาท 

 

 

 

 

 



 

 ๑๐.  โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าแหล่งน้ าบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

  เฝ้าระวังคุณภาพน้ าแหล่งน้ าบ่อบ าบัดน้ าเสีย ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อส่งตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพน้ า  ผลการตรวจสรุปได้ดังนี้   

1. ค่า BOD  (Biochemical  oxygen  Demand  ) คือ ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์  

ต้องการในการย่อยสลายอินทรีย์สารที่อยู่ในน้ า ไม่เกิน 20 มก/ล.  ผลที่ได้  7 มก/ล. 

  2. Oil and Grease   ( ค่า น้ ามันและไขมัน)  ไม่เกิน 5 มก/ล.    ผลที่ได้  1 มก/ล. 

3. Settleable  solids  ( ค่าตะกอนหนัก )  ไม่เกิน 0.5 มก/ล.  ผลที่ได้  0.5 มก/ล. 

4. Total Kjeldahl Nitrogen (ค่าไนโตรเจน) ไม่เกิน 35 มก/ล. ผลที่ได้0.67 มก/ล. 

5. Total Phosphate  อยู่ในช่วงระหว่าง  5.5 – 9.0 มก/ล   ผลที่ได้  0.67 มก/ล 

6.  PH  ( ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง) อยู่ระหว่าง 5.5 – 9.0 มก/ล  ผลที่ได้ 6.77 มก/ล 

งบประมาณ  96,000 บาท 

 



พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ที่ 13  มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ 

1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งดอนกลาง 



พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 10  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 14  มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน ํา คสล. รูปตัวยู ซอยอุดมชัย   

ก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ลึก 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ความยาว  

568.00 เมตร งบประมาณ  1,539,000 บาท 

   

 

 

 

 

 

 

2. โครงการก่อสร้างรางระบบระบายน ํา ซอยท่าสินค้า 1  

ก่อสร้างท่อระบายน ํา ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและรางระบายน ํา ค.ส.ล. 

รูปตัววี ความยาว  740.00 เมตร ซอยท่าสินค้า  งบประมาณ  1,663,000  บาท 
 

3. โครงการก่อสร้างตลาดชุมชนหนองไชยวาน   

ก่อสร้างตลาดชุมชนหนองไชยวาน อาคารหนองไชยวาน ค.ส.ล.ชั นเดียว ขนาดกว้าง  

5.00 เมตร ยาว  20.00  เมตร พื นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร  งบประมาณ  400,000  บาท 

  4.  โครงการก่อสร้างรางระบายน ํา  ค.ส.ล.รูปตวัยู  ซอยอนรรฆนาค 5 

ก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค  5 ลกึเฉลี่ย 0.40 เมตร   

กว้าง 0.30  เมตร ความยาว 62.00 เมตร งบประมาณ  169,000  บาท 
   

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างศาลา SML ชุมชนหน้าโรงเลื่อย  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00  เมตร ความยาว  27.00 เมตร  

พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  81.00 ตารางเมตร งบประมาณ  49,000  บาท 
   

6. โครงการต่อเติมศาลาชุมชนคุ้มห้วย  

  เพ่ือต่อเติมศาลาชุมชนคุ้มห้วยตามแบบแปลนเทศบาลกําหนดงบประมาณ  



50,000  บาท 

7. โครงการต่อเติมศาลาชุมชนทุ่งสระ   

เพ่ือต่อเติมศาลาชุมชนทุ่งสระ ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด งบประมาณ  

100,000  บาท 

 

๘. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยติดกําแพงวัดหอไตรปิฏการาม 

  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15  เมตร  กว้าง 1.00 -3.00 เมตร ความยาว  

13.00 เมตร หรือมีพื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  271.00 ตารางเมตร  งบประมาณ  169,000  บาท 

   

9.  โครงการก่อสร้างศาลาชุมชนวัดหอไตรปิฏการาม  

ก่อสร้างอาคารศาลา ชั นเดียวขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื นที่ไม่ 

น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร งบประมาณ  350,000  บาท 

  10.  โครงการก่อสร้างศาลาชุมชนวัดสว่างคงคา   

ก่อสร้างอาคารศาลา ชั นเดียวขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร พื นที่ไม่ 

น้อยกว่า  54.00 ตารางเมตร งบประมาณ  350,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. โครงการก่อสร้างอาคารศาลาชุมชนหัวโนนโก   

ก่อสร้างอาคารศาลา ชั นเดียวขนาดกว้าง  6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พื นที่ไม่ 

น้อยกว่า  72.00 ตารางเมตร  งบประมาณ  350,000  บาท 

  12. โครงการก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยวาสนา 



ก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  กว้าง 0.30 เมตร  

ความยาว  306.00  เมตร งบประมาณ  825,000  บาท 

   

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโยสะอาด 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50  เมตร  ความยาว 46.00 เมตร  

พื นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  115.00  ตารางเมตร งบประมาณ  71,000  บาท 

   

14. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยทองเจืออุทิศเชื่อมวิโรจน์รัตน์  

ก่อสร้างถนน หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร  ความยาว 278.00 เมตร พื นที่ 

ผิว จราจรไม่น้อยกว่า  834.00  ตารางเมตร งบประมาณ  517,000  บาท 

  15. โครงการก่อสร้างระบบระบายน ํา ซอยแยกทางเข้าตลาดเกษตร  

ก่อสร้างท่อระบายน ํา ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพักลุรางระบายน ํา ค.ส.ล.รูปตัววี 

ความยาว 622.00 เมตร งบประมาณ  1,391,000  บาท 

  16. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชัยววิัฒน์พัฒนาถึงชุมชนเกษตรสมบูรณ์    

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง  เฉลี่ย 1.00 - 4.00 เมตร  

ความยาว 975.00 เมตร  พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,786 ตารางเมตร  งบประมาณ  2,321,000 บาท 

   

17. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคริสต์จักร  

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 42.00 

เมตร  พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร  งบประมาณ  80,000  บาท 

   

 

 

 

 

 

 

18.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าบ้านประธานชุมชน  



ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เฉลี่ย 2.50 เมตร ความยาว 76.0 

พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร งบประมาณ  118,000  บาท 

 

 19. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยทางเข้าหมู่บ้านจารุพัฒนา  

ก่อสร้างถนน .ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 215.00 เมตร 

พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 860.00 ตร.ม. งบประมาณ  530,000  บาท 

 

20.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านยายซาถึงบ้านยายนูญท้าพิสูจน์  

ก่อสร้างถนน .ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร 

พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00  ตร.ม. งบประมาณ  78,000  บาท 

 21. โครงการก่อสร้างทางเท้าจากแยกวัดใต้ถึงหน้าศาลหลักเมือง  

ก่อสร้างทางเท้า พื นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก จํานวน 30 

บ่อ  งบประมาณ  662,000  บาท 

   

 

22. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยยายทองสุข ชุมชนวัดสว่างพัฒนา 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 235.00 เมตร 

พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,175.00 ตร.ม. งบประมาณ  741,000  บาท 

   

23. โครงการก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านนายวินัย   

ก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 44.00 

 เมตร งบประมาณ  120,000  บาท 

   

24.  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาชุมชน SML   

ก่อสร้างลานคอนกรีต หนา 0.10 เมตร พื นที่ไม่น้อยกว่า 1,230,000 ตารางเมตร 

งบประมาณ  502,000  บาท 

   

25. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ซอยฟุตบอลใบบุญ 



ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เฉลี่ย 3.00-4.00 เมตร ความยาว 218.00 

เมตร พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 762.00ตร.ม. งบประมาณ  472,000  บาท 

   

 26. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอยวิโรจน์รัตน์ 1 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง ฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว  107.00 เมตร 

พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 321.00 ตร.ม. งบประมาณ  203,000  บาท 

   

27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนมาประณีตเยื องหมู่บ้านปาวรีย์ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว  94.00 เมตร 

พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 376.00 ตร.ม. งบประมาณ  234,000  บาท 

   

28. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ความยาว 200.00  

เมตร พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  700.00  ตร.ม. และก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล.  งบประมาณ  

427,000  บาท 

29. โครงการก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล.  รูปตัวยู ซอยร่วมใจพัฒนา 

ก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 

248.00 เมตร งบประมาณ  676,000  บาท 

   

 

30. โครงการก่อส้างรางระบายน ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู  หน้าหอพักสุรีพร   

ก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 

57.00 เมตร งบประมาณ  154,000  บาท 

   

31. โครงการก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยตาดี  

ก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 

480.00 เมตร งบประมาณ  1,297,000  บาท 

 



32. โครงการก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้านลุงอิน 

  ก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 

115.00 เมตร  งบประมาณ  316,000  บาท 

33. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 1 ฝั่งซ้ายมือแยกถนนทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมืองทิศตะวันตก 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 74.00 เมตร 

พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  222.00  ตร.ม. งบประมาณ  140,000  บาท 

   

34. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2 (ติดกําแพงวัด) ถนนทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศ

ตะวันตก 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 124.00 เมตร 

 พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  372.00  ตร.ม. งบประมาณ  235,000  บาท 

   

35 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอ่อนสําอางค์   

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 86.00 เมต 

พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  258.00  ตร.ม  งบประมาณ  162,000  บาท 

   

36. โครงการก่อสร้างรางระบายน ํา  ค.ส.ล.รูปตัวย ู ซอยบ้านนายโกศล  

ก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย  0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร 

ความยาว 196.00 เมตร งบประมาณ  535,000  บาท 

   

37. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านอาจารย์ชุมพร เนตวงศ์    

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร 

พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  300.00  ตร.ม.  งบประมาณ  181,000  บาท 

   

 

38. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านอาจารย์ฟูศักดิ์  ทักษิมา (ซอยบักโจ้เก่า) 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ความยาว 85.00 เมตร 

พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  297.00  ตร.ม. งบประมาณ  181,000  บาท 



    

39  โครงการก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยทองดีซาว์ 

 ก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 มตร ความยาว  

120.00 เมตร   งบประมาณ  329,000  บาท 

   

40. โครงการก่อสร้างท่อระบายน ํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนดอนกลอยเชื่อมริมแก่งดอนกลาง  

ก่อสร้างท่อระบายน ํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักเป็นท่อระบายน ํา ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร  

พร้อมบ่อพักความยาว 100.00 เมตร งบประมาณ  275,000  บาท 

   

41. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกซอยสุขสบายใจ 3 ฝั่งซ้ายทางตรงข้ามบ้านนายสังวาลย์ 

เมืองโคตร 

 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 68.00 เมตร พื นที่ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร งบประมาณ  226,000  บาท 

    

42.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยอภัย 1 ฝั่งซ้าย  ข้างบ้านป้าบรรจง 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 53.00 

เมตร พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 159.00 ตารางเมตร งบประมาณ  99,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

   

43. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูถนนพิมพะนิตย์จากแยกแดงป้าย

ไปบ้านกุดอ้อ   

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร ความ กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร 



พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  300.00 ตร.ม. และรางระบายน ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 

เมตร ความยาว 105.00 เมตร งบประมาณ  482,000  บาท 

44. โครงการก่อสร้างระบบระบายน ําถนนวิโรจน์รัตน์ จากแยกคลินิกสัตว์ถึงหน้าสํานักงานเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์    

ก่อสร้างท่อระบายน ํา ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล. 

ความยาวรวม 359.00 เมตร  งบประมาณ 1,542,000  บาท 

 

45. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยโรงเรียนอนุบาลบุญโฮม-

ศุภฤกษ  

 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 77.00 เมตร  

พื นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 308.00 ตร.ม. 

  ก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 

113.00 เมตร (ฝั่งขวามือ)  

  งบประมาณ  491,000  บาท 

  

๔6. โครงการขยายเขตไฟฟ้า   

 ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล 

  งบประมาณ  ๕๐๐,000  บาท 

๔7. โครงการขยายเขตน ําประปา  

  ขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล 

   งบประมาณ  ๕๐๐,000  บาท 

   

48. โครงการก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล. รูปตัวยูถนนกาฬสินธุ์จากไปรษณีย์ถึงแยกถนน  1155 

ก่อสร้างรางระบายน ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ความ 

ยาว 374.00 เมตร งบประมาณ 1,309,459 บาท (เงินอุดหนุน) 



พันธกิจที่ 3  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 11  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 

เป้าประสงค์ที่ 15  ชุมชนพึ่งพาตนเองได้  

๑. โครงการอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ให้การสนับสนุนงบประมาณกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการด าเนินกิจกรรมของสมาคมและกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์  งบประมาณ  150,000  บาท  

 

 

 

 

 

 

๒. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  โดยคัดเลือกแม่ดีเด่นจากชุมชนในเขต

เทศบาลทั้ง 36 ชุมชน พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น จ านวน 36 คน งบประมาณ       60,000 

บาท  

  

 

 

 

 

 

 

๓.  โครงการเฝูาระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน 

จัดอบรมเฝูาระวังของกลุ่มสตรี  เพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน ให้มีความรู้  



ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองผู้กระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เพ่ือให้สังคม         

และชุมชนมีส่วนร่วมในการปูองกันแก้ไขปัญหาและสร้างเครือข่ายเฝูาระวังปัญหาในพ้ืนที่ ณ หอประชุม -      

ธรรมาภิบาล  งบประมาณ 40,000 บาท 

    

 

 

 

๔.  โครงการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเยาวชน 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมให้กับเด็กและเยาวชน  ตามโครงการจัดพ้ืนที่สร้างสรรค์ 

ส าหรับเยาวชน  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพ เพ่ิมทักษะมีภาวะผู้น าในด้านต่างๆ สร้าง

ความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กรสภาเด็กฯ ในระว่างวันที่  28 – 30  พฤศจิกายน  2557  ณ ไร่ทอง

สมบูรณ์คลับ  จังหวัดนคราชสีมา  งบประมาณ 100,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

๕.  โครงการการประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้น าชุมชน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้น า 

ชุมชน  จ านวน 12 ครั้ง เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน ให้คณะกรรมการชุมชนได้รับทราบความ

เคลื่อนไหวของข่าวสารบ้านเมือง ตลอดจนเป็นการประสานงานกับชุมชนในการรับทราบข้อมูล และปัญหา

ความเดือดร้อนต่างๆของประชาชน โดยให้ผู้น าชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละชุมชนได้มีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร่วมกับเทศบาลงบประมาณ 540,000 บาท 

 

 

 

 



 

 

 

๖.  โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชุมชน เพ่ือถ่ายทอด 

แหล่งข้อมูลด้านการเกษตรแก่ชุมชน ณ  ชุมชนริมแก่งดอนกลาง งบประมาณ 20,000 บาท 

งบประมาณ 20,000 บาท 

 

 

 

 

 

๗.  โครงการเฝูาระวังและติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู  ผู้ติดยาเสพติด 

เพ่ือติดตามพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูไม่ให้หวนกลับไป 

ใช้ยาเสพติดอีกเพ่ือคืนคนดีของสังคม  ชุมชนและครอบครัว ณ ค่ายลูกเสือล าปาว บ้านปุากล้วย อ าเภอเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ์   งบประมาณ 10,000 บาท  

 

 

 

 

 

  

๘.  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ร่วมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี 

๒๕๕๘ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งก าหนดให้ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวัน

ต่อต้านยาเสพติดโลก  งบประมาณ 20,000 บาท 

 

 



 

 

 

 

๙. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้น าชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน 

   เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดู

งานของผู้น าชุมชนและผู้น ากลุ่มต่างๆ ในชุมชน  เพ่ือขับเคลื่อนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งในการพัฒนาอาชีพ 

และคณะกรรมการชุมชนผ่านการฝึกอบรมด้านการพัฒนาชุมชนในเรื่องการเป็นชุมชนต้นแบบ  และน ามา

ประยุกต์หรือน ามาปรับใช้กับการพัฒนาชุมชนของตนเองได้  โดยได้เข้าศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชด าริ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในแต่ละชุมชน  ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  งบประมาณ 50,000 บาท 

  

๑๐.  โครงการอบรมจัดท าและทบทวนแผนชุมชน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จัดท าและทบทวนแผนชุมชน โดยให้ชุมชนทั้ง 36 ชุมชนได้มี 

ส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการน าปัญหาและความต้องการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนมา จัดท าแผน

ระดับชุมชน  และน าแผนที่ผ่านเวทีการประชาคมของชุมชนแล้ว มาทบทวนว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง

ด าเนินการ งบประมาณ 50,000 บาท 

๑๑.  โครงการประกวดชุมชนดีเด่น 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จัดการประกวดชุมชนดีเด่น  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 

ให้กับชุมชนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆด้วยความตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนเพ่ือส่วนรวมของ

ชุมชนจนประสบความส าเร็จ  เป็นที่ประจักษ์ของชุมชนและประชาชนทั่วไป ผลการประกวดชุมชนดีเด่นสรุปได้

ดังนี้ 

เขต 1 ประกอบด้วย 

1. รางวัลชนะเลิศ    ชุมชนหน้าโรงเลื่อย 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนซอยน้ าทิพย์ 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนท่าสินค้า 

เขต 2 ประกอบด้วย 

1. รางวัลชนะเลิศ    ชุมชนวัดหอไตรฯ 



2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนทุ่งสระ 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนคุ้มห้วย 

เขต 3 ประกอบด้วย 

1. รางวัลชนะเลิศ    ชุมชนวัดปุาทุ่งศรีเมือง 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุมชนสงเปลือยกลาง 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา 

   งบประมาณ 20,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

๑๒. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันทร์  ปรองดอง 

  เพ่ือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในชุมชน  และร่วมออกก าลังกายเพ่ือ

สุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด  โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 สี และมีการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 5 

ชนิด  ผลการการแข่งขันสรุปได้ดังนี้ 

1.  กีฬาพ้ืนบ้านวิ่งสามขา   

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  สีแสด 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  สีน้ าเงิน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  สีม่วง 

 

2. กีฬาพ้ืนบ้านตีกอล์ฟสามัคคี  

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  สีเขียว 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  สีชมพู 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  สีแดง 

3. กีฬาพ้ืนบ้านวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  สีชมพู 



รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  สีแสด 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  สีม่วง 

4. กีฬาพ้ืนบ้านธิดาขี่ม้าส่งเมือง 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  สีน้ าเงิน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  สีม่วง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  สีชมพู 

5. กีฬาพ้ืนบ้านวิ่งผลัดไม้กระบอก 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  สีชมพู 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  สีแสด 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  สีม่วง 

งบประมาณ 120,000 บาท 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



พันธกิจที่ 3  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 12  สร้างความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน 

เป้าประสงค์ที่ 16  มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน  

 1.  โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน  

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเปิดอบรมหลักสูตร

ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมเครื่องปรับอากาศ เครื่องสุขภัณฑ์ ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม และได้ให้เกียรติมอบเกียรติ

บัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร   งบประมาณ  30,000  บาท  



พันธกิจที่ 3  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 13  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

เป้าประสงค์ที่ 17  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลด้วย CCTV ภาคประชาชน 

ให้การสนับสนุนงบประมาณกับหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์  ในการด าเนินโครงการป้องกันและ 

รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลด้วยระบบกล้อง CCTV   เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามจับกุมผู้กระท า

ความผิดคดีอาชญากรรมและเหตุการณ์อ่ืนๆมาลงโทษ จ านวน 100 จุด  งบประมาณ 400,000 บาท 

 

 

 

 

 
 

  

2. โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม 

จัดระเบียบของบ้านเมือง ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิด 

ขึ้นกับประชาชนผู้ใช้ทางเท้าในการสัญจร ในเขตเทศบาล  งบประมาณ 10,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

3. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์  และศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนเครือข่ายภาครัฐ/ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558  เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (10 คนต่อแสน

ประชากร) ตามมาตรฐานสากล และมีเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ตลอด 7 วัน   ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   



 

 

 

 

 

 

4. โครงการจัดระบบจราจรวงเวียนน้ าพุหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ปรับปรุงระบบจราจรวงเวียนน้ าพุหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์โดยการตีเส้นเครื่องหมาย 

จราจรทางส าหรับคนข้ามถนน (ทางม้าลาย) ก่อสร้างเกาะบังคับทางเข้าวงเวียน ติดป้ายห้าม เตือนบริเวณโดยรอบ  

งบประมาณ 370,000 บาท 

 

 

 

 

 

  

5. โครงการจัดระบบจราจรรอบวัดใต้โพธิ์ค้ า 

ปรับปรุงระบบจราจรรอบวัดใต้โพธิ์ค้ า  โดยการตีเส้นเครื่องหมายจราจรทางส าหรับคนข้ามถนน 

(ทางม้าลาย) ก่อสร้างเกาะบังคับทางเข้าวงเวียน ติดป้ายห้าม เตือนบริเวณโดยรอบ  งบประมาณ 350,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

6. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      

(อปพร.)  เพ่ือให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้มีความรู้ และทักษะใหม่ ๆ ในด้านการ



ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งยังเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยต่างๆ ตลอดจนให้สมาชิกสมาชิกอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึ่งกันและกัน และให้มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จ านวน 60 คน โดยจะ

ท าการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย (สถานีดับเพลิง)  งบประมาณ 50,000 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายตรวจจักรยาน อปพร.) 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดชุดสายตรวจ อปรพ. ออกตรวจตามจุดเสี่ยงภัยในเขต 

เทศบาลและสถานที่ราชการ จ านวน 38 จุด  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตั้งแต่เวลา  16.30 – 06.00  น.ของวัน

ถัดไป  ภายในเขตเทศบาล งบประมาณ  558,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

8. โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น 

 เพ่ือให้มีแผนในการบริหารจัดการอัคคีภัยและบูรณาการการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมุ่งให้เกิดการมีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในเบื้องต้น   งบประมาณ 20,000 บาท 

  



 

 

 

 

 

9. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษา ความปลอดภัย 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดท าโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยเพ่ือเฝ้าระวัง 
ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการและเพ่ือเป็นการป้องกันการลักขโมยหรือโจรกรรมทรัพย์สินของ

ทางราชการ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัยของทางราชการและการลักขโมยหรือโจรกรรม

ทรัพย์สินของทางราชการและป้องกันการเกิดอัคคีภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ  งบประมาณ 280,000 บาท 
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