
	 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		นายจารุวัฒน์			

บุญเพิ่ม	 	 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์	 	 ได้นำาเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่

	 งบประมาณรายจ่าย	หมายถึง	แผนการใช้จ่ายของเทศบาลและการจัดหารายรับให้เพียงพอ	กับการใช้จ่ายใน

รอบระยะเวลาหนึ่ง		โดยปกติมีระยะเวลา	๑	ปี		ดังนั้นจึงเรียกว่า		งบประมาณรายจ่ายประจำาปี		ซึ่งเริ่มต้นในวันที่		๑		

ตุลาคมของทุกปีไปจนถึงวันที่		๓๐	กันยายน		ของปีถัดไป

ประธานสภาเทศบาลจะเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาให้

ความเห็นชอบ		และส่งกลับคืนมาให้นายกเทศมนตรีลงนามประกาศใช้ต่อไป
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	 เมื่อวนัที	่๑๗	–	๑๘	มถินุายน	๒๕๕๖	ณ	โรงไฟฟา้พลงัน้ำา	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เขื่อนอบุลรตัน	์อ.น้ำาพอง	จ.ขอนแกน่	

เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ	์จดัโครงการเพิ่มประสิทธภิาพและทัศนศึกษาดงูานของผูน้ำาชุมชนกลุม่ตา่ง	ๆ 	โดยเปน็การศึกษาเรยีนรู้

และเตรียมความพร้อมในการจัดทำาแผนชุมชนของตนเอง	เพื่อนำาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชน	เสนอบรรจุเข้าในแผน

พัฒนาเทศบาล	ต่อไป

การจัดทำางบประมาณได้พิจารณาจัดทำาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน  ดังนี้
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	 จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนในวันที่	 ๑๔		

มถินุายน		๒๕๕๖		และวนัที	่	๑		กรกฎาคม		๒๕๕๖			ณ		หอ้งประชมุสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์		เพื่อ	พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี		พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๕๙				

	 คณะกรรมการประกอบดว้ย	ปลดัเทศบาล	เปน็ประธาน		หวัหนา้สว่น

การบริหารเป็นกรรมการ		และมีผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการ		จำานวน		๖		คน		โดยการพิจารณา	ส่วนใหญ่เป็นการ

นำาแผนงานโครงการในแผนชุมชนมาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาเทศบาล		ซึ่งแผนพัฒนาสามปี	เป็นกรอบในการจัดทำางบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี

	 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล		เมื่อวันที่		๒๕		มิถุนายน		๒๕๕๖		และวันที่		๑๐		กรกฎาคม		๒๕๕๖		ณ		

ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสามปี	พ.ศ.		๒๕๕๗	–	๒๕๕๙	ตามที่คณะกรรมการสนับสนุน

การจดัทำาแผนเสนอคณะกรรมการพฒันาเทศบาล	ประกอบดว้ย	นายกเทศมนตร	ีเปน็ประธาน		และรองนายกเทศมนตรทีกุคน		

ผู้ทรงคุณวุฒิ		๓		คน	ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล		๓		คน		ผู้แทนส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ		๔		คน	ผู้แทนประชาคม	๖	

คน	และได้เรียนเชิญทุกส่วนการบริหาร		ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ	์ประธานหอการค้าจงัหวัดกาฬสินธุ์		นายก

สมาคมพอ่คา้จงัหวดักาฬสนิธุ	์ประธานสภาองคก์รชมุชน		นายกสมาคมภไูท		นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหแ์ละนายกพทุธ

สมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์	 	 นายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์	 	 และสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์	 ประธานกองทุน

สวัสดิการชมุชน	เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี		พ.ศ.		๒๕๕๗	–	๒๕๕๙



	 ไดจ้ดัประชมุการจดัลำาดบัความจำาเปน็เรง่ดว่นของ

แผนชมุชน	ในวนัที	่	๑๐		กรกฎาคม		๒๕๕๖		ณ		หอ้งประชมุ

สภาเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ	์	ใหค้ณะกรรมการชมุชนเสนอ

โครงการในแผนชมุชนวา่โครงการใดมคีวามเรง่ดว่นและมี

ความสำาคญัจะนำามาพจิารณาจดัทำาในปงีบประมาณ		พ.ศ.		

๒๕๕๗	 โดยเฉพาะโครงการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค		

มีคณะกรรมการชุมชนทั้ง	 ๓๖	 ชุมชน	 และสมาชิกสภา

เทศบาลเข้าร่วมในการประชุม

	 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 	 ได้เตรียมการจัดทำาร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	 	 ประจำาปีงบประมาณ		

พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 	 โดยมีการประชุมส่วนการงานและปลัด

เทศบาลในฐานะเจา้หนา้ทีง่บประมาณพจิารณากลัน่กรอง

งบประมาณก่อนนำาเสนอคณะผู้บริหาร		เมื่อวันที่		๑๒	–	

๑๖	 	กรกฎาคม	 	๒๕๕๖	 	และนำาเสนอต่อคณะผู้บริหาร			

ในการประชมุพจิารณารา่งเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย		

ประจำาปีงบประมาณ		พ.ศ.		๒๕๕๗		ในวันที่		๑๘	–	๑๙		

กรกฎาคม		๒๕๕๖		โดยได้เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล

เขา้รว่มพจิารณา		ตัง้แตก่ารจดัทำารา่งประมาณการรายรบั

และประมาณการรายจ่าย		ของแต่ละสำานัก/กอง/ฝ่าย		
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	 สภาเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ์	ไดป้ระชมุพจิารณาใน	

สมัยสามัญ		สมัยที่	๓	ครั้งที่	๑	ประจำา		๒๕๕๖		เมื่อวันที่		

๑๔		สิงหาคม		๒๕๕๖		ณ		อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล		

เพื่อพจิารณารา่งเทศบญัญตังิบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗		ใน

ขั้นรับหลักการ		และประชุมสมัยสามัญ		สมัยที่		๓		ครั้ง

ที่		๒		ประจำาปี		๒๕๕๖		เมื่อวันที่		๒๐		สิงหาคม		๒๕๕๖		

ณ	 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 	 ในขั้นแปร

ญตัต	ิ	โดยพจิารณารา่งเทศบญัญตังิบประมาณใน		วงเงนิ	

งบประมาณ	 	 ๓๐๐,๘๐๑,๔๕๔	 	 บาท	 	 โดยเรียนเชิญ

ประชาชนเขา้รว่มรบัฟงัในการประชมุสภาเทศบาล		และมี

การถา่ยทอดเสยีงตามสายตลอดการประชมุสภา		ซึง่สภา

เทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ		พ.ศ.		๒๕๕๗		

ในวงเงิน		๓๐๐,๘๐๑,๔๕๔		บาท		ตามที่นายกเทศมนตรี

เมอืงกาฬสนิธุ	์			และไดส้ง่ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดักาฬสนิธุ์

พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว		

	 วงเงนิงบประมาณ		๓๐๐,๘๐๑,๔๕๔		ประกอบดว้ย			

ประมาณการรายรับทั่วไปของเทศบาลประมาณการไว้	

๒๙๓,๒๖๕,๐๐๐	บาท		ประมาณการรายรบัของสถานธนา

นุบาล	(โรงรับจำานำา)		ประมาณการไว้	๗,๕๓๖,๔๕๔		บาท

	 ประมาณการรายรับ	 ในส่วนของเทศบาล		

๒๙๓,๒๖๕,๐๐๐		บาท		แยกเปน็		ประมาณการจากรายได้	

ที่จัดเก็บเอง	 	 ๓๙,๗๙๗,๐๐๐	 	 บาท	 	 ซึ่งประมาณการ

ใกล้เคียงกับรายได้ที่จัดเก็บจริงในปี	 	 ๒๕๕๕	 	 	 รายได้	

ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ประมาณการ	 	 ๑๓๑,๑๐๐,๐๐๐	 	 บาท	 	 ซึ่งประมาณการ

ใกล้เคียงกับรายได้ที่จัดเก็บจริงในปี	 	 ๒๕๕๕	 	 รายได้ที่

รฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประมาณการ			

๑๒๒,๓๖๘,๐๐๐	 บาท	 	 โดยแยกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป		

๗๐,๑๔๔,๒๖๘		บาท		ซึง่เปน็ประมาณการจากเงนิอดุหนนุ

ทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เทศบาล		ประมาณการใกล้เคียง

กบัรบัจรงิในป	ี	๒๕๕๕		และเงนิอดุหนนุทัว่ไปดา้นการศกึษา			

๕๒,๒๒๓,๗๓๒	 	 บาท	 	 ซึ่งในส่วนนี้จะมาในรูปของเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ

	 ในสว่นของสถานธนานบุาลประมาณการรายรบัไว	้	

๑๐,๐๓๕,๘๐๐	บาท	แยกเปน็	ประมาณการจากหมวดรายได	้		

๗,๗๐๒,๕๐๐	บาท	และประมาณการจากเงินรายได้อื่น	ๆ			

๒,๓๓๓,๓๐๐		บาท		

	 ประมาณการรายจ่ายในปีงบประมาณ	 	 ๒๕๕๗		

ประมาณการไว	้๓๐๐,๘๐๑,๔๕๔	บาท		แยกเปน็รายจา่ยทัว่ไป

ของเทศบาล		จำานวน		๒๙๓,๒๖๕,๐๐๐		บาท		และรายจา่ย

เฉพาะสถานธนานุบาล	(โรงรับจำานำา)	๗,๕๓๖,๔๕๔		บาท			

โดยประมาณการรายจ่ายจำาแนกตามแผนงานได้ 		

๑๐	แผนงาน		และเทศพาณิชย์	๑		แห่ง		ดังนี้

๑.		แผนงานบริหารทั่วไป		๔๗,๒๓๑,๓๗๔		บาท

๒.		แผนงานรกัษาความสงบภายใน		๑๑,๓๒๙,๕๖๔		บาท

๓.		แผนงานการศึกษา	๑๐๘,๐๘๓,๑๐๔		บาท

๔.		แผนงานสาธารณสุข		๑๒,๑๑๙,๓๒๐		บาท

๕.		แผนงานสังคมสงเคราะห์		๑๔๕,๐๐๐		บาท

๖.		แผนงานเคหะและชุมชน		๔๗,๘๙๗,๓๕๐		บาท

๗.		แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน	๕,๙๒๕,๗๐๐		บาท
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๘.		 แผนงานศาสนา	 วัฒนธรรมและนันทนาการ	

๕,๐๘๙,๙๒๐		บาท

๙.		 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา	๓๑,๐๒๔,๙๕๖		บาท	

๑๐.		แผนงานงบกลาง	การพาณิชย์	๒๔,๔๑๘,๗๑๒		บาท

๑๑.		แผนงานการพาณิชย์		๗,๕๓๖,๔๕๔		บาท		

	 มีโครงการที่จะดำาเนินการในปี	 	 ๒๕๕๗	 	 ที่เป็น

โครงการใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร	 	 จำานวน	 	 ๑๑๓		

โครงการ		เป็นเงิน		๔๑,๔๓๕,๙๐๐		บาท		และมีโครงการ

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน		จำานวน		๕๒		โครงการ		โครงการ

ที่เกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์		ตามแผนชุมชน		เช่น

	 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบ

ประชาธปิไตย		โครงการเฉลมิพระเกยีรต	ิ๕	ธนัวามหาราช

และ	 ๑๒	 สิงหามหาราชินี	 	 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

การดำาเนินงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน		

โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน			

โครงการเทศบาลต้านการทุจริต	 	 โครงการจัดเวที

สาธารณะ	 	 โครงการกาฬสินธุ์ โปร่งใส	 	สุจริต	 	ดำาเนิน

ชีวิตด้วยธรรมะ	 	 โครงการถนนสายบุญ	 	 โครงการคืน

ทางเทา้ใหป้ระชาชนคนืถนนใหก้บัสงัคม		โครงการรณรงค์

ปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน		โครงการอบรมใหค้วามรู	้

เกีย่วกบั	พ.ร.บ.	รกัษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง		พ.ศ.	๒๕๓๕		โครงการเผยแพร่

ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับประชาชนและ

พนกังานเทศบาล		โครงการอบรมอาสาสมคัรไกลเ่กลีย่ขอ้

พพิาทคดเียาวชนและครอบครวั		โครงการเผยแพรค่วามรู	้

ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืน			

(อปพร.)	และทัศนศึกษาดูงาน		โครงการรักษาความสงบ

เรียบร้อย		ส่งเสริมการป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน		โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา	 	 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น	 	 โครงการพัฒนา

ห้องสมุดโรงเรียน	 	 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	 	 โครงการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซียน	 	 โครงการจัดทำาศูนย์เรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัย	

โครงการพ่อแม่คนที่สอง	 	 โครงการต่อต้านการใช้ยา

เสพติดในสถานศึกษา		โครงการ		๒๒๐	ปีเมืองกาฬสินธุ์		

โครงการจดัการศกึษาแกเ่ดก็ดอ้ยโอกาส		โครงการรณรงค์

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก		โครงการดูแลรักษา

และป้องกันโรคสัตว	์ 	 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค

ติดต่อจากสัตว์สู่คน	 	 โครงการควบคุมสุนัข-แมวจรจัด		

โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คนดี	 สุขภาพดี	 รายได้ดี	

(พอดี)		โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์และ

จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	 	 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง

ภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว		โครงการเฝ้าระวังมลพิษ

ทางอากาศ		โครงการชุมชนปลอดถังขยะ		โครงการเฝ้า

ระวังคุณภาพแหล่งน้ำาธรรมชาติและสถานที่กำาจัดขยะ		

โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุง

คุณภาพ	 	 โครงการตรวจแนะนำาสุขาภิบาลอาหารและ

อาหารปลอดภัย	 	 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	

ผูป้ระกอบการรา้นอาหาร	แผงลอย	ตลาดสดและตลาดโตรุ้ง่			

โครงการติดตั้งถังดักไขมัน		โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วย

ไส้เดือนดิน	 	 โครงการประกวดชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม		

โครงการลอกทอ่ระบายน้ำา		โครงการลา้งทำาความสะอาด

ตลาด		โครงการจา้งเหมารกัษาความสะอาดและความเปน็

ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน	 	 โครงการจ้างเหมาบุคคล

ดูแลรักษาความสะอาดถนนสายหลัก	 	 ทางเท้าและที่

สาธารณะในเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ	์	โครงการเฝา้ระวงั

คุณภาพแหล่งน้ำาบ่อบำาบัดน้ำาเสีย		โครงการยกย่องเชิดชู

ครอบครัวต้นแบบด้านความซื่อตรง	 	 โครงการคัดเลือก	

แม่ดีเด่นในวันแม่	 	 โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อ

ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในชุมชน	 	 โครงการ	

จดักจิกรรมพืน้ทีส่รา้งสรรคส์ำาหรบัเยาวชน		โครงการศนูย์

บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน	 	 โครงการ

ครอบครวัคณุธรรม	นำาสงัคมเมอืงกาฬสนิธุส์ูค่วามเขม้แขง็			

โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำาบัดฟื้นฟู	

ผูต้ดิยาเสพตดิ		โครงการรณรงคต์อ่ตา้นยาเสพตดิ		โครงการ	

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน	 	 โครงการประกวดชุมชน

ดีเด่น	 	 โครงการชุมชนร่วมใจต้านยาเสพติด	 	 โครงการ

เชดิชเูยาวชนคนดศีรกีาฬสนิธุ	์	โครงการสรา้งสานสมัพนัธ์

ครอบครวัอบอุน่		โครงการเขา้คา่ยเยาวชนเพื่อสรา้งภาวะ
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ผู้นำาและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน	 	 โครงการจัด

งานวนัเดก็		โครงการมหกรรมดนตรี		กฬีา	ประชาธปิไตย		

และโครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม

	 โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕๒  

โครงการ  งบประมาณ  ๓๑,๘๙๙,๒๐๐ บาท ทีจ่ะดำาเนนิการ 

ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ซึ่งนำามาจากการจัดลำาดับ

ความสำาคัญ  ตามข้อเสนอที่ ได้จากการทบทวนแผน

ชุมชน  เช่น

๑.			 โครงการซื้อชุดหอกระจายข่าวชุมชน	 งบประมาณ	

๔๒๐,๐๐๐	บาท

๒.				โครงการปรับปรุงทางข้ามบริเวณด้านหน้าโรงเรียน

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	งบประมาณ	๕๖,๘๐๐	บาท

๓.			โครงการปรับปรุงทางข้ามบริเวณด้านหน้าโรงเรียน

อนุกูลนารี	งบประมาณ	๕๖,๘๐๐	บาท

๔.			 โครงการปรับปรุงทางข้ามบริเวณด้านหน้าโรงเรียน

เทศบาล	๑	งบประมาณ	๕๓,๕๐๐	บาท

๕.			 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา	 พร้อมบ่อพัก	

โรงเรียนเทศบาล	๓	งบประมาณ	๒๘๐,๐๐๐	บาท

๖.			 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน

เทศบาล	๑,	๒	และ	๔	งบประมาณ	๘๐๐,๐๐๐	บาท

๗.	 โครงการกอ่สรา้งอาคารสถานพยาบาลสตัวเ์ทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์	งบประมาณ	๑,๒๐๐,๐๐๐	บาท

๘.	 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำารุงรักษาสนามกีฬา		

งบประมาณ	๙๕๐,๐๐๐	บาท

๙.			 โครงการก่อสร้างถนน	คสล.เลียบคลองชลประทาน	

ชุมชนโพธิ์ ไทร	งบประมาณ	๙๒๔,๐๐๐	บาท

๑๐.	 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา	คสล.	รูปตัวยู	ซอย

สิทฺธิวงศ์	ชุมชนท่าสินค้า	งบประมาณ๖๐๙,๐๐๐	บาท

๑๑.		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา	 คสล.รูปตัวย	ู ซอย

แก่งสำาโรง	๑	ชุมชนวัดใต้ โพธิ์ค้ำา	งบประมาณ	๑๗๗,๐๐๐	

บาท

๑๒.		โครงการกอ่สรา้งถนน	คสล.ซอยบา้นนางสมยั	ชมุชน

หนองลิ้นจี่	งบประมาณ	๒๑,๐๐๐	บาท

๑๓.		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา	 คสล.รูปตัวย	ู ซอย

ประดิษฐ์	๑๔	 ชมุชนหนองลิน้จี	่งบประมาณ		๙๗,๐๐๐	บาท	

๑๔.		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา	 คสล.รูปตัวย	ู ซอย

กมลชัยพัฒนา	 ๑	 ชุมชนหนองไชยวาน	 งบประมาณ		

๑๑๑,๐๐๐	บาท

๑๕.		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา	 คสล.รูปตัวย	ู ซอย

แยกถนนอรรฆนาค	๑๘	ชุมชนวัดหอไตร	ฯ		งบประมาณ	

๕๑๘,๐๐๐	บาท

๑๖.			โครงการก่อสร้างถนน	 คสล.ซอยข้างศาลาชุมชน	

ชุมชนสุขสบายใจ	งบประมาณ	๒๐๙,๐๐๐	บาท

๑๗.	 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา	 คสล.รูปตัวยูซอย

เจรญิชยั	ชมุชนทุง่ศรเีมอืงกลาง	งบประมาณ		๓๕๔,๐๐๐	บาท	

๑๘.	 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา	 คสล.รูปตัวยูซอย

สมหวงั	ชมุชนทุง่ศรเีมอืงกลาง	งบประมาณ		๔๔๖,๐๐๐	บาท	

๑๙.		โครงการก่อสร้างถนน	 คสล.ซอยเล็งพัฒนา	 ชุมชน

วัดป่าทุ่งศรีเมือง	งบประมาณ	๔๗๐,๐๐๐	บาท

๒๐.	 โครงการก่อสร้างถนน	 คสล.	 ซอยหาดลำาดวน	 ๑	

ต่อจากโครงการเดิม	 ชุมชนหาดลำาดวน	 งบประมาณ		

๕๕๘,๐๐๐	บาท

๒๑.		โครงการก่อสร้างถนน	 คสล.ซอยวรัญญา	 ชุมชน	

บุญกว้าง	งบประมาณ	๔๐,๐๐๐	บาท

๒๒.		โครงการกอ่สรา้งถนน	คสล.และรางระบายน้ำา	คสล.

รปูตวัย	ูซอย	๕๖๗	ชมุชนทุง่มน	งบประมาณ		๖๙๙,๐๐๐	บาท	

๒๓.	 โครงการก่อสร้างถนน	 คสล.และรางระบายน้ำา	

คสล.รูปตัวยู	ถนนดงปอ	ทางไปหนองซำาหมู	ชุมชนดงปอ		

งบประมาณ	๒,๐๒๖,๐๐๐	บาท

๒๔.		โครงการก่อสร้างถนน	 คสล.ชุมชนดอนกลอยเชื่อม

ชุมชนริมแก่งดอนกลาง	 ชุมชนดอนกลอย	 งบประมาณ	

๓๖๘,๐๐๐	บาท

๒๕.		โครงการกอ่สรา้งถนน	คสล.และรางระบายน้ำา	คสล.

รปูตวัย	ูซอยบา้นอาจารยป์ิว๋	(ถนนเสนห่า)	ชนุชน	ตลาดเกา่		

งบประมาณ	๓๑๙,๐๐๐	บาท

๒๖.		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา	 คสล.รูปตัวย	ู ซอย

อนรรฆนาค	 ๑๓	 จากสะพานข้ามถึงด้านหลังโรงฆ่าสัตว์	

ชุมชนคุ้มห้วย	งบประมาณ	๕๑๗,๐๐๐	บาท

๒๗.		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา	 คสล.รูปตัวยู	 ซอย	

ยายคำาอทุศิ	ชมุชนวดัสวา่งพฒันา	งบประมาณ	๕๕๓,๐๐๐	บาท	

๒๘.		โครงการก่อสร้างถนน	 คสล.ซอยหลังตลาดเกษตร	
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ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา	งบประมาณ	๖๑๔,๐๐๐	บาท

๒๙.		โครงการก่อสร้างถนน	 คสล.ข้างสำานักงานเกษตร

จังหวัดกาฬสินธุ์	 ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง	 งบประมาณ	

๒,๔๘๗,๐๐๐	บาท

๓๐.		โครงการก่อสร้างถนน	 คสล.ซอยพงษ์พิพัฒน์ฟาร์ม	

ชุมชนสงเปลือยนอก	งบประมาณ	๒๐๒,๐๐๐	บาท

๓๑.		โครงการก่อสร้างทางเท้ารอบกุดน้ำากิน	 (แยกทาง

เข้า	 บขส.-ศาลาชุมชนหนองลิ้นจี่)	 ชุมชนหนองลิ้นจี่		

งบประมาณ	๗๒๕,๐๐๐	บาท

๓๒.		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา	 คสล.รูปตัวยู	 ซอย	

เฟื่องฟา้	๕	ชมุชนวดัปา่ทุง่ศรเีมอืง	งบประมาณ	๕๒๙,๐๐๐	บาท	

๓๓.		โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	 ซอยอัคราสา	 ชุมชน	

หัวโนนโก	งบประมาณ	๖๒,๐๐๐	บาท

๓๔.		โครงการกอ่สรา้งถนน	คสล.	เลยีบคลองชลประทาน	

ชุมชนกุดยางสามัคคี	งบประมาณ	๙๒๙,๐๐๐	บาท

๓๕.	โครงการกอ่สรา้งถนน	คสล.	ซอยวโิรจนร์ตัน	์๓	ชมุชน

สุขสบายใจ	งบประมาณ	๒๕๒,๐๐๐	บาท

๓๖.		โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	ซอยพงษ์ปลัด	ชุมชน

หาดลำาดวน	งบประมาณ	๒๙๘,๐๐๐	บาท

๓๗.		โครงการก่อสร้างถนน	 คสล.	 ซอยยายพุฒ	 ชุมชน

หาดลำาดวน	งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	บาท

๓๘.		โครงการกอ่สรา้งถนน	คสล.และระบบระบายน้ำาซอย

คำาพาอทุศิเชื่อมตอ่ถนน	คสล.เดมิ	(ซอยเกษตรสมบรูณ)์๑).	

ชุมชนเกษตรสมบูรณ์	 งบประมาณ	 ๑,๖๕๗,๐๐๐	 บาท	

๓๙.		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำา	 คสล.	 พร้อมบ่อพัก

และรางวี	คสล.ถนนสงเปลือย	จากหน้าร้านแดงป้าย	ถึง

กุดโง้ง	ชุมชนสงเปลือยใน	๑,๘๙๑,๐๐๐	บาท

๔๐.	 โครงการก่อสร้างถนน	 คสล.พร้อมระบบระบายน้ำา

ซอยข้างร้านขนมจีน	 (ตรงข้ามสนามกีฬากลาง)	 ชุมชน	

สงเปลือยใน	งบประมาณ	๑,๔๕๐,๐๐๐	บาท

๔๑.		โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง	 หน้าหมู่บ้านชุมชน

หนองไผ	่ชมุชนวดัปา่ทุง่ศรเีมอืง	งบประมาณ	๘๘,๐๐๐	บาท	

๔๒.		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยข้างโรงสีบุญสมดุล	

ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง	งบประมาณ	๙๗,๐๐๐	บาท

๔๓.		โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	ซอยศรีดาว	๒	ชุมชน

หัวโนนโก	งบประมาณ	๓๒๗,๐๐๐	บาท

๔๔.		โครงการปรบัปรงุลานตลาดสนิคา้ชมุชนซอยน้ำาทพิย	์

ชุมชนซอยน้ำาทิพย์	งบประมาณ	๒๕๐,๐๐๐	บาท

๔๕.		โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าสาลา	 SML	

ชุมชนทุ่งศรีเมือง	งบประมาณ	๔๘,๐๐๐	บาท

๔๖.		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา	 คสล.รูปตัวยู		

ซอยร้านสนิทบาร์ เบอร์ 	 ชุมชนทุ่ งศรี เมืองพัฒนา		

งบประมาณ	๕๖๖,๐๐๐	บาท

๔๗.		โครงการก่อสร้างถนน	 คสล.	 ซอยบ้านพาณิชย์

จังหวัด	ชุมชนสุขสบายใจ	งบประมาณ	๑๙๒,๐๐๐	บาท

๔๘.	 โครงการก่อสร้างถนน	 คสล.	 ซอยอนรรฆนาค		

๔๐	ชุมชน	กุดยางสามัคคี	งบประมาณ	๑,๕๖๖,๐๐๐	บาท

๔๙.		โครงการก่อสร้างถนน	 คสล.พร้อมรางระบายน้ำา		

รูปตัวยู	ซอยโชคอำานวย	ชุมชนสงเปลือยนอก	

งบประมาณ	๕๐๗,๐๐๐	บาท

๕๐.		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริ เวณภายในสวน

สาธารณะริมแก่งดอนกลาง	 (ไดโนเสาร์)	 ชุมชนริมแก่ง	

ดอนกลาง	งบประมาณ	๓,๙๑๔,๑๐๐	บาท

๕๑.		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลปู่แฮ่	 ชุมชน	

วัดเหนือ	งบประมาณ	๒๕๐,๐๐๐	บาท	

	 และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	 เทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์มียอดรายได้เกินยอดรวมทั้งสิ้นที่ประมาณ	 การ

รับไว้	จึงได้จัดทำาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	

ฉบับที่	๑	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๖	วงเงินงบประมาณ	

๒๔,๘๑๒,๗๙๔	บาท	และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม	ฉบับที่	๒	วงเงินประมาณ	๖,๙๖๐,๒๓๐	บาท	

	 ซึง่เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ	ฉบบัที	่๑		

และ๒	ประจำาป	ี๒๕๕๖	นัน้	มีโครงการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน	

ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	 ตาม

แผนชุมชน	เช่น

๑.	 โครงการปรับปรุงระบบจราจรถนนถีนานนท์	 ช่วงกับ

ถนนกาฬสนิธุ	์๙	สีแ่ยกปา่ไม)้	งบประมาณ		๑,๐๐๗,๐๐๐บาท

๒.		 โครงการปรับปรุงห้องน้ำาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ๑		

งบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	บาท
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๓.	โครงการกอ่สรา้งโครงหลงัคา	(กนัสาด)	โครงเหลก็มงุ

หลังคาเมทัลชีล	 บริเวณลานบนซุ้ม	 ทางเข้าตลาดโต้รุ่ง		

งบประมาณ	๒๖,๑๒๕	บาท

๔.	 โครงการก่อสร้างโครงหลังคา	 (กันสาด)	 โครงเหล็ก

มุงหลังคาเมทัลชีล	 บริเวณลานด้านล่างฝั่ง	 ขวามือ

จากทางเข้าตลาดโต้รุ่ง	 งบประมาณ	 ๖๙,๓๐๐	 บาท	

๕.		โครงการกอ่สรา้งแผงโครงเหลก็บกุระเบือ้งแผน่เรยีบ	

บริเวณลานด้านล่างฝั่งขวามือจากทางเข้าตลาดโต้รุ่ง		

งบประมาณ	๘,๖๔๐	บาท

๖.	 โครงการก่อสร้างโครงผนังเกล็ด	 โครงเหล็กบุผนัง

เกล็ดเมทัลซีส	บริเวณลานด้านล่างฝั่งซ้ายมือ	จากทาง

เข้าตลาดโต้รุ่ง	งบประมาณ	๑๕๖,๖๐๐	บาท

๗.	โครงการกอ่สรา้งและปรบัปรงุถนน	คสล.พรอ้มระบบ

ระบายน้ำาหมูบ่า้นสนัสนุยี	์งบประมาณ		๔,๕๘๐,๐๐๐	บาท

๘.	โครงการกอ่สรา้งและปรบัปรงุถนน	คสล.พรอ้มระบบ

ระบายน้ำา	หมูบ่า้นวราภรณ	์งบประมาณ		๕,๓๓๕,๐๐๐	บาท	

๙.	โครงการกอ่สรา้งถนน	คสล.	และรางระบายน้ำา	คสล.

รปูตวัย	ูภายในบรเิวณสำานกังานเทศบาล	เมอืงกาฬสนิธุ	์

งบประมาณ	๑,๒๔๖,๐๐๐	บาท

๑๐.	 โครงการก่อสร้างประตูและรั้วมณฑลจังหวัด

กาฬสนิธุ	์(แกง่ดอนกลาง)	งบประมาณ	๑,๔๕๐,๐๐๐	บาท

๑๑.	 โครงการก่อสร้างเสาธง	 โรงเรียนเทศบาล	 ๑		

งบประมาณ	๑๙๐,๐๐๐	บาท

๑๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา	คสล.	รูปตัวยู	ซอย

แกน่จนัทรอ์ทุศิ	ชมุชนทา่สนิคา้		งบประมาณ	๖๕๔,๐๐๐	บาท	

๑๓.		 โครงการก่อสร้างถนน	 คสล.	 ซอยแยกถนน

เกษตรสมบูรณ์	 (แยกบ้านนางแช่มชื่น)	 งบประมาณ		

๕๖๙,๐๐๐	บาท

	 และได้จัดซื้อเครื่องออกกำาลังกายกลางแจ้ง

ประจำาสวนสาธารณะกุดน้ำากิน	 สวนสาธารณะกุดยาง

สามคัคแีละสนามกฬีากลางจงัหวดักาฬสนิธ์	ุงบประมาณ		

๑,๒๓๓,๐๐๐	 บาท	 และจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น	

ประจำาสวนสาธารณะกุดน้ำากิน	 สวนสาธารณะกุดยาง

สามคัคแีละสนามกฬีากลางจงัหวดักาฬสนิธุ	์งบประมาณ	

๑,๐๓๘,๐๐๐	 บาท	 ซึ่งโครงการต่างๆ	 เหล่านี้	 จะต้อง

ดำาเนินการภายในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	นี้	โดยจะ

มผีลการดำาเนนิงานเปน็อยา่งไรบา้งนัน้	จะไดน้ำาเสนอให้

พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไป
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