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ของ 
 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 



สารบัญ 
 
                                      หน้า 
  ส่วนที่ 1 บทนํา          ๑ 
  ส่วนที่ 2 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      3 
 -  วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ       3 
 -  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ       3 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ      3 
  ส่วนที่ 3  ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งขี้การปฏิบัติงาน   5 
 -  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน       5 
 -  ความสําคัญของการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน      5   
 -  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน      6 
 -  ขั้นตอนการดําเนินงานตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน     6  
  ส่วนที่ 4  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1 – 3/1    14 
 -  ผลการติดตามการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     15 
 -  ผลการติตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล     16 
 -  ผลการติดตามจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน   18 
 -  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงาน      20 
  ส่วนที่ 5  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan     22 
ภาคผนวก  
  สรุปผลการดําเนนิงานแยกตามพนัธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 -   บัญชีสรุปผลการดําเนินงานแยกตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์      61 

-   ผลการติดตามและประเมนิผลแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.   2560    66 
-   การประเมนิตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     140 

 

  ผลการดําเนนิงาน   
       พนัธกจิที่ 1 การเพิม่ศักยภาพในการบริการจัดการทีด่ ี   
         ยุทธศาสตรท์ี่  1  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคก์ร 
 เป้าประสงคท์ี ่ 1  การปรบัปรุงกลไกการทาํงานขององค์กร 

-  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน       154 
-  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์      155 
-  โครงการจัดงานวันเทศบาล        155 
-  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงาน      155 
-  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ      156 
-  โครงการจ้างเหมาการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล      156 
-  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ      156 
-  โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง  157 
-  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ      157 
-  โครงการบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค       157 



สารบัญ 
 
                                       หน้า 

 
-  โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สํารวจข้อมูลชุมชน      157 
-  โครงการแขง่ขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง   158 
  

       พนัธกจิที่ 1 การเพิม่ศักยภาพในการบริการจัดการทีด่ ี   
         ยุทธศาสตรท์ี่  1  พฒันาระบบการบริหารจัดการองคก์ร 
 เป้าประสงคท์ี ่ 2  การเปดิโอกาสใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วม  

-  โครงการจัดเวทีสาธารณะ        159 
-  โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์       159 
-  โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล      159 
-  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทศัน์   160 
-  โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน    160 
-  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ   160 

   หอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน 
 

       พนัธกจิที่ 1 การเพิม่ศักยภาพในการบริการจัดการทีด่ ี   
         ยุทธศาสตรท์ี่  2  พฒันาศักยภาพของบุคลากรในองคก์ร 
 เป้าประสงคท์ี ่ 3  บุคลากรมีองค์ความรูใ้นการปฏบิตัหิน้าที ่
 -  โครงการฝึกอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา     162 
 -  โครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษา  162 

-  โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร และทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล   162 
   -  โครงการอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติงาน ลูกจา้งประจําปี     163 
    -  โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้าง ดีเด่นประจําปี      163  
 -  โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ     163 

-  โครงการให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบพัสดุ       164 
-  โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU   164 
-  โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน     164 
 

          พนัธกิจที่ 1 การเพิ่มศกัยภาพในการบริการจัดการทีด่ ี   
          ยุทธศาสตรท์ี่  3  การเพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

เป้าประสงคท์ี ่ 4  การพฒันาประสทิธภิาพการจัดหารายได ้
-  โครงการจัดทําแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรม LTAX 300 และ LTAX GIS 165 
 

          พนัธกิจที่ 1 การเพิ่มศกัยภาพในการบริการจัดการทีด่ ี   
          ยุทธศาสตรท์ี่  3  การเพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

เป้าประสงคท์ี ่ 5  การใชท้รพัยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
-  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาสนามกีฬา      166  
-  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จาํเป็นต่อการปฏิบัติงาน      166 



 
สารบัญ 

 
                                       หน้า 
    
       พนัธกจิที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ ี  
         ยุทธศาสตรท์ี่  4  พฒันาจัดการศกึษา 

เป้าประสงคท์ี ่ 6  ประชาชนไดร้บัโอกาสทางการศกึษาอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 
-  โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
 -  โครงการปรับปรุงหลักสูตร       169 
 -  โครงการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง      169 
 -  โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน      169 
 -  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล    169 

-  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  170 
 -  โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาดีเด่น  170 
 -  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ    171 
 -  โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา     171 
 -  โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน      171 

-  โครงการจัดทําศูนย์เรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย     172 
 -  โครงการปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน       172 
 -  โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP)     173 
 -  โครงการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส      173 
 -  โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านการศึกษา  
  -  โครงการก่อสร้างรั้วและประตูเปิด – ปิดโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ   173 
  -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายนํ้าและบ่อพักโรงเรียนเทศบาล 5  174 
  -  โครงการต่อเติมอาคารเรียนเช่ือมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบ้ือง ศพด.1  174 
  -  โครงการต่อเติมอาคารเรียนเช่ือมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบ้ือง ศพด.2  174 

-  โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา      174 
-  โครงการแขง่ขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น       174 
-  โครงการจัดงานวันครู         175 
-  โครงการ TO BE NUMVER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด   175 
-  โครงการจัดต้ังโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ       176 
-  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ        176 
-  โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน      177 
-  โครงการแขง่ขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู       178 
-  โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ   176 
 
 
 



สารบัญ 
 
                                       หน้า 

 
       พนัธกจิที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ ี  
         ยุทธศาสตรท์ี่  5  พฒันาศักยภาพผู้เรียน 

เป้าประสงคท์ี ่ 7  นักเรยีนได้รบัการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ 
-  โครงการอาหารกลางวัน        180 
-  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)        180 
-  โครงการปัจฉิมนิเทศ         180 
-  โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา      181 
-  โครงการจัดทําแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน     181 
-  โครงการนิเทศภายใน         182 
-  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ (ศพด.1)     182 
-  โครงการแขง่ขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    182 
-  โครงการแขง่ขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ     183 
-  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สําหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี  183 
 

       พนัธกจิที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ ี  
          ยุทธศาสตรท์ี่  6  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณ ีศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

เชื่อมโยงกบัการท่องเที่ยว 
เป้าประสงคท์ี ่ 8  ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีศลิปวัฒนธรรมและภมิูปญัญาท้องถ่ิน 
                      ได้รบัการสบืสานและเผยแพรเ่ชื่อมโยงกับการท่องเท่ียว 
-  โครงการสนับสนุนจังหวัดในการจดังานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาดจังหวัด  184 
-  โครงการคุณธรรมสร้างผูนํ้าแห่งอนาคต       184 
-  โครงการเย่ียมเยียนแลกเปลี่ยนอนุรักษแ์ละเผยแพร่วัฒนธรรมผู้ไทย    184 
-  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนในเขตเทศบาล  185 
-  โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช” 185 
-  โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟู ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
  -  งานปีใหม ่         185 
 -  งานประเพณีสงกรานต์        186 

-  งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ศาลหลักเมือง ปู่แฮ่ ปู่หาร ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญตากุดโง้งฯ 186 
-  งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา       187 
-  งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร      187 
-  งานประเพณีลอยกระทง       188 
-  งานประเพณีบุญซําฮะ        188 
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                                       หน้า 
       พนัธกจิที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ ี  
         ยุทธศาสตรท์ี่  7  การเสริเสร้าเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

เป้าประสงคท์ี ่ 9  ประชาชนมีสุขภาพดถ้ีวนหน้า 
-  โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซ่ือตรง       189 
-  โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา       189 
-  โครงการบําเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-  189 
   มหาภูมิพลอดุลยเดช 
-  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน      190 
-  โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชน คืนถนนให้กับสังคม     190 
-  โครงการปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ     191 
-  โครงการอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ    191 
-  โครงการยึดอายุผู้สูงวัยด้วยกายใจที่สมบูรณ์      191 
-  โครงการอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ       191 
-  โครงการชุมชนปลอดภัยขยะ        192 
-  โครงการอบรมพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (LA 21)     192 
-  โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพ่ือลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน   192 
-  โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น      193 
 

       พนัธกจิที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ ี  
         ยุทธศาสตรท์ี่  8  พฒันาระบบบริการดา้นสาธารณสขุ 

เป้าประสงคท์ี ่ 10  ประชาชนมีสขุภาพดถ้ีวนหน้า 
-  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน       194 
-  โครงการประชุมวิชาการประจําปี  อสม. ปี  2560     195 
-  โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างต้ังครรภ์และหลังคลอด   195 
-  โครงการกาฬสินธ์ุเมืองจักรยาน        196 
 

       พนัธกจิที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ ี  
         ยุทธศาสตรท์ี่  8  พฒันาระบบบริการดา้นสาธารณสขุ 

เป้าประสงคท์ี ่ 11  มีการปอ้งกันและควบคุมโรค 
-  โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด     197 
-  โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด       197 
-  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก     198 
-  โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์       199 
-  โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน     200 
-  โครงการควบคุมสุนัข – แมวจรจัด       200 
-  โครงการตรวจแนะนําสุขาภิบาลและอาหารปลอดภัย     201 
-  โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย ตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง  201 
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                                       หน้า 

 
       พนัธกจิที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ ี  
         ยุทธศาสตรท์ี่  9  สร้างความสมดลุและระบบนเิวศน์และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงคท์ี ่ 12  บ้านเมืองสะอาดสวยงาม 
-  โครงการลอกท่อระบายนํ้า         202 
-  โครงการล้างทําความสะอาดตลาด       203 
-  โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  203 
 

       พนัธกจิที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ ี  
         ยุทธศาสตรท์ี่  9  สร้างความสมดลุของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม    

เป้าประสงคท์ี ่ 13  การสรา้งความเปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
-  โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ       204 
-  โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งนํ้าธรรมชาติและสถานทีกํ่าจัดขยะ    204 
-  โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ    205 
-  โครงการติดต้ังถังดักไขมัน        205 
-  โครงการผลติปุ๋ยอินทรย์ีด้วยไส้เดือนดิน       205 
-  โครงการจัดการขยะพิษ         206 
-  โครงการกําจัดขยะปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนด้วยวิธีการหมักไร้อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ  206 
-  โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งนํ้าบ่อบําบัดนํ้าเสีย     207 
 

       พนัธกจิที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ ี  
         ยุทธศาสตรท์ี่  10  พฒันาพืน้ทีส่าธารณะให้เชือ่มโยงภาคการท่องเที่ยว 
         เป้าประสงคท์ี่  14  มีพืน้ทีส่ีเขียวและแหล่งนันทนาการ 
 -  โครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธยันตรีพุทธมณฑลแก่งดอนกลาง   208 
 

       พนัธกจิที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ ี  
         ยุทธศาสตรท์ี่  11  พฒันาและปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน 
         เป้าประสงคท์ี่  15  มีโครงสร้างพืน้ฐานและผังเมืองทีเ่หมาะสม 
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาเคน ชุมชนดงปอ     209 
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านประธานชุมชนนํ้าทิพย์  209 
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าถนนรอบวัดดงปอ      209 
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู  ซอยดอกไม้  ชุมชนซอยนํ้าทิพย์  209 
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอพัก VB เช่ือมสนามฟุตบอลใบบุญ ชุมชนสุขสบายใจ 209 
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกุดยางสามัคคี 1 ต่อจากโครงการเดิม   210 
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาภู  ชุมชนหัวคู – หนองเรือ    210 
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู  ซอยแช่มช่ืนอุทิศ  ชุมชนหาดลําดวน  210 
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยลถนอม 1 ชุมชนหัวโนนโก    210 
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 -  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยูซอยประดิษฐ์อุทิศ  ชุมชนดอนสวรรค์  210  
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 13 จากสะพานถึงหน้า 211 
    โรงฆ่าสัตว์ ชุมชนคุ้มห้วย 
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอนรรฆนาค 40 ต่อจากโครงการเดิม   211 
 -  โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า ซอยเฟ่ืองฟ้า 5 ถึงแยกหมู่บ้านชุมชนหนองไผ่  211 
    ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง 
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า  คสล. รูปตัวยู ซอยเฟ่ืองฟ้าต่อจากโครงการเดิม    211 
       ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง 
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยข้างกําแพงวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่ง  211 
    ฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง 
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยสิงห์หลง ชุมชนท่าสินค้า   212 
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยสมหวัง ชุมชนริมแก่งดอนกลาง  212 
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านครูอํานวย ชุมชนทุ่งมน    212 
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 10 ชุมชนหนองผักแว่น  213 
 -  โครงการขยายผิวจราจร คสล. ซอยข้างโรงง้ิวฝั่งซ้ายมือ ชุมชนโรงง้ิว    213 
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยข้างศูนย์ อสม. (ต่อจากโครงการเดิม) 213 
    ชุมชนสงเปลือยกลาง 
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมชัย ชุมชนโพธ์ิไทร     213  
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยบ้านยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์ ซอย 6  214 
    ชุมชนหนองผักแว่น 
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างพัฒนา   214 
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์พัฒนา ( ทางเข้าบ่อตกปลา)  214 
    ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนสงเปลือยใน 
 -  โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนรอบหนองไชยวานช่วงศาลาชุมชน ชุมชนหนองไชยวาน 215 
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวิโรจน์รัตน์ 4 ชุมชนสุขสบายใจ    215 
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนสนามตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ  215 
    (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนสงเปลือยนอก 
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 9 ชุมชนหนองผักแว่น  216 
 -  โครงการขยายผิวจราจร คสล. และระบบระบายนํ้า บริเวณถนนทางเข้าวัดประชานิยม 216 
    ถนนวัดประชานิยม – หัวค ูและถนนรอบวัดประชานิยม ชุมชนสุขสบายใจ 
 -  โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆนาคช่วงหน้าวัดสว่างคงคา ถึงแยกทางไปเรือนจํา  216 
 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. และสะพานข้ามคลองซอยคําพาอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ 216 
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยหําชัย  ชุมชนทุ่งศรเีมืองกลาง  216 
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 -  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์ฝั่งขวามือ ชุมชนสงเปลือยใน  217 
 -  โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนประชาสามัคคี ชุมชนดอนกลอย    217 
 -  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยข้างบ้านประธานชุมชน    217 
    สงเปลือยใน 
 -  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมการบํารุงรักษาถนนทางเท้าในเขตเทศบาล   217 
  พนัธกิจที่ 3  การสรา้งสงัคมใหน้่าอยู่และเข้มแข็ง  
         ยุทธศาสตรท์ี่  12  สร้างความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน 
         เป้าประสงคท์ี่  16  มีการสรา้งงานสรา้งอาชพีและกองทนุสนบัสนนุ 

-  โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเน่ืองในวันแม่แห่งชาติ      219 
-  โครงการจัดกิจกรรมพ้ืนทีส่ร้างสรรค์สําหรับเยาวชน     219 

 -  โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นําชุมชน    220 
 -  โครงการศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน     220 
 -  โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   221 
 -  โครงการชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5       221 
 -  โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธ์ุสู่ความเข้มแขง็    222 
 -  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด       222 
 -  โครงการจัดอบรมแผนและทบทวนแผนชุมชน      222 
 -  โครงการประกวดชุมชนดีเด่น        223 
 -  โครงการสรา้งสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น      223 
 -  โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพ่ือสร้างสภาวะผู้นําและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน  224 
 -  โครงการส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน     224 
 -  โครงการบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด       225 
 

   พนัธกิจที ่3  การสร้างสังคมใหน้า่อยู่และเข้มแขง็  
         ยุทธศาสตรท์ี่  13  สร้างความม่ันคงในชึวิตและคนในชุมชน 
         เป้าประสงคท์ี่  17  มีการสรา้งงานสรา้งอาชพีและกองทนุสนบัสนนุ 
 -  โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธ์ุ     226 
 -  โครงการฝึกอบอรมกลุ่มอาชีพในชุมชน       226 
  

      พนัธกจิที่ 3  การสรา้งสังคมใหน้่าอยู่และเข้มแขง็  
         ยุทธศาสตรท์ี่  18  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 
         เป้าประสงคท์ี่  18  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
 -  โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย      227 
 -  โครงการปรับปรุงระบบจราจรบริเวณแยกถนนชัยสุนทรตัดถนนภิรมย์   227 
        (แยกโรงเรียนกาฬสิทธ์ิพิทยาสัย) 
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                                       หน้า 
 
 -  โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบเดิม    228 
 -  โครงการฝึกอบรมจัดต้ังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุน่ที่ 11  228 

-  โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่ป้องกัน  228 
    ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทัศนศึกษาดูงาน 

-  โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 229 
   ในชีวิตทรัพย์สิน 
-  โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัยเบ้ืองต้น   229 
-  โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองฯ  229 

 -  โครงการซ่อมแซมใหญ่เครือ่งจักรกล       230 
  
 
 

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือทําหน้าที่ ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา             
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น จะดําเนินการติดตามและประเมินผลเองหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการภายใต้ข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียด          
ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกําหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ         
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน    
รายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่าง
น้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ       
ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ดําเนินการอยู่โดยท่ี “การติดตาม” หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback)  เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ  ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการทํางาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่ากําหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น       
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในส่วนของ “การประเมินผล” คือ      
การติดตามผลการดําเนินงานในระหว่างดําเนินงานหรือภายหลังการดําเนินงานเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล  
เป็นสิ่งหน่ึงที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการดําเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน            
การประเมินผลและแผนงาน  จึงเป็นสิ่งที่จะบ่งช้ีว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็น
ตัวช้ีวัดว่า  แผนหรือโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันให้ผลเป็นอย่างไร  นําไปสู่ความสําเร็จของแผนงานที่กําหนดไว้
หรือไม่  นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

     

         

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ผังขัน้ตอนการดาํเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
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ส่วนที ่2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  

 เทศาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559  หมวด 6 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  เพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดย
การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อ  สภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     
 

วิสัยทัศน์  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
          “กาฬสินธ์ุเป็นเมืองน่าอยู่  คู่ธรรมาภิบาล”   

พนัธกิจการพฒันาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
1.  การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี 
2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
3.  การสร้างสงัคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์  ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์  ไว้  14   
ยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ไว้  18  เป้าประสงค์  ดังน้ี  
 ๑.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
  เป้าประสงค์ที่  1  การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร 
  เป้าประสงค์ที่  2  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
      ๒.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาศักยภาพของบุคคลในองค์กร 
  เป้าประสงค์ที่  3  บุคลากรมอีงค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

๓.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  เป้าประสงค์ที่  4  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้ 
  เป้าประสงค์ที่  5  การใช้ทรพัยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

๔.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4  พัฒนาการจัดการศึกษ 
เป้าประสงค์ที่  6  ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

๕.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ที่  7  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
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๖.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ที่  8  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่นได้รับ                              

การสืบสานและเผยแพร่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยว 
๗.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

เป้าประสงค์ที่  9  มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ 
๘.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

เป้าประสงค์ที่  10  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
เป้าประสงค์ที่  11 มีการป้องกันและควบคุมโรค 

๙.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  9  สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิง่แวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่  12  บ้านเมืองสะอาดสวยงาม 
เป้าประสงค์ที่  13  การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

10.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  10  พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เช่ือมโยงภาคการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ที่  14  มีพ้ืนทีส่ีเขียวและแหล่งนันทนาการ 

11. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ที่  15  มีโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมืองที่เหมาะสม 

12.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  12  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ที่  16  ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ 

13.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  13  สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน 
เป้าประสงค์ที่  17  มีการสรา้งงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน 

14.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  14  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 
เป้าประสงค์ที่  18  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ส่วนที ่3 
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   ได้กําหนดเคร่ืองมือสําหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง 
กันยายน  ๒๕๖๐)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังน้ี   

 

๑.  ลักษณะของแบบตัวบง่ชี้การปฏบิตัิงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งช้ี
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดําเนินงานที่เกิดข้ึน  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การทํางานต่อไปเง่ือนไขสําคัญของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( stakeholders)  
ในการกําหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่าน้ันในการดําเนินการ
ช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกําหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการ
ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกําหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning 
system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดําเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมี
การประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จําเป็น    
๒.  ความสําคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ทําให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดําเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สําเร็จหรือไม่ สําเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่  

๒.๒  สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดข้ึน ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่าน้ันจะหา
วิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดข้ึนได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวช้ีวัดที่ได้
จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุ     
ประสงค์์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
๒.๔  เป็นเคร่ืองมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทํางานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเคร่ืองมือกระตุ้นให้
ข้าราชการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม  

 

5



 
 

 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตวับ่งชี้การปฏบิตังิาน 

๓.๑  เพ่ือใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทําแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือใหท้ราบถึงผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือใหท้ราบถึงผลกระทบของการดําเนินโครงการ     

๔.  ขั้นตอนการดําเนนิงานตามแบบตวับง่ชี้การปฏบิตังิาน  
๔.๑  กําหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
๔.๒  กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
๔.๓  ดําเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

๔.๑  การกําหนดตัวบ่งชีก้ารปฏบิตังิาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี ้
 (๑)  แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. ๒๕59 - 2563)  
              ตัวบ่งช้ีที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ )   

ตัวบ่งช้ีที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน)    

(๓)  การนําแผนไปปฏบิตั ิ
ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

๔.๒  กําหนดเกณฑ์การประเมินตัวบง่ชี ้ คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดงันี ้
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ตํ่ากว่า  ๒๐     =  ต้องปรับปรุง 
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ตัวบ่งชีท้ี่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดําเนินการครบทกุขัน้ตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการดําเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

ผลการตดิตามและประเมิน 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑ : ขั้นตอนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร ์

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ลําดบัที ่ การดาํเนินการ มีการดาํเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ
นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้นําข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕59 
 

มีการดาํเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
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ตัวบ่งชีท้ี่  ๒   :  คณุภาพแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดําเนินการตามประเดน็การพจิารณาการจดัทาํแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณาร้อยละ  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาร้อยละ  ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาร้อยละ  ๘๐ – ๘๙  คะแนน ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาตํ่ากว่าร้อยละ  ๘๐  คะแนน ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการตดิตามและประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๒   :  คณุภาพแผนยุทธศาตร ์
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพฒันา การตดิตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนยุทธศาตรก์ารพัฒนา 
(พ.ศ. 2559 – 2563) 
 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
รายละเอียดผลการประเมินคณุภาพของแผน 

แนวทางการพจิารณาคณุภาพแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖3)  
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

ประเดน็การพจิารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 

8



 
 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดทาํแผนพฒันาสามปี  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดําเนินการครบทกุขัน้ตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการดําเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการดําเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการดําเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการตดิตามและประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๓ : ขั้นตอนการจัดทาํแผนพฒันาสามปี  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

 

ลําดบัที ่
 

การดาํเนินการ 
มีการดาํเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 
๑ กําหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาํและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการกําหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  
๘ มีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทําร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

มีการดาํเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
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ตัวบ่งชีท้ี่  ๔   :  คณุภาพแผนพฒันาสามป ี 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการดําเนินการตามประเดน็การพจิารณาการจดัทาํแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณาร้อยละ  ๑๐๐  คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาร้อยละ  ๙๐ – ๙๙ คะแนน ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาร้อยละ  ๘๐ – ๘๙  คะแนน ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาตํ่ากว่าร้อยละ  ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน 
ผลการตดิตามและประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๔   :  คณุภาพแผนพฒันาสามป ี
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5   . 

แผนพฒันา การตดิตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการสําหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

100  คะแนน 5 

 
รายละเอียดผลการตดิตามและประเมินผลโครงการสําหรบัแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

เพื่อสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์และโครงการ 
 

 
ประเดน็การพจิารณา  

คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑. การสรปุสถานการณก์ารพฒันา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนําแผนพฒันาสามปีไปปฏบิตัใินเชิงปริมาณ  ๑๐ 10 
๓. การประเมินผลการนําแผนพฒันาสามปีไปปฏบิตัใินเชิงคณุภาพ  ๑๐ 10 
๔. แนวทางการพฒันาและยุทธศาสตร์การพฒันา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพฒันาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเน่ืองกับระยะเวลาปี (๓ 
ปี)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ ๔ 
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ประเดน็การพจิารณา  
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลงั ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 100 
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ตัวบ่งชีท้ี่  ๕  :  การดําเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การดาํเนนิโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ดําเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ดําเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ดําเนินการได้ตํ่ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 
คะแนนเต็ม  5 
คะแนนที่ได้  0  เน่ืองจากดําเนินการได้ร้อยละ  24.54 

 

บญัชสีรปุรายงานการตดิตามผลการดาํเนนิงานตามแผนพฒันาสามป ีประจําปี 2560 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

(ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2559 – 30 กนัยายน  2560) 
 

ยุทธศาสตร์
การพฒันา 

จํานวนโครงการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณ   
ตามแผน 
พัฒนา 

ตาม 
 งปม. 

ไม่ได้
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อนุมัติ เบิกจ่าย % 

1.พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการองค์กร 

24 21 3 18 4,214,000 3,824,975 5.06 

2.พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใน
องค์กร 

12 9 0 9 2,995,000 2,777,375 3.67 

3.การเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

8 3 0 3 3,642,450 3,552,062.09 4.69 

4.พัฒนาการจัด
การศึกษา  

25 17 3 14 12,376,100 6,424,173.42 8.49 

5.พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

14 12 2 10 36,607,051 31,182,137.12 42.54 

6.ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเชื่อมโยง
กับการท่องเท่ียว 

6 6 0 6 1,960,000 1,406,577.50 1.86 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

จํานวนโครงการ ผลการดําเนินงาน งบประมาณ   
ตามแผน 
พัฒนา 

ตาม 
 งปม. 

ไม่ได้
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อนุมัติ เบิกจ่าย % 

7.การเสริมสร้าง
เครือข่ายภาครัฐ 
เอกชนและ
ประชาชน 

22 14 1 13 1,790,000 1,603,570 1.12 

8.พัฒนาระบบ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

31 14 1 13 6,948,000 3741,207 4.94 

9.สร้างความ
สมดุลของระบบ
นิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

10 11 0 11 323,000 3,007,208.25 3.97 

10.พัฒนาพ้ืนท่ี
สาธารณะให้
เชื่อมโยงภาค
การท่องเท่ียว 

1 3 0 3 46,876,000 
(งบจังหวัด) 

 -  - 

11.พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐาน 

100 37 1 36 22,781,000 13,289372.63 17.57 

12.พัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง 

17 19 5 14 1,715,000 9028,152 1.20 

13.สร้างความ
ม่ันคงในชีวิตของ
คนในชุมชน 

2 2 0 2 50,000 69,950 0.09 

14.สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

16 9 0 9 2,452,800 2,870,037.56 3.79 

รวม 288 177 16 161 142,940,401 75,656,794.57 155.0 
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ตัวบ่งชีท้ี่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนนิโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกดิขึน้ คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไมม่ีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มผีลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มผีลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มผีลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการตดิตามประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนนิโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการทีด่าํเนินการ จํานวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ดําเนินการ 
(เมษายน ถึง กนัยายน ๒๕๖๐)   

(จํานวน
โครงการที่
แล้วเสร็จ) 

ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 

๔.๔  สรปุผลการประเมินตวับ่งชี ้
ลําดบัที ่ ตัวบ่งชี ้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑ ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ๕ ๔ 
๕ การดําเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒๔ 
 
ข้อคดิเหน็   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒๔  คะแนน  ซึ่งตํ่ากว่า  ๒๕  คะแนน  คือต้อง
ปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งช้ีที่ ๕  การดําเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

 
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การดําเนินโครงการของเทศบาลบรรลุเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  จึงเห็นควรให้ทุก
หน่วยงานเร่งการดําเนินงานตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2560 ภายในคร่ึง
ปีหลังงบประมาณ (เมษายน – กันยายน 2560) เพ่ือให้บรรลุแผนพัฒนา และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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ส่วนที ่4 
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบ 1 – 3/1 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   ได้กําหนดเคร่ืองมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม  2559 ถึง กันยายน ๒๕๖๐)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตาม
และประเมินผลแบบ  ๑ – 2 (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน)  และการติดตามและประเมิน
คุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
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ผลการติดตามการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ประเดน็การประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไม่มีการ

ดําเนินการ 
๑  คณะกรรมการพฒันาเทศบาล 
๑.๑  มีการจดัตัง้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๓  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
๑.๔  มีการจดัตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทําร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดทําแผนพฒันาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมขอ้มูลและปัญหาสําคัญของเทศบาลมาจัดทําฐานขอ้มูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
๒.๓  มีการวเิคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกบั
ศักยภาพของทอ้งถิ่น 

  

๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

  

๒.๖  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน   
๒.๗  มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
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ผลการติดตามผลดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 

 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการองค์กร 

24 5,434,000 17 5,054,000 15 2,114,000 56 12,602,000 

2.พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใน
องค์กร 

12 12,118,000 12 12,123,000 12 12,128,000 36 36,369,000 

3.การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

8 26,652,640 10 18,411,390 6 10,613,700 24 55,677,730 

4.พัฒนาการ
จัดการศึกษา 

25 37,413,050 26 30,007,200 23 25,563,200 74 92,983,450 

5.พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

14 35,817,000 14 35,817,000 14 35,827,000 42 107,481,00
0 

6.ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน
เช่ือมโยงกับ
การท่องเท่ียว 

6 1,940,000 6 1,940,000 6 1,940,000 18 5,820,000 

7.การ
เสริมสร้าง
เครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน
และประชาชน 

22 3,800,000 20 2,900,000 21 3,400,000 63 10,100,000 

8.พัฒนาระบบ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

31 19,179,340 27 9,999,340 27 8,699,340 85 37,878,020 

9.สร้างความ
สมดลุของ
ระบบนิเวศน์
และสิ่งแวดล้อม 

10 9,385,500 11 4,085,500 10 3,385,500 31 16,856,500 

10.พัฒนาพ้ืนท่ี
สาธารณะให้
เช่ือมโยงภาค
การท่องเท่ียว 

1 2,000,000 7 92,165,000 10 229,510,000 18 323,675,00
0 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2560 ปี 2560 ปี 2560 รวม 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

11. พัฒนา
และปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐาน 

100 84,613,500 25 75,886,000 19 38,428,000 144 198,927,500 

12.พัฒนา
ชุมชนให้
เข้มแข็ง 

17 32,360,960 21 33,085,960 21 53,410,960 59 118,857,880 

13.สร้างความ
มั่นคงในชีวิต
ของคนใน
ชุมชน 

2 220,000 2 220,000 2 220,000 6 660,000 

14.สร้างความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

16 9,110,800 9 5,438,900 8 5,260,800 33 19,810,500 

รวม 288 208,054,790 207 327,143,290 194 430,500,500 689 1,037,698,580 
 

ผลการตดิตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า  จาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 
– 2562) ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ รวมท้ังสิ้น  689  โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  1,037,698,580  บาท มี
การกระจายของโครงการและงบประมาณ ครบทั้ง  14  ยุทธศาสตร์  ให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ที่  11  มากทีสุ่ด  
จํานวน  144  โครงการ  งบประมาณ 198,927,500  บาท  รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่  8  จํานวน 85 
โครงการ  งบประมาณ  37,878,020 บาท  และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 13  จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 
660,000  บาท 
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ผลการติดตามจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินการประจําปี  พ.ศ. 2560 

 
ยุทธศาสตร ์

จํานวนโครงการ 
ท่ีแล้วเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ี
ไม่ได้ดาํเนินการ 

จํานวน
โครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จํานวน
โครงการท่ีมี
การเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อยละ 

1.พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการองค์กร 

17 80.95 1 4.76 3 14.29 0  - 0 - 21 85.72 
(18) 

2.พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใน
องค์กร 

9 100 0  - 0  - 0  - 0 - 9 100 
(9) 

3.การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

3 100 0  - 0  - 0  - 0 - 3 100 
(3) 

4.พัฒนาการ
จัดการศึกษา 

14 82.35 0  - 3 17.65 0  - 0 - 17 82.35 
(14) 

5.พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

10 83.33 0  - 2 16.67 0  - 0 - 12 83.33 
(10) 

6.ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน
เช่ือมโยงกับ
การท่องเท่ียว 

6 100 0  - 0  - 0  - 0 - 6 100 
(6) 

7.การ
เสริมสร้าง
เครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน
และประชาชน 

13 92.86 0  - 1 7.14 0  - 0 - 14 92.86 
(13) 

8.พัฒนาระบบ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

13 92.86 0  - 1 7.14 0  - 0 - 14 92.86 
(13) 

9.สร้างความ
สมดลุของ
ระบบนิเวศน์
และสิ่งแวดล้อม 

11 100 0  - 0  - 0  - 0 - 11 100 
(11) 

10.พัฒนาพ้ืนท่ี
สาธารณะให้
เช่ือมโยงภาค
การท่องเท่ียว 

1 33.33 2 66.67 0  - 0  - 0 - 3 100 
(3) 
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ยุทธศาสตร ์

จํานวนโครงการ 
ท่ีแล้วเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ี
ไม่ได้ดาํเนินการ 

จํานวน
โครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จํานวนโครงการท่ี
มีการเพิ่มเตมิ 

จํานวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อย
ละ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

11. พัฒนา
และปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐาน 

18 48.65 18 48.65 1 2.70 0  - 0 - 37 97.30 
(36) 

12.พัฒนา
ชุมชนให้
เข้มแข็ง 

14 73.68 0 - 5 26.32 0  - 0 - 19 73.68 
(13) 

13.สร้างความ
มั่นคงในชีวิตของ
คนในชุมชน 

2 100 0 - 0 - 0  - 0 - 2 100 
.(2) 

14.สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

7 77.78 2 22.22 0 - 0  - 0 - 9 100 
(9) 

รวม 137 77.40 23 12.99 16 9.04 0  - 0 - 177 90.39 
รวมโครงการท่ีได้ดําเนินการ  160  90.39 

 

ผลการตดิตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า  ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินการประจําปี  2560  ของเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  จํานวนทั้งสิ้น  177 โครงการ  โครงการที่แล้วเสร็จ  จํานวน  137 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 77.40      
โครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ  จํานวน  23 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  12.99 และโครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ    
จํานวน  16 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 9.04  และเมื่อรวมโครงการที่ได้ดําเนินการทั้งสิ้น  จํานวน 160 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  90.39  ของโครงการทั้งหมด  ในแผนดําเนินการที่ได้ดําเนินการในงบประมาณ  2560 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
คําชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ภายใต้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕60 –๒๕62)  โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเร่ิม
ต้ังแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
๑.๒  รายงานผลการดําเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนเมษายน –  กันยายน  ๒๕๖๐) 

 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
     

ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจํานวนโครงการที่ไดป้ฏบิตั ิ

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพฒันา

สามป ี

บรรจุใน 
เทศบญัญตั ิ

(นําไปปฏบิตัิ) 

คดิเปน็ร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 24 21 87.50 
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 12 9 75.00 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 8 3 37.50 
4. พัฒนาการจัดการศึกษา 25 17 68.00 
5. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 14 12 85.71 
6. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียว 

6 6 100 

7. การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน 

22 14 63.64 

8. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 31 14 45.16 
9. สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิง่แวดล้อม 10 11 110 
10.พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เช่ือมโยงภาคการ
ท่องเที่ยว 

1 3 300 

11. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน 

100 37 37 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพฒันา

สามป ี

บรรจุใน 
เทศบญัญตั ิ

(นําไปปฏบิตัิ) 

คดิเปน็ร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

12.พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 17 19 111.76 
13.สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน 2 2 100 
14.สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชน 

16 9 56.25 

รวม 288 288 61.46 
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ส่วนที่  5 
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอํานาจ
หน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบ
การทํางานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การดําเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภายใต้แนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งน้ี ได้มีการดําเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ระหว่างเดือนตุลาคม  2559 – กันยายน ๒๕๖๐) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ             
จึงได้ดําเนินการนําเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในระบบ 
e-plan  และได้นําข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งน้ี  รายละเอียดตาม
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23



 
 

สรปุรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ป ี2560 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

พฒันาระบบการบริหารจัดการองคก์ร 
1. โครงการ
ประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน 

100 129/60 30 50,000.00 50,000.00 

2. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การ 
ประชาสัมพันธ์ 

100 19/60 31 20,000.00 20,000.00 

    66/60 30 20,000.00 20,000.00 
    109/60 31 20,000.00 20,000.00 
    146/60 31 20,000.00 20,000.00 
    177/60 28 20,000.00 20,000.00 
    212/60 31 20,000.00 20,000.00 
    241/60 30 20,000.00 20,000.00 
    281/60 31 20,000.00 

 
20,000.00 

3. โครงการจัด
งานวันเทศบาล 

100 249/60 31 50,000.00 50,000.00 

4. โครงการ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม อาคาร
สํานักงาน
เทศบาล 

100 318/60 30 300,000.00 300,000.00 

5. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ใน
การปฏิบัติงาน
ธุรการ 

100 99/60 31 38,708.00 38,708.00 

  
199/60 30 39,667.00 39,667.00 

  
276/60 31 59,031.00 59,031.00 

  
402/60 31 59,677.00 59,677.00 

  
532/60 28 59,643.00 59,643.00 

  
619/60 31 58,062.00 58,062.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

  710/60 30 58,000.00 58,000.00 
  710/60 30 58,000.00 58,000.00 
  881/60 31 59,354.00 59,354.00 
  971/60 30 30,000.00 30,000.00 
  1078/60 31 28,064.00 28,064.00 
  1219/60 31 29,677.00 29,677.00 
      
6. โครงการจ้างเหมา
การบํารุง รักษา
เคร่ืองจักรกล 

100 41/60 31 20,000.00 20,000.00 

    154/60 30 20,000.00 20,000.00 
    234/60 30 20,000.00 20,000.00 
    280/60 31 20,000.00 20,000.00 
    353/60 28 20,000.00 20,000.00 
    438/60 31 20,000.00 20,000.00 
    453/60 30 20,000.00 20,000.00 
    532/60 31 20,000.00 20,000.00 
    614/60 30 20,000.00 20,000.00 
    660/60 31 20,000.00 20,000.00 
    732/60 31 20,000.00 20,000.00 
    822/60 30 20,000.00 20,000.00 
7. โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุง ภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ 

100 42/60 31 60,000.00 60,000.00 

    155/60 30 60,000.00 60,000.00 
    235/60 30 60,000.00 60,000.00 
    304/60 30 60,000.00 60,000.00 
    355/60 28 60,000.00 60,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

    440/60 31 60,000.00 60,000.00 
    454/60 30 60,000.00 60,000.00 
    534/60 31 60,000.00 60,000.00 
    617/60 30 60,000.00 60,000.00 
    662/60 31 60,000.00 60,000.00 
    735/60 31 60,000.00 60,000.00 
    825/60 30 60,000.00 60,000.0 
8. โครงการจ้างเหมา
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน
ด้านออกแบบและ 
ควบคุมงานก่อสร้าง 

100 45/60 31 20,000.00 20,000.00 

    158/60 30 20,000.00 20,000.00 
    228/60 31 20,000.00 20,000.00 
    308/60 30 20,000.00 20,000.00 
    356/60 28 20,000.00 20,000.00 
    442/60 31 20,000.00 20,000.00 
    457/60 30 20,000.00 20,000.00 
    359/60 31 20,000.00 20,000.00 
    618/60 30 20,000.00 20,000.00 
    664/60 31 20,000.00 20,000.00 
    737/60 31 20,000.00 20,000.00 
    825/60 30 20,000.00 20,000.00 
9. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน การ
ปฏิบัติงานธุรการ 

100 49/60 31 10,000.00 10,000.00 

    163/60 30 10,000.00 10,000.00 
    230/60 30 10,000.00 10,000.00 
    311/60 30 10,000.00 10,000.00 
    361/60 28 10,000.00 10,000.00 
    444/60 31 10,000.00 10,000.00 
    459/60 30 10,000.00 10,000.00 
    538/60 31 10,000.00 10,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

    620/60 30 10,000.00 10,000.00 
    667/60 31 10,000.00 10,000.00 
    739/60 31 10,000.00 10,000.00 
    829/60 30 10,000.00 10,000.00 
10. โครงการจ้างเหมา
บํารุงรักษา ระบบ
สาธารณูปโภค 

100 51/60 31 10,000.00 10,000.00 

    165/60 30 10,000.00 10,000.00 
    232/60 30 10,000.00 10,000.00 
    313/60 30 10,000.00 10,000.00 
    363/60 28 10,000.00 10,000.00 
    446/60 31 10,000.00 10,000.00 
    460/60 30 10,000.00 10,000.00 
    540/60 31 10,000.00 10,000.00 
    633/60 30 10,000.00 10,000.00 
    669/60 31 10,000.00 10,000.00 
    741/60 31 10,000.00 10,000.00 
    831/60 30 10,000.00 10,000.0 
11. โครงการจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่สํารวจ ข้อมูล
ชุมชน 

100 21/60 31 30,000.00 30,000.00 

    49/60 30 30,000.00 30,000.00 
    73/60 31 30,000.00 30,000.00 
    98/60 31 30,000.00 30,000.00 
    123/60 28 30,000.00 30,000.00 
    151/60 31 30,000.00 30,000.00 
    174/60 30 30,000.00 30,000.00 
    191/60 31 30,000.00 30,000.00 
    220/60 30 30,000.00 30,000.00 
    241/60 31 30,000.00 30,000.00 
    284/60 31 30,000.00 30,000.00 
    313/60 30 30,000.00 30,000.0 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

12. โครงการกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ 

100 382/60 28 149,625.00 149,625.00 

13. โครงการจัดเวที
สาธารณะ 

100 14/60 30 10,000.00 10,000.00 

14. โครงการจัดทําสื่อ
สิ่งพิมพ์- 
ประชาสัมพันธ์ 

100 40/60 30 87,500.00 87,500.00 

    82/60 30 87,500.00 87,500.00 
    124/60 31 87,500.00 87,500.00 
    154/60 30 87,500.00 87,500.00 
15. โครงการจัดทํา
รายงานกิจการ ของ
เทศบาล 

100 66/60 28 100,000.00 100,000.00 

16. โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
เทศบาลทาง สือ่วิทยุ
และโทรทศัน์ 

100 59/60 31 6,000.00 6,000.00 

    60/60 31 6,000.00 6,000.00 
    93/60 31 6,000.00 6,000.00 
    94/60 31 6,000.00 6,000.00 
    134/60 31 6,000.00 6,000.00 
    135/60 31 6,000.00 6,000.00 
    166/60 28 6,000.00 6,000.00 
    167/60 28 6,000.00 6,000.00 
    188/60 31 6,000.00 6,000.00 
    189/60 31 6,000.00 6,000.00 
    227/60 30 6,000.00 6,000.00 
    228/60 30 6,000.00 6,000.00 
    260/60 31 6,000.00 6,000.00 
    261/60 31 6,000.00 6,000.00 
    298/60 30 6,000.00 6,000.00 
    299/60 30 6,000.00 6,000.00 
    228/60 31 6,000.00 6,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

    229/60 31 6,000.00 6,000.00 
    286/60 31 6,000.00 6,000.00 
    289/60 30 6,000.00 6,000.00 
    318/60 30 6,000.00 6,000.00 
    319/60 30 6,000.00 6,000.00 
    335/60 30 6,000.00 6,000.00 
    336/60 30 6,000.00 6,000.00 
17. โครงการประชุม
ประจําเดือน 
คณะกรรมการหอ
กระจายข่าว ชุมชน 

100 5/60 30 10,000.00 10,000.00 

    36/60 31 10,000.00 10,000.00 
    70/60 31 10,000.00 10,000.00 
    186/60 30 10,000.00 10,000.00 
    215/60 31 10,000.00 10,000.00 
    244/60 30 10,000.00 10,000.00 
    284/60 31 10,000.00 10,000.00 
    221/60 31 10,000.00 10,000.00 
    298/60 30 10,000.00 10,000.00 
    139/60 30 2,850.00 2,850.00 
    287/60 30 9,000.00 9,000.00 
    259/60 30 10,000.00 10,000.00 
18. โครงการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน และทศัน
ศึกษาดูงานของคณะ 
กรรมการหอกระจาย
ข่าวและ ผู้ประกาศข่าว
ชุมชน 

100 115/60 28 19,850.00 19,850.00 

    155/60 28 16,100.00 16,100.00 
    57/60 28 14,000.00 14,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

พฒันาศกัยภาพของบคุลากรในองคก์ร 
19. โครงการ
ฝึกอบรม
พนักงานครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

100 48/60 31 100,000.00 100,000.00 

20. โครงการ
จัดหาครูและ
บุคลากร 
สนับสนุน
การศึกษาที่ขาด
แคลน ใน
สถานศึกษา
สังกัดเทศบาล 

100 20/60 31 157,040.00 157,040.00 

    117/60 30 157,040.00 157,040.00 
    229/60 31 149,060.00 149,060.00 
    337/60 31 157,040.00 157,040.00 
    447/60 28 157,040.00 157,040.00 
    532/60 31 157,040.00 157,040.00 
    602/60 30 157,040.00 157,040.00 
    807/60 31 157,040.00 157,040.00 
    914/60 30 157,040.00 157,040.00 
    1007/60 31 157,040.00 157,040.00 
    1124/60 31 157,040.00 157,040.00 
    1150/60 30 157,040.00 157,040.00 
21. โครงการ
อบรมให้ความรู้ 
ด้านกฎหมาย แก่
ประชาชน ในเขต
เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ 

100 262/60 30 35,500.00 35,500.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

22. โครงการประเมิน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 

100 57/60 31 29,900.00 29,900.00 

23. โครงการให้ความรู้
เก่ียวกับระเบียบ การ
จัดซื้อจัดจ้างแก่
เจ้าหน้าที่ เทศบาลและ
อาสาสมัครชุมชน ร่วม
ตรวจสอบการ
บริหารงาน (อสต.) 

100 579/60 28 9,800.00 9,800.00 

24. โครงการฝึกอบรม
สัมมนา บุคลากรและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

100 110/60 28 1,500.00 1,500.00 

    106/60 28 135,000.00 135,000.00 
    124/60 28 1,500.00 1,500.00 
    485/60 28 278,200.00 278,200.00 
    120/60 28 1,500.00 1,500.00 
    195/60 31 4,500.00 4,500.00 
    196/60 30 1,500.00 1,500.00 
    194/60 31 3,000.00 3,000.00 
    653/60 30 122,120.00 122,120.00 
    197/60 31 11,000.00 11,000.00 
    276/60 31 1,500.00 1,500.00 
    270/60 31 5,000.00 5,000.00 
    275/60 31 1,500.00 1,500.00 
    1019/60 31 33,250.00 33,250.00 
25. โครงการคัดเลือก
พนักงาน เทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง ดีเด่น 

100 190/60 31 6,250.00 6,250.00 

    180/60 31 23,750.00 23,750.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

26. โครงการอบรม
คุณธรรมนําจรยิ- ธรรม
การปฏิบัติงานของ
พนักงาน เทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง 

100 26/60 30 1,500.00 1,500.00 

    24/60 30 3,000.00 3,000.00 
    55/60 30 45,110.00 45,110.00 
27. โครงการปฏิบัติ
ธรรมของ เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ 

100 1224/60 30 13,500.00 13,500.00 

    332/60 30 1,500.00 1,500.00 
28. โครงการประชุม
มอบนโยบาย การปฏิบัติ
ราชการและพิธี ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงการ 
ปฏิบัติราชการพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง 

100 25/60 30 29,995.00 29,995.00 

การเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
29. โครงการจัดทําแผน
ที่ภาษีและ ทะเบียน
ทรัพย์สินโปรแกรม 
LTAX 3000 และ 
LTAX GIS 

100 235/60 30 10,000.00 10,000.00 

    236/60 30 10,000.00 10,000.00 
  237/60 30 10,000.00 10,000.00 
  238/60 30 10,000.00 10,000.00 
  411/60 31 10,000.00 10,000.00 
  412/60 31 10,000.00 10,000.00 
  413/60 31 10,000.00 10,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

    414/60 31 10,000.00 10,000.00 
    415/60 31 10,000.00 10,000.00 
    475/60 31 10,000.00 10,000.00 
    476/60 31 10,000.00 10,000.00 
    477/60 31 10,000.00 10,000.00 
    278/60 31 10,000.00 10,000.00 
    479/60 31 10,000.00 10,000.00 
    524/60 28 10,000.00 10,000.00 
    525/60 28 10,000.00 10,000.00 
    523/60 28 10,000.00 10,000.00 
    527/60 28 9,677.00 9,677.00 
    526/60 28 9,677.00 9,677.00 
    595/60 31 10,000.00 10,000.00 
    596/60 31 10,000.00 10,000.00 
    597/60 31 10,000.00 10,000.00 
    598/60 31 10,000.00 10,000.00 
    599/60 31 10,000.00 10,000.00 
    646/60 30 10,000.00 10,000.00 
    647/60 30 10,000.00 10,000.00 
    648/60 30 10,000.00 10,000.00 
    649/60 30 10,000.00 10,000.00 
    650/60 30 6,129.00 6,129.00 
    681/60 31 10,000.00 10,000.00 
    682/60 31 10,000.00 10,000.00 
    683/60 31 10,000.00 10,000.00 
    684/60 31 10,000.00 10,000.00 
    730/60 30 10,000.00 10,000.00 
    731/60 30 10,000.00 10,000.00 
    732/60 30 10,000.00 10,000.00 
    733/60 30 10,000.00 10,000.00 
    734/60 30 10,000.00 10,000.00 
    771/60 31 10,000.00 10,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

    772/60 31 10,000.00 10,000.00 
    773/60 31 10,000.00 10,000.00 
    774/60 31 10,000.00 10,000.00 
    775/60 31 10,000.00 10,000.00 
    803/60 31 10,000.00 10,000.00 
    804/60 31 10,000.00 10,000.00 
    805/60 31 10,000.00 10,000.00 
    806/60 31 10,000.00 10,000.00 
    807/60 31 10,000.00 10,000.00 
    867/60 30 10,000.00 10,000.00 
    868/60 30 9,677.42 9,677.42 
    869/60 30 10,000.00 10,000.00 
    870/60 30 10,000.00 10,000.00 
    871/60 30 10,000.00 10,000.00 
    916/60 30 49,666.67 49,666.67 
    478/60 31 10,000.00 10,000.00 
30. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ที่จําเป็น ต่อ
การปฏิบัติงาน 

100 130/60 31 712,150.00 712,150.00 

    14/60 31 202,150.00 202,150.00 
    11/60 31 201,750.00 201,750.00 
    48/60 30 296,335.00 296,335.00 
    207/60 28 367,100.00 367,100.00 
    13/60 31 192,650.00 192,650.00 
    12/60 31 61,100.00 61,100.00 
31. โครงการปรับปรุง
สนาม กีฬากลางจังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

100 1312/60 30 934,000.00 934,000.00 

การพฒันาการจัดการศกึษา 
32. โครงการปรับปรุง
หลักสูตร สถานศึกษา 

100 88/60 30 20,000.00 20,000.00 

  90/60 30 20,000.00 20,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

  91/60 30 20,000.00 20,000.00 
  89/50 30 20,000.00 20,000.00 

33. โครงการเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต โรงเรียน 

100 354/60 31 9,600.00 9,600.00 

    353/60 31 9,600.00 9,600.00 
    355/60 31 9,600.00 9,600.00 
    356/60 31 9,600.00 9,600.00 
34. โครงการพัฒนา/
ปรับปรุง ห้องสมุด
โรงเรียน 

100 357/60 30 100,000.00 100,000.00 

    358/60 30 200,000.00 200,000.00 
    360/60 30 100,000.00 100,000.00 
35. โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ใน 
สถานศึกษาในสังกัด 

100 362/60 31 50,000.00 50,000.00 

    361/60 31 50,000.00 50,000.00 
    363/60 31 50,000.00 50,000.00 
    364/60 31 50,000.00 50,000.00 
36. โครงการ
พัฒนาการจัด 
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็น ฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
(school Based 
Management for 
Local 
Development 
SBMLD) 

100 1083/60 31 425,000.00 425,000.00 

    1075/60 31 300,000.00 300,000.00 
    1076/60 31 300,000.00 300,000.00 
    1077/60 31 100,000.00 100,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

37. โครงการส่งเสริม
องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นที่จัดทาํ
แผนพัฒนา การศึกษา
ดีเด่น 

100 660/60 31 25,000.00 25,000.00 

    656/60 31 7,500.00 7,500.00 
    657/60 31 7,500.00 7,500.00 
    658/60 31 35,000.00 35,000.00 
    659/60 31 25,000.00 25,000.00 
38. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร เรียน
และอาคารประกอบ 

100 242/60 30 197,000.00 197,000.00 

    258/60 30 194,000.00 194,000.00 
    263/60 30 187,000.00 187,000.00 
    264/60 30 195,000.00 195,000.00 
39. -โครงการรณรงค์
เพ่ือป้องกัน ยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

100 84/60 30 18,000.00 18,000.00 

    86/60 30 18,000.00 18,000.00 
    87/60 30 18,000.00 18,000.00 
    1183/60 31 100,000.00 100,000.00 
    85/60 30 18,000.00 18,000.00 
40. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพ การจัดการ
ศึกษาของท้องถิ่น (ค่า
ปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับ
นักเรียน ยากจน) 

100 93/60 30 9,000.00 9,000.00 

    1084/60 31 34,500.00 34,500.00 
    92/60 30 127,000.00 127,000.00 
    94/60 31 37,000.00 37,000.00 
    1018/60 31 60,500.00 60,500.00 
    1079/60 31 171,500.00 171,500.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

41. โครงการจัดงาน
วันครู 

100 209/60 31 5,000.00 5,000.00 

    50/60 31 24,460.00 24,460.00 
    51/60 31 8,000.00 8,000.00 
    390/60 31 39,500.00 39,500.00 
    49/60 31 13,000.00 13,000.00 
42. โครงการจัดงาน
วันเด็ก 

100 306/60 31 212,603.75 212,603.75 

    69/60 31 30,000.00 30,000.00 
43. โครงการ
ฝึกอบรมและแข่งขัน 
กีฬาเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

100 489/60 30 49,800.00 49,800.00 

44. โครงการพัฒนา
และปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ด้านการศึกษา 

100 96/60 31 139,000.00 139,000.00 

    
หจก.ทรงวัฒนา
คอนกรีต 

30 1,390,000.00 1,390,000.00 

    98/60 30 267,243.00 267,243.00 
    97/60 31 143,561.00 143,561.00 
45. โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลโกล์หนู 
สําหรับเยาวชน 
ประชาชน 

100 789/60 31 58,350.00 58,350.00 

    182/60 30 1,200.00 1,200.00 
46. โครงการส่งเสริม
สุขภาพเต้นแอโรบิค 
สนามกีฬากลาง
จังหวัดกาฬสินธ์ุ และ
ชุมชนกุดยางสามัคคี 

100 97/60 31 2,596.70 2,596.70 

    190/60 30 3,500.00 3,500.00 
    285/60 31 3,500.00 3,500.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

    403/60 31 3,500.00 3,500.00 
    377/60 28 2,400.00 2,400.00 
    499/60 31 3,500.00 3,500.00 
    576/60 31 3,500.00 3,500.00 
    673/60 30 2,449.97 2,449.97 
    863/60 31 3,500.00 3,500.00 
    987/60 30 3,500.00 3,500.00 
    1073/60 31 3,500.00 3,500.00 
    1224/60 31 3,500.00 3,500.00 
    1348/60 30 3,500.00 3,500.00 
47. โครงการจัดต้ัง
โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาล 5 ดงปอ 

100 75/60 28 12,460.00 12,460.00 

    77/60 28 1,820.00 1,820.00 
    174/60 30 132,481.00 132,481.00 
48. โครงการการจัด
หลักสูตรมินิอิงลิช 
โปรแกรมสําหรับ
นักเรียน ระดับ
ประถมศึกษา 

100 866/60 30 30,000.00 30,000.00 

    857/60 30 30,000.00 30,000.00 
    984/60 31 30,000.00 30,000.00 
    985/60 31 30,000.00 30,000.00 
    986/60 31 30,000.00 30,000.00 
    1070/60 31 30,000.00 30,000.00 
    1071/60 31 30,000.00 30,000.00 
    1072/60 31 30,000.00 30,000.00 
    1221/60 30 30,000.00 30,000.00 
    1222/60 30 30,000.00 30,000.00 
    1223/60 30 30,000.00 30,000.00 
    1347/60 30 70,000.00 70,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

49. โครงการแข่งขัน
คนเก่งใน โรงเรียน
ท้องถิ่น 

100 199/60 31 7,628.00 7,628.00 

    249/60 31 7,148.00 7,148.00 
    267/60 31 7,148.00 7,148.00 
    378/60 31 7,188.00 7,188.00 
    251/60 31 7,148.00 7,148.00 
    266/60 31 7,148.00 7,148.00 
    265/60 31 7,188.00 7,188.00 
    169/60 31 7,188.00 7,188.00 
    170/60 31 7,188.00 7,188.00 
    144/60 31 7,188.00 7,188.00 
    171/60 28 7,188.00 7,188.00 
50. โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 
สร้างสรรค์เยาวชนไทย
ห่างไกล ยาเสพติด 

100 818/60 30 30,000.00 30,000.00 

51. โครงการประเมิน
คุณภาพการจัด
การศึกษา 

100 262/60 30 16,000.00 16,000.00 

พฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 
52. โครงการปัจฉิม
นิเทศ 

100 255/60 30 42,300.00 42,300.00 

    107/60 30 12,000.00 12,000.00 
    506/60 31 25,700.00 25,700.00 
53. โครงการจัด
นิทรรศการแสดง 
ผลงานทางการศึกษา 

100 216/60 30 74,621.00 74,621.00 

    217/60 31 52,000.00 52,000.00 
    218/60 31 39,000.00 39,000.00 
    1103/60 31 108,830.00 108,830.00 
    275/60 30 20,090.00 20,090.00 
    276/60 30 2,700.00 2,700.00 
    1159/60 30 57,000.00 57,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

54. โครงการ
สนับสนุน อาหาร
กลางวันนักเรียน 

100 55/60 30 172,900.00 172,900.00 

    56/60 30 63,700.00 63,700.00 
    57/60 30 1,127,000.00 1,127,000.00 
    58/60 30 509,000.00 509,000.00 
    59/60 30 185,000.00 185,000.00 
    60/60 30 2,024,000.00 2,024,000.00 
    61/60 30 1,751,000.00 1,751,000.00 
    62/60 30 52,000.00 52,000.00 
    63/60 30 62,000.00 62,000.00 
    365/60 31 106,400.00 106,400.00 
    366/60 31 39,400.00 39,400.00 
    367/60 31 1,127,000.00 1,127,000.00 
    368/60 31 509,000.00 509,000.00 
    369/60 31 185,000.00 185,000.00 
    371/60 31 2,024,000.00 2,024,000.00 
    371/60 31 1,751,000.00 1,751,000.00 
    372/60 31 52,000.00 52,000.00 
    373/60 31 62,000.00 62,000.00 
    418/60 31 1,300.00 1,300.00 
    641/60 31 185,000.00 185,000.00 
    642/60 31 509,000.00 509,000.00 
    643/60 31 1,127,000.00 1,127,000.00 
    714/60 31 159,600.00 159,600.00 
    715/60 31 58,800.00 58,800.00 
    698/60 31 2,024,000.00 2,024,000.00 
    699/60 31 52,000.00 52,000.00 
    700/60 31 62,000.00 62,000.00 
    701/60 31 1,751,000.00 1,751,000.00 
  1080/60 31 658,000.00 658,000.00 
  1081/60 31 287,000.00 287,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

  1082/60 31 1,127,000.00 1,127,000.00 
  1160/60 31 8,000.00 8,000.00 
  1195/60 30 159,600.00 159,600.00 
  1196/60 30 60,000.00 60,000.00 

55. โครงกา
รสนันสนุนอาหาร 
เสริม (นม) นักเรียน 

100 819/60 30 6,220,184.40 6,220,184.40 

    1318/60 30 5,070,065.72 5,070,065.72 
56. โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียน สังกัด
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

100 207/60 31 198,740.00 198,740.00 

    212/60 30 151,260.00 151,260.00 
57. โครงการแข่งขัน
กีฬากลุ่ม โรงเรียน
เทศบาล 

100 259/60 31 10,000.00 10,000.00 

    258/60 31 4,245.00 4,245.00 
    1022/60 31 35,740.00 35,740.00 
58. โครงการ
ปรับปรุงแบบ
ประเมิน ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

100 110/60 31 19,836.00 19,836.00 

59. โครงการนิเทศ
ภายใน 

100 712/60 31 6,125.00 6,125.00 

ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ินเชื่อมโยงกบัการทอ่งเทีย่ว 
60. โครงการ
สนับสนุนจังหวัดใน
การ จัดงานมหกรรม
โปงลางแพรวา 

100 467/60 28 100,000.00 100,000.00 

61. โครงการเฉลิม
พระเกียรติ 5 ธันวา
มหาราช 

100 111/60 30 47,520.00 47,520.00 

    43/60 30 37,500.00 37,500.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

62. โครงการ
คุณธรรมสร้างผู้นํา
แห่ง อนาคต 

100 5858/60 30 50,000.00 50,000.00 

63. งานปีใหม่ 100 58/60 31 4,475.00 4,475.00 
    59/60 31 1,000.00 1,000.00 
    57/60 31 10,000.00 10,000.00 
    60/60 31 3,700.00 3,700.00 
    258/60 31 10,825.00 10,825.00 
64. งานประเพณี
สงกรานต์ 

100 138/60 31 30,000.00 30,000.00 

    126/60 31 27,000.00 27,000.00 
    566/60 30 239,453.75 239,453.75 
65. งานบวงสรวง
พระยาชัยสุนทร หอ
เจ้าบ้าน 
ศาลหลักเมือง ศาล
เจ้าพ่อโสมพะมิตร ปู่
แฮ่ ปู่หาร ปู่กลุาบุญ
โฮม ปู่บุญตากุดโง้ง 
และปู่ตากุดนํ้ากิน 

100 821/60 31 50,000.00 50,000.00 

    99/60 31 1,900.00 1,900.00 
    92/60 31 10,000.00 10,000.00 
    93/60 31 6,700.00 6,700.00 
    90/60 31 2,000.00 2,000.00 

  91/60 31 4,700.00 4,700.00 
  100/60 31 12,000.00 12,000.00 
  467/60 31 54,131.16 54,131.16 

    283/60 30 4,700.00 4,700.00 
    1173/60 30 53,868.84 53,868.84 
66. งานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

100 940/60 31 280,800.00 280,800.00 

    994/60 31 38,200.00 38,200.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

  245/60 31 15,000.00 15,000.00 
  244/60 31 16,000.00 16,000.00 

67. โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
เยาวชนใน เขต
เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ 

100 259/60 31 50,000.00 50,000.00 

68. โครงการเย่ียม
เยียนแลกเปลีย่น 
อนุรักษ์ และเผยแพร่
วัฒนธรรม ผู้ไทย ปี 
2560 

100 586/60 30 50,000.00 50,000.00 

69. งานประเพณี
ลอยกระทง 

100 96/60 31 6,203.75 6,203.75 

    28/60 30 1,000.00 1,000.00 
    84/60 30 2,000.00 2,000.00 
    26/60 30 5,000.00 5,000.00 
    27/60 30 70,000.00 70,000.00 

  25/60 30 950.00 950.00 
  29/60 30 3,750.00 3,750.00 
  32/60 30 6,000.00 6,000.00 
  31/60 30 450.00 450.00 

70. โครงการปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
จ้าอยู่หัวฯ 

100 176/60 31 99,750.00 99,750.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประสงค์สังคม 
71. โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ความ ซื่อตรง 

100 4/60 30 3,000.00 3,000.00 

    38/60 30 3,000.00 3,000.00 
    34/60 31 9,600.00 9,600.00 
    34/60 31 3,000.00 3,000.00 
    157/60 28 3,000.00 3,000.00 
    157/60 31 3,000.00 3,000.00 
    217/60 30 3,000.00 3,000.00 
    246/60 31 3,000.00 3,000.00 
    247/60 30 3,000.00 3,000.00 
  106/60 31 9,760.00 9,760.00 
  287/60 31 3,000.00 3,000.00 
  225/60 31 3,000.00 3,000.00 
  306/60 30 3,000.00 3,000.00 
  305/60 30 3,000.00 3,000.00 
72. โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนน 

100 31/60 31 62,300.00 62,300.00 

    76/60 30 37,500.00 37,500.00 
73. โครงการคืนทาง
เท้าให้ประชาชน คืน
ถนนให้กับสังคม 

100 57/60 31 17,500.00 17,500.00 

    119/60 30 2,500.00 2,500.00 
74. โครงการ
ประเพณีชุมชน ฮีต 
12 ครอง 14 บุญ
ซําฮะ 

100 111/60 30 30,000.00 30,000.00 

    159/60 31 80,000.00 80,000.00 
    185/60 30 45,000.00 45,000.00 
    220/60 31 15,000.00 15,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

75. โครงการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

100 639/60 30 20,000.00 20,000.00 

76. โครงการเฝ้า
ระวังของกลุ่ม สตรี 
เพ่ือลดความรุนแรง
ต่อ เด็ก และสตรีใน
ชุมชน 

100 127/60 30 40,000.00 40,000.00 

77. โครงการ
อุดหนุนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ 

100 265/60 31 100,000.00 100,000.00 

78. โครงการ
ปรับปรุงโรงเรียน
เทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิ
ค้ํา 

100 1908/60 30 999,000.00 999,000.00 

79. โครงการชุมชน
ปลอดขยะ 

100 140/60 31 49,910.00 49,910.00 

80. โครงการอบรม
พัฒนา ยุทธศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อม (LA 
21) 

100 101/60 31 49,500.00 49,500.00 

พฒันาระบบบริการด้านสาธารณสุข 
81. โครงการ
ประชุมวิชาการ 
ประจําปี อสม. 

100 497/60 30 74,260.00 74,260.00 

    327/60 31 2,000.00 2,000.00 
82. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
มารดาและทารก
ระหว่าง ต้ังครรภ์
และหลังคลอด 

100 243/60 31 40,530.00 40,530.00 

    507/60 31 24,800.00 24,800.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

83. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยโรงเรียน 

100 442/60 31 27,966.00 27,966.00 

84. โครงการ
กาฬสินธ์ุเมือง 
จักรยาน 

100 84/60 30 4,000.00 4,000.00 

    83/60 30 7,000.00 7,000.00 
    82/60 30 4,560.00 4,560.00 
    174/60 30 450.00 450.00 
    185/60 31 10,800.00 10,800.00 
85. โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
ตลาดสด เทศบาล 
ตลาดลาน 1 

100 1240/60 30 2,427,000.00 2,427,000.00 

86. โครงการตรวจ
แนะนํา สุขาภิบาล
อาหารและ อาหาร
ปลอดภัย 

100 492/60 31 7,720.00 7,720.00 

    373/60 30 41,950.00 41,950.00 
    374/60 30 35,000.00 35,000.00 
87. โครงการอบรม
และศึกษา ดูงาน
ผู้ประกอบการร้าน 
อาหารแผงลอย 
ตลาด และ ตลาด
โต้รุ่ง 

100 386/60 31 7,600.00 7,600.00 

    274/60 30 440.00 440.00 
    452/60 31 3,780.00 3,780.00 
    792/60 31 37,400.00 37,400.00 
    453/60 31 450.00 450.00 
88. โครงการ
ป้องกันและควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

100 519/60 31 33,750.00 33,750.00 

    526/60 30 3,600.00 3,600.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

89. โครงการดูแล
รักษาและป้องกัน 
โรคสัตว์ 

100 61/60 30 48,850.00 48,850.00 

    451/60 31 12,000.00 12,000.00 
    259/60 31 19,200.00 19,200.00 
    251/60 31 30,000.00 30,000.00 
    250/60 31 6,620.00 6,620.00 
    257/60 31 35,155.00 35,155.00 
    324/60 30 49,000.00 49,000.00 
    454/60 31 4,170.00 4,170.00 
    451/60 31 45,000.00 45,000.00 
90. โครงการเฝ้า
ระวังและควบคุม 
โรคติดต่อจากสัตว์สู่
คน 

100 302/60 31 3,000.00 3,000.00 

91. โครงการ
ควบคุมสุนัข-แมวจร
จัด 

100 397/60 30 19,986.00 19,986.00 

92. โครงการจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก 
ดูแลและรกัษาความ
สะอาด 

100 102/60 31 20,000.00 20,000.00 

    198/60 30 20,000.00 20,000.00 
    30/60 31 20,000.00 20,000.00 

  407/60 31 20,000.00 20,000.00 
  527/60 28 20,000.00 20,000.00 
  224/60 31 20,000.00 20,000.00 
  715/60 30 20,000.00 20,000.00 
  886/60 31 20,000.00 20,000.00 
  973/60 30 20,000.00 20,000.00 
  1080/60 31 20,000.00 20,000.00 
  1221/60 31 20,000.00 20,000.00 
  1297/60 30 20,000.00 20,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

93. โครงการจ้าง
เอกชนทําความ 
สะอาด 

100 137/60 30 35,825.00 35,825.00 

    212/60 30 35,825.00 35,825.00 
    302/60 30 35,825.00 35,825.00 
    408/60 28 35,825.00 35,825.00 
    530/60 31 35,825.00 35,825.00 
    617/60 30 35,825.00 35,825.00 
    718/60 31 35,825.00 35,825.00 
    879/60 30 35,825.00 35,825.00 
    974/60 31 35,825.00 35,825.00 
    1094/60 31 35,825.00 35,825.00 
    1218/60 30 35,825.00 35,825.00 
    1298/60 30 35,825.00 35,825.00 
สร้างความสมดลุของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
94. โครงการจ้าง
เหมารักษาความ 
สะอาดและความ
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของชุมชน 

100 74/60 31 227,555.45 227,555.45 

    160/60 30 227,555.45 227,555.45 
    2161/60 30 227,555.45 227,555.45 
    334/60 31 227,555.45 227,555.45 
    421/60 28 227,555.45 227,555.45 
    524/60 31 227,555.45 227,555.45 
    636/60 30 227,555.45 227,555.45 
    756/60 31 227,555.45 227,555.45 
    889/60 30 227,555.45 227,555.45 
    990/60 31 227,555.45 227,555.45 
    1150/60 31 227,555.45 227,555.45 
    1274/60 30 222,098.30 222,098.30 
95. โครงการลอก
ท่อระบายนํ้า 

100 1230/60 30 34,500.00 34,500.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

96. โครงการล้างทํา
ความสะอาด ตลาด 

100 57/60 30 5,100.00 5,100.00 

    168/60 30 5,100.00 5,100.00 
    250/60 30 5,100.00 5,100.00 
    408/60 31 5,100.00 5,100.00 
    453/60 31 5,100.00 5,100.00 
    528/60 30 5,100.00 5,100.00 
    689/60 31 5,100.00 5,100.00 
    735/60 30 5,100.00 5,100.00 
    895/60 31 5,100.00 5,100.00 
    1010/60 31 5,100.00 5,100.00 
    486/60 31 34,000.00 34,000.00 
    1175/60 30 5,100.00 5,100.00 
    1234/60 30 5,100.00 5,100.00 
97. โครงการ
ตรวจสอบคุณภาพ 
ปุ๋ยอินทรีย์ 

100 517/60 31 9,800.00 9,800.00 

98. โครงการเฝ้า
ระวังคุณภาพ แหล่ง
นํ้าธรรมชาติและ 
สถานที่กําจัดขยะ 

100 59/60 30 2,800.00 2,800.00 

    176/60 30 2,800.00 2,800.00 
    119/60 30 2,800.00 2,800.00 
  217/60 38 2,800.00 2,800.00 
  249/60 31 10,590.00 10,590.00 
  248/60 31 27,720.00 27,720.00 
  377/60 31 2,800.00 2,800.00 
  304/60 31 2,800.00 2,800.00 
  412/60 30 2,800.00 2,800.00 
  457/60 31 2,800.00 2,800.00 
  506/60 31 21,460.00 21,460.00 
  564/60 30 2,800.00 2,800.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

99. โครงการติดต้ัง
ถังดักไขมัน 

100 542/60 30 9,900.00 9,900.00 

    548/60 30 13,800.00 13,800.00 
100. โครงการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ด้วย 
ไส้เดือน 

100 686/60 30 1,650.00 1,650.00 

    496/60 31 3,900.00 3,900.00 
    497/60 31 21,000.00 21,000.00 
    475/60 30 1,150.00 1,150.00 
101. โครงการ
กําจัดขยะอินทรีย์
ด้วย วิธีการหมักไร้
อากาศและผลิต 
แก๊สชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ 

100 565/60 30 6,130.00 6,130.00 

พฒันาและปรับปรุงระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน 
102. โครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า 
(เสนอโดยชุมชนใน
เขตเทศบาล) 

100 465/60 31 18,582.98 18,582.98 

    641/60 31 31,684.25 31,684.25 
    756/60 30 28,000.40 28,000.40 
103. โครงการ
ขยายเขตน้ําประปา 
(เสนอโดยชุมชนใน
เขตเทศบาล) 

100 17/60 31 94,426.00 94,426.00 

    225/60 30 17,759.00 17,759.00 
104. โครงการ
ก่อสร้างถนนค.ส.ล.
ซอย กุดยางสามัคคี 
1 ต่อจากโครง- การ
เดิม (เสนอโดยชุมชน
กุดยางสามัคคี) 

100 453/60 30 218,000.00 218,000.00 

, 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

105. โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยอนรรฆนาค 40 
ต่อจาก โครงการเดิม 
(เสนอโดยชุมชนกุด
ยางสามัคคี) 

100 206/60 30 191,000.00 191,000.00 

106. โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยตาเคน (เสนอ
โดยชุมชนดงปอ) 

100 451/60 30 170,500.00 170,500.00 

107. โครงการ
ก่อสร้างระบบระบาย
นํ้า ถนนรอบวัดดง
ปอ (เสนอโดยชุมชน
ดงปอ) 

100 835/60 30 1,199,000.00 1,199,000.00 

108. โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู 
ซอยหําชัย (เสนอ
โดยชุมชนทุ่งศรีเมือง
กลาง) 

100 588/60 30 732,315.00 732,315.00 

109. โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู
ซอยแช่มช่ืนอุทิศ 
ชุมชนหาดลําดวน 
(เสนอโดยชุมชนหาด
ลําดวน) 

100 722/60 30 1,030,000.00 1,030,000.00 

110. โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู 
ซอยข้างบ้าน 
ประธานชุมชน 
(เสนอโดยชุมชนสง
เปลือยใน) 

100 190/60 30 119,000.00 119,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

111. โครงการ
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนนพิมพะ
นิตย์ฝั่งขวามือ 
(เสนอโดยชุมชนสง
เปลือยใน) 

100 454/60 30 244,000.00 244,000.00 

112. โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนนพิมพะ
นิตย์พัฒนา (ทางเข้า
บ่อตกปลา) ต่อจาก 
โครงการเดิม ชุมชน
สงเปลือยใน 

100 445/60 30 207,000.00 207,000.00 

113. โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู 
ซอยเฟ่ืองฟ้า 5 ถึง
แยกหมู่บ้านชุมชน
หนองไผ่ (เสนอโดย
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรี
เมือง) 

100 814/60 30 1,107,000.00 1,107,000.00 

114. โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู 
ซอยเฟ่ืองฟ้า 6 ต่อ
จากโครงการเดิม 
(เสนอโดยชุมชนวัด
ป่าทุ่งศรีเมือง) 

100 442/60 30 337,000.00 337,000.00 

115. ค.ส.ล.รปูตัว 
ซอยข้างกําแพงวัด
ป่า ทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศ
ตะวันตก (เสนอโดย
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรี
เมือง) 

100 330/60 30 451,197.00 451,197.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

116. โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยยลถนอม 1 
(เสนอโดยชุมชนหัว
โนนโก) 

100 452/60 30 154,000.00 154,000.00 

117. โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู 
ซอยข้างศูนย์ อสม. 
(ต่อจากโครงการ
เดิม) (เสนอโดย
ชุมชนสงเปลือย
กลาง) 

100 444/60 30 148,000.00 148,000.00 

118. โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยตาภู ชุมชนหัว
คู-หนองเรือ (เสนอ
โดยชุมชนหัวคู -
หนองเรือ พัฒนา) 

100 809/60 30 643,000.00 643,000.00 

119. โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยหอพัก V.B. 
เช่ือมสนาม ฟุตบอล
ใบบุญ (เสนอโดย
ชุมชนสุขสบายใจ) 

100 450/60 30 451,000.00 451,000.00 

120. โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยวิโรจน์รัตน์ 4 
(เสนอโดยชุมชนสุข
สบายใจ) 

100 255/60 31 142,000.00 142,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

121. โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
และ ระบบระบายนํ้า 
ถนนรอบวัด ประชา
นิยม (เสนอโดย
ชุมชน สุขสบายใจ) 

100 818/60 30 1,550,000.00 1,550,000.00 

122. โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
และสะพานข้าม
คลองคําพาอุทิศ 
(เสนอโดยชุมชน
เกษตรสมบูรณ)์ 

100 485/60 30 440,000.00 440,000.00 

123. โครงการ
ขยายผิวจราจร ค.
ส.ล. ถนนรอบหนอง
ไชยวาน ช่วงศาลา 
ชุมชน (เสนอโดย
ชุมชนหนองไชยวาน) 

100 354/60 31 106,099.00 106,099.00 

124. โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยบ้านครูอํานวย 
(เสนอโดยชุมชนทุ่ง
มน) 

100 273/60 30 278,491.00 278,491.00 

121. โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
และ ระบบระบายนํ้า 
ถนนรอบวัด ประชา
นิยม (เสนอโดย
ชุมชน สุขสบายใจ) 

100 818/60 30 1,550,000.00 1,550,000.00 

125. โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยหลังวัดสว่างคง
คา (เสนอโดยชุมชน
วัดสว่างพัฒนา) 

100 274/60 30 140,000.00 140,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

126. โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยแยกถนน
สนามบินตรงข้าม 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
กาฬสินธ์ุ ต่อจาก
โครงการเดิม (เสนอ
โดยชุมชนสงเปลือย
นอก) 

100 202/60 31 470,000.00 470,000.00 

127. โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู 
ซอยหน้าบ้าน 
ประธานชุมชน 
(เสนอโดยชุมชนซอย
นํ้าทิพย์) 

100 440/60 30 338,000.00 338,000.00 

128. โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู 
ซอยดอกไม้ (เสนอ
โดยชุมชนซอยนํ้า
ทิพย์) 

100 443/60 30 454,000.00 454,000.00 

129. โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู
ซอยประดิษฐ์อุทิศ 
(เสนอโดยชุมชนดอน
สวรรค์) 

100 449/60 30 470,000.00 470,000.00 

130. โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู 
ซอยสมหวัง (เสนอ
โดยชุมชนริมแก่ง
ดอนกลาง) 

100 256/60 30 149,000.00 149,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

131. โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู 
ซอยสิงห์หลง (เสนอ
โดยชุมชนท่าสินค้า) 

100 802/60 30 487,493.00 487,493.00 

132. โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู
ซอยประดิษฐ์ 10 
(เสนอโดยชุมชน
หนองผักแว่น) 

100 353/60 30 83,725.00 83,725.00 

133. โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู 
ซอยบ้านยายเลื่อน 
ถนนประดิษฐ์ ซอย 
6 (เสนอโดยชุมชน
หนองผักแว่น) 

100 331/60 30 185,000.00 185,000.00 

134. โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู 
ซอยประดิษฐ์ 9 
(เสนอโดยชุมชน
หนองผักแว่น) 

100 183/60 31 299,000.00 299,000.00 

135. โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยสมชัย (เสนอ
โดยชุมชนโพธ์ิไทร) 

100 352/60 30 104,100.00 104,100.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

พฒันาชุมชนใหเ้ข้มแข็ง 
136. โครงการการ
ประชุมประจํา เดือน
คณะกรรมการชุมชน
และ ผู้นําชุมชนกลุ่ม
ต่าง ๆ 

100 10/60 31 38,000.00 38,000.00 

    18/60 30 38,000.00 38,000.00 
    12/60 30 38,000.00 38,000.00 
    43/60 31 38,000.00 38,000.00 
    72/60 31 38,000.00 38,000.00 
    95/60 28 38,000.00 38,000.00 
    121/60 31 38,000.00 38,000.00 
    150/60 30 38,000.00 38,000.00 
    174/60 30 38,000.00 38,000.00 
    239/60 31 38,000.00 38,000.00 
    240/60 31 38,000.00 38,000.00 
    289/60 30 38,000.00 38,000.00 
137. โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน 
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโน- โลยี
ด้านการเกษตรแก่
ชุมชน 

100 15/60 31 2,250.00 2,250.00 

    16/60 31 6,250.00 6,250.00 
    79/60 31 19,150.00 19,150.00 
    14/60 31 2,350.00 2,350.00 
138. โครงการ
ประกวดชุมชนดีเด่น 

100 278/60 30 30,000.00 30,000.00 

139. โครงการจัด
กิจกรรมวันแม ่
แห่งชาติ 

100 236/60 31 20,000.00 20,000.00 

    38/60 31 36,000.00 36,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

140. โครงการ
รณรงค์ต่อต้าน ยา
เสพติด 

100 23/60 30 20,000.00 20,000.00 

    134/60 31 9,750.00 9,750.00 
141. โครงการจัด
พ้ืนที่สร้างสรรค์ 
กิจกรรมสําหรบัเด็ก
และเยาวชน 

100 97/60 28 15,950.00 15,950.00 

    90/60 28 22,500.00 22,500.00 
    103/60 31 38,000.00 38,000.00 
142. โครงการเข้า
ค่ายเยาวชนเพ่ือ 
สร้างภาวะผู้นําและ
แก้ไขปัญหา เยาวชน 

100 20/60 30 100,000.00 100,000.00 

143. โครงการ
จัดทําและทบทวน
แผน ชุมชน 

100 225/60 31 29,952.00 29,952.00 

144. โครงการ
ขับเคลื่อนชุมชนตาม
แนว หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ของ พระบาทสมเด็จ
พรเจ้าอยู่หัวฯ 
เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ 

100 40/60 31 30,000.00 30,000.00 

145. โครงการ
ชุมชนร่วมใจ รกัษา
ศีล 5 

100 262/60 30 30,000.00 30,000.00 

146. โครงการ
ครอบครัวคุณธรรม 
นําสังคมเมือง
กาฬสินธ์ุสู่ความ 
เข้มแข็ง 

100 44/60 31 40,000.00 40,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

สร้างความม่ังคงในชีวิตของคนในชุมชน 
147. โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพและ 
ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ ชุมชน 

100 113/60 31 22,350.00 22,350.00 

    186/60 30 34,600.00 34,600.00 
    25/60 31 13,000.00 13,000.00 
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 
148. โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การ ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

100 14/60 30 74,400.00 74,400.00 

    52/60 30 72,000.00 72,000.00 
    74/60 31 67,200.00 67,200.00 
    103/60 28 74,400.00 74,400.00 
    140/60 31 67,200.00 67,200.00 
    175/60 30 74,400.00 74,400.00 
    204/60 31 72,000.00 72,000.00 
    239/60 30 74,400.00 74,400.00 
    261/60 31 72,000.00 72,000.00 
    290/60 31 74,400.00 74,400.00 
    323/60 30 74,400.00 74,400.00 
149. โครงการ
ฝึกอบรมจัดต้ัง 
สมาชิก อปพร. รุ่นที่ 
11 

100 149/60 31 119,600.00 119,600.00 

    65/60 30 30,400.00 30,400.00 
150. โครงการ
ปรับปรุงระบบ
จราจร บริเวณแยก
ถนนชัยสุนทรตัด 
ถนนภิรมย์ (แยก
โรงเรียน กาฬสินธ์ุ
พิทยาสัย) 

100 338/60 30 297,000.00 297,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

151. โครงการ
อบรมให้ความรู้กับ 
ประชาชนเกี่ยวกับ
การป้องกัน และ
ระงับอัคคีภัย
เบ้ืองต้น 

100 110/60 30 2,000.00 2,000.00 

    291/60 30 18,000.00 18,000.00 
152. โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน การ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณ- ภัย 

100 15/60 31 49,356.00 49,356.00 

    40/60 30 60,000.00 60,000.00 
    63/60 31 80,000.00 80,000.00 
    98/60 31 90,322.56 90,322.56 
    129/60 28 100,000.00 100,000.00 
    173/60 31 90,000.00 90,000.00 
    193/60 40 100,000.00 100,000.00 
    222/60 31 100,000.00 100,000.00 
  255/60 30 50,000.00 50,000.00 
  284/60 31 50,000.00 50,000.00 
  309/60 31 49,356.00 49,356.00 
  357/60 30 50,000.00 50,000.00 
153. โครงการ
ปรับปรุงอาคาร 
สํานักงานฝ่าย
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

100 120/60 30 99,000.00 99,000.00 

154. โครงการ
ปรับปรุงระบบกล้อง 
โทรทัศน์วงจรปิด 
CCTV ระบบ เดิม 

100 50/60 30 360,000.00 360,000.00 
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสนิธุ์ จ.กาฬสินธุ ์

ชื่อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การดาํเนินการ 
ชื่อคู่สญัญา 

ระยะเวลา 
การดาํเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสญัญา 
(บาท) 

เบกิจ่าย 
(บาท) 

155. โครงการจ้าง
เอกชนรักษา ความ
ปลอดภัยสํานักงาน 
เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ 

100 138/60 30 23,333.33 23,333.33 

    213/60 30 23,333.33 23,333.33 
    315/60 31 22,733.33 22,733.33 
    409/60 28 23,333.33 23,333.33 
    581/60 31 23,333.33 23,333.33 
    618/60 30 23,333.33 23,333.33 
    717/60 31 22,133.33 22,133.33 
    880/60 30 23,333.33 23,333.33 
    915/60 31 23,333.33 23,333.33 
    1107/60 31 23,333.33 23,333.33 
    1217/60 30 23,333.33 23,333.33 
    1299/60 30 23,333.37 23,333.37 

รวม 75,656,794.57 75,656,794.5 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
แยกตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

 
 
 
 
 



จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ โครงการที่ โครงการที่ไม่ได้ หน่วยงานที่
ทั้งสิ้น แล้วเสร็จ (บาท) อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ

พันธกิจที่ ๑ :  ๓๓ ๓๐ 10,821,450          0 ๓ สํานักปลัดเทศบาล
การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี กองวิชาการและแผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :    ๒๑ ๑๘ 4,214,000            0 ๓ กองสวัสดิการสังคม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร สํานักการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ ๑ :  ๑๒ 12 3,190,000           0 0 สํานักการคลัง
การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร สํานักการสาธารณสุขฯ
เป้าประสงค์ที่ ๒ : ๙ ๖ 1,024,000           0 3 สํานักการช่าง
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ๙ ๙ 2,965,000             0 ๐
    พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๓ : ๙ 9 2,965,000             0 0
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ๓ ๓ 3,642,450            0 ๐
    การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ที่ ๔ ๑ 1 600,000                0 0
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้
เป้าประสงค์ที่ ๕ ๒ 2 3,042,450             0 0
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

บัญชีสรุปผลการดําเนินงานแยกตามพันธกิจ ยุทธศาสร์ และเป้าประสงค์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
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จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ โครงการที่ โครงการที่ไม่ได้ หน่วยงานที่
ทั้งสิ้น แล้วเสร็จ (บาท) อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ

พันธกิจที่ ๒ : ๑๑๔ ๑๐๔ 131,147,154        3 ๘ สํานักการศึกษา
    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สํานักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ๑๗ ๑๔ 12,643,100          0 ๓ สํานักการสาธารณสุขฯ
    พัฒนาการจัดการศึกษา สํานักการช่าง
เป้าประสงค์ที่ ๖ : ๑๗ 14 12,643,100         0 3
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ๑๒ ๑๐ 36,607,051          0 ๒
    พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่ ๗ : ๑๒ 10 36,607,051         0 2
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ๖ ๖ 1,910,000            0 ๐
    ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและ
    และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ ๘ : ๖ 6 1,910,000           0 0
ขนบธรรมเนียม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ๑๔ ๑๓ 1,740,000            0 ๑
การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๙ : ๑๔ 13 1,740,000           0 1
มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ
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จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ โครงการที่ โครงการที่ไม่ได้ หน่วยงานที่
ทั้งสิ้น แล้วเสร็จ (บาท) อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ๑๔ 13 3,983,000            0 1
    พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณะสุข
เป้าประสงค์ที่ 10 : ๕ 5 2,745,000             0 0
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
เป้าประสงค์ที่ ๑๑ : ๙ 8 1,238,000           0 1
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : ๑๑ 11 9,188,003            0 0
    สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 12 : ๓ 3 2,965,000             0 0
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม
เปา้ประสงค์ที่ ๑๓ : ๘ 8 6,223,003             0 0
การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ๓ 1 46,876,000          2 0
    พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ ๑๔ : ๓ 1 46,876,000           2 0
มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 11 : ๓๗ 36 18,200,000          0 1
    พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 15 : ๓๗ 36 18,200,000           0 1
มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
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จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ โครงการที่ โครงการที่ไม่ได้ หน่วยงานที่
ทั้งสิ้น แล้วเสร็จ (บาท) อยู่ระหว่างดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ

พันธกิจที่  ๓ : ๓๐ 25 4,217,800            0 5 กองสวัสดิการสังคม
     การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง สํานักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 12 : ๑๙ 14 1,715,000            0 5
    พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 16 : ๑๙ 14 1,715,000             0 5
ชุมชนพึ่งตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ 13 : ๒ 2 50,000                0 0
    สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 17 : ๒ 2 50,000                  0 0
มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ 14 : ๙ 9 2,452,800            0 0
    สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๑8 : ๙ #REF! #REF! 0 0
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รวมทั้งสิ้น ๑๗๗ ๑๕๙ 146,186,404        2 ๑๖
หมายเหตุ
 - โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ
1. โครงการเทศบารลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน กองวิชาการและแผนงาน 6. โครงการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สํานักการศึกษา
2. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย สํานักปลัดเทศบาล 7. โครงการเข้าค่ายเยาวชน สํานักการศึกษา
3. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น สํานักปลัดเทศบาล 8. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัด สํานักการศึกษา
4. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา การศึกษาท้องถิ่นที่  12
5. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา สํานักการศึกษา 9. โครงการเทศบาลต้านการทุจริต กองวิชาการฯ
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 - โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ (ต่อ)
10. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์ สํานักการสาธารณสุขฯ

สํานักการช่าง
12. โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู กองสวัสดิการสังคม
ผู้ติดยาเสพติด
13. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง กองสวัสดิการสังคม
14. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ กองสวัสดิการสังคม
15. โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการสังคม
16. โครงการจัดทํารายงานกิจการชุมชน กองสวัสดิการสังคม

 - โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
1. โครงการป้องกันน้ําท่วมในเขตเศรษฐกิจเทศบาล สํานักการช่าง
เมืองกาฬสินธุ์ 
2. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลําน้ําปาวบริเวณ สํานักการช่าง
หลังโรงแรมริมปาวจนถึงสุดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

11. โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ข้างโรงงิ้วฝั่งซ้ายมือ ชุมชนโรงงิ้ว
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พันธกิจที่  1 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์ที่  1 การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการประเมินผลการ  - จัดจ้างหน่วยงานภายนอกประเมิน มี.ค. - ก.ย.  60 29 ก.ย. 60  - ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาล  - ตัวชี้วัดที่ 4 ประชาชน กองวิชาการและแผนงาน
ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ  เมืองกาฬสินธุ์ สรุปได้ดังนี้ มีความพึงพอใจต่อการ

ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1. ด้านการบริการประชาชน ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่
งบประมาณ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.60 ของเทศบาล 

2.ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Common KPI)
คิดเป็นร้อยละ 82.80 ร้อยละ 85
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 81.40

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.   2560
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

4. ด้านการพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการ
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 81.00
5. ด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
คิดเป็นร้อยละ 81.80
6. ด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 84.40
7. ด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 82.60
8. ด้านการกีฬาและนันทนาการ คิดเป็น
ร้อยละ 81.80
9. ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
คิดเป็นร้อยละ 84.20
10. ด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
และการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
คิดเป็นร้อยละ 84.20
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

11. ด้านการจัดเก็บภาษี
 คิดเป็นร้อยละ 82.6
12. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์-
สินของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 81.40
โดยภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.20

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  - จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานประชา- ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานประชา-  -  - ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของ กองวิชาการและแผนงาน
ในการประชาสัมพันธ์ สัมพันธ์จํานวน  2  คน ในอัตราเดือนละ สัมพันธ์จํานวน  2  คน ในการเผยแพร่ ประชาชนแต่ละกลุ่มเป้า

10,000  บาท ต่อคน ประชาสัมพันธุ์ข่าวสารของทางเทศบาล หมายรับรู้ข่าวสารที่สําคัญ
งบประมาณ 240,000 บาท ของเทศบาล 80 %

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

๓ โครงการจัดงานวันเทศบาล  - จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล โดยมี เม.ย. 60 24 เม.ย. 60  - คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงาน  -  - สํานักปลัดเทศบาล
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างของเทศบาล ร่วมกันถวาย
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างของ ภัตตาหารปิ่นโตและปัจจัยไทยธรรมแด่
เทศบาล ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล ประสงค์ 9 รูป และร่วมกับปลูกต้นไม้
และ บริเวณหน้าแฟลตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ บริเวณหน้าแฟลต และกิจกรรม 5 ส
งบประมาณ 50,000 บาท 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - ซ่อมแซมอาคารสํานักงาน เช่น ทาสี ต.ค. 59 - ก.ย. 60 อยู่ระหว่างดําเนินการ  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล
อาคารสํานักงานเทศบาล น้ําพลาสติกภายนอก ตามรายละเอียด

และแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ 300,000 บาท

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  - จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานด้าน ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - เจ้าหน้าที่ธุรการจํานวน 5 คนปฏิบัติงาน  -  - สํานักปลัดเทศบาล
ในการปฏิบัติงานธุรการ ธุรการจํานวน  5  คน ในอัตราเดือนละ รับส่งหนังสือจากหน่วยงานอื่นและภายใน

10,000 บาท ต่อคน สํานักงาน ส่งหนังสือให้กับสํานักกองฝ่าย
งบประมาณ 600,000 บาท และช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

6 โครงการจ้างเหมาการบํารุง  -จ้างเหมาบุคคลในการซ่อมบํารุงและ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - จ้างเหมาบุคคลในการซ่อมบํารุงและ  -  - สํานักการช่าง
รักษาเครื่องจักรกล รักษาเครื่องจักรกล  จํานวน 2 คน ใน รักษาเครื่องจักรกล  จํานวน 2 คน 

อัตราเดือนละ 10,000  บาท ต่อคน
งบประมาณ  240,000 บาท

7 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง  -จ้างเหมาบุคคลในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - จ้างเหมาบุคคลในการปรับปรุงภูมิทัศน์  -  - สํานักการช่าง
ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สวนสาธารณะจํานวน 6 คน ในอัตรา สวนสาธารณะ จํานวน 6 คน ในอัตรา

เดือนละ 10,000 บาท ต่อคน 
งบประมาณ 720,000 บาท

8 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่  -จ้างเหมาบุคคลในการออกแบบและ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - จ้างเหมาบุคคลในการออกแบบและ  -  - สํานักการช่าง
ปฏิบัติงานด้านออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 2 คน ใน ควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 2 คน

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ฏ ุ ุ
ควบคุมงานก่อสร้าง อัตราเดือนละ 10,000  บาท ต่อคน

งบประมาณ  240,000 บาท

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  -จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานด้าน ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานด้าน  -  - สํานักการช่าง
ในการปฏิบัติงานธุรการ ธุรการ จํานวน  1  คน ในอัตราเดือนละ ธุรการ จํานวน  1  คน

10,000  บาท
งบประมาณ 120,000 บาท

10 โครงการจ้างเหมาบํารุง  -จ้างเหมาบุคคลในการบํารุงรักษาระบบ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - จ้างเหมาบุคคลในการบํารุงรักษาระบบ  -  - สํานักการช่าง
รักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค จํานวน 1 คน ในอัตรา สาธารณูปโภค จํานวน 1 คน 

เดือนละ  10,000  บาท
งบประมาณ 120,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

11 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่  -จ้างเหมาบุคคลช่วยในการสํารวจข้อมูล ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  -จ้างเหมาบุคคลช่วยในการสํารวจข้อมูล  -  - กองสวัสดิการสังคม
สํารวจข้อมูลชุมชน ชุมชน/ประสานชุมชนจํานวน 3 อัตรา ชุมชน/ประสานชุมชนจํานวน 3 อัตรา

ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ต่อคน
งบประมาณ 360,000 บาท

12 โครงการแข่งขันกีฬาองค์กร  - บุคลากรเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขัน ธ.ค. 59 - ม.ค. 60 26 ม.ค. 60  - บุคลากรเทศบาลเข้าร่วมการ  -  - สํานักการศึกษา
ปกครองส่วนท้องถิ่น กีฬาอปท.สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง แข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์สมาน
สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉันท์ปรองดอง  ครั้งที่ 20 

งบประมาณ 150,000  บาท ซึ่งผลการแข่งขัน สรุปได้ดังนี้
1. กีฬาเซปักตระกร้อชาย 
ได้รับชนะเลิศอันดับที่ 1 
2. กีฬาเปตอง หญิง

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ญ
ได้รับชนะเลิศอันดับที่ 1 
3. ขบวนพาเหรด 
ได้รับรางวัลชมเชย
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พันธกิจที่  1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์ที่  2  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการเทศบาลพบสื่อ -จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศ ธ.ค. 59 ไม่ได้ดําเนินการ  -  - โอนงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
มวลชนและผู้ประกาศข่าว ข่าวชุมชน ไปใช้ในการจัดทํา
ชุมชน งบประมาณ 50,000 บาท หนังสือ 80 ปี

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์

2 โครงการจัดเวทีสาธารณะ  - จัดเวทีสาธารณะหรือจัดเวทีประชาคม ต.ค. 59 - ก.ย. 60 21 ต.ค. 59  - จัดเวทีประชาคมการจัดทําแผนพัฒนา  -  - ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของ กองวิชาการและแผนงาน
หรือการสํารวจความคิดเห็นของ สี่ปีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2561 - การทําประชาคมบรรลุ
ประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 2564) เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือด ตามมาตรฐานกลางที่
ของประชาชน ร้อนของประชาชนไปไปตามความต้องการ กําหนด (Common KPI)
งบประมาณ 10 000 บาท ของประชาชน โครงการที่ผ่านการประชาคม 97%

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

งบประมาณ 10,000 บาท ของประชาชน โครงการทผานการประชาคม 97%
และได้รับการแก้ไขในปีงบประมาณ 2560
มี 20 โครงการ

12 - 28 ก.ค. 60  - การประชาคมการจัดทําแผนและทบทวน
แผนชุมชนในพื้นที่เทศบาลทั้ง 36 ชุมชน
จัดทําและร่วมแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
และร่วมนําเสนอแผนชุมชนเพื่อจะได้นํา
บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป

3 โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ - จัดทําหนังสือพิมพ์หรือจุลสาร-วารสาร ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60 - จัดทําหนังสือพิมพ์วารสาร ราย 3 เดือน  - ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของ กองวิชาการและแผนงาน
ประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน/ครั้ง ครั้งละ 7,000 ฉบับ ครั้งละ 7,000 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ประชา- ประชาชนแต่ละกลุ่มเป้า

งบประมาณ 350,000 บาท สัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข่าวสาร หมายรับรู้ข่าวสารที่สําคัญ
ของทางเทศบาล ของเทศบาล 80 %
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

4 โครงการจัดทํารายงาน  -จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบ ต.ค. 59 - มี.ค. 60 27 ก.พ. 60  - จัดทําหนังสือรายงานกิจการ  -  - ร้อยละของประ- กองวิชาการและแผนงาน
กิจการของเทศบาล ปีงบประมาณ  2559 ปี 2559  จํานวน 400 เล่ม ชาชนแต่ละกลุ่มเป้า

งบประมาณ 100,000 บาท หมายรับรู้ข่าวสาร
ที่สําคัญของเทศบาล

5 โครงการเผยแพร่ประชา- -จัดทําสปอตผลงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - จัดทํารายการกาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่  - ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของ กองวิชาการและแผนงาน
สัมพันธ์ผลงานเทศบาล ของเทศบาล เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ ออกอากาศทางเอที เคเบิ้ลทีวีและเจมส์ ประชาชนแต่ละกลุ่มเป้า
ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ โทรทัศน์ท้องถิ่น 3  ครั้ง ต่อสัปดาห์ เคเบิ้ลทีวีทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดีและ หมายรับรู้ข่าวสารที่สําคัญ

งบประมาณ  144,000 บาท วันอาทิตย์ ของเทศบาล 80 %

6 โครงการประชุมประจํา  -จัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 20 ก.ย. 60  - จัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ  - ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของ กองวิชาการและแผนงาน
เดือนคณะกรรมการหอ หอกระจายข่าวชุมชนเพื่อให้นําข้อมูล หอกระจายข่าวชุมชน เป็นประจําทุกเดือน ประชาชนแต่ละกลุ่มเป้า

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ุ ู ุ ุ ุ
กระจายข่าวชุมชน ข่าวสารไปเผยแพร่อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคี หมายรับรู้ข่าวสารที่สําคัญ

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในชุมชน มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ของเทศบาล 80 %
งบประมาณ 120,000 บาท 80 คน

7 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม  - จัดการฝีกอบรมการซ่อมและดูแลรักษา ต.ค. 59 - ก.ย. 60 25 . ม.ค. 60  - จัดอบรมให้ความรู้การซ่อมและดูแล  -  - ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของ กองวิชาการและแผนงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ หอกระจายข่าวชุมชน  ณ ห้องประชุมสภาฯ รักษาหอกระจายข่าวให้ใช้งานได้มีประสิทธิ ประชาชนแต่ละกลุ่มเป้า
งานของคณะกรรมการหอ ภาพ มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 130 คน หมายรับรู้ข่าวสารที่สําคัญ
กระจายข่าวชุมชนและ  - จัดการฝึกอบรมการนําเสนอข่าวและทัศน  - จัดอบรมให้ความรู้การนําเสนอข่าวและ ของเทศบาล 80 %
ผู้ประกาศข่าวชุมชน ศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดหอไตร- ทัศนศึกษาดูงานสถานีวิทยุวัดไตรภูมิ

ภูมิภูสงห์  อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภูสิงห์ FM  98.25 เมกะเฮิรตซ์ มีผู้เข้าร่วม
งบประมาณ 50,000 บาท ศึกษาดูงานในครั้ง  100  คน
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

8 โครงการสนับสนุนการเลือก  -เทศบาลเป็น อปท.มีบทบาทอย่างใกล้- ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ไม่ได้ดําเนินการ  - เนื่องจากไม่มีการเลือก  - สํานักปลัดเทศบาล
ตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ชิดที่จะส่งเสริมการปกครองระบอบ ตั้งตามระบอบประชา-

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ธิปไตยในปี 2560
ทรงเป็นประมุขและเป็นองค์กรที่จะ และได้โอนงบประมาณ
สนับสนุนเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม ไปให้สํานักการข่าง
ยุทธศาสตร์ จํานวน 100,00 บาท
งบประมาณ 100,000  บาท

9 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา  -การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ไม่ได้ดําเนินการ  - เนื่องจากไม่มีการเลือก  - สํานักปลัดเทศบาล
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งตามระบอบประชา-

งบประมาณ 100,000 บาท ธิปไตยในปี 2560
และได้โอนงบประมาณ
ไปให้สํานักการข่าง

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

จํานวน 100,00 บาท
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พันธกิจที่  1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
เป้าประสงค์ที่  3  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการฝึกอบรมของพนัก-  - จัดอบรมพนักงานครูและบุคลากรทาง ต.ค. 59 - ก.ย. 60 7 พ.ย. 59  - พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  -  - สํานักการศึกษา
งานครูและบุคลากรทางการ การศึกษา ณ อาคารหอประชุมธรรามภิบาล มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการ
ศึกษา งบประมาณ 100,000 บาท วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร

2 โครงการจัดหาครูและ  - จัดหาครูและบุคลากรสนันสนุนการ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - จัดหาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ จํานวน 14  -  - สํานักการศึกษา
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา ศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาในสังกัด อัตราดังนี้
ขาดแคลนในสถานศึกษา เทศบาล จํานวน 14 คน 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1
สังกัดเทศบาล งบประมาณ 1,680,000 บาท     - ภารโรง จํานวน 1 คน

   - ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 คน
2  ศนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

2. ศูนยพฒนาเดกเลก 1
    - ธุรการ จํานวน 1 คน
    - ภารโรง จํานวน 1 คน
    - แม่บ้าน  จํานวน 1 คน
3. โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
    - ครูพละ  จํานวน 1 คน
4. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
    - ครูนาฏศิลป์ จํานวน 1 คน
    - ภารโรง จํานวน 1 คน
5. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
    - ครูภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน
6. สนากีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
    - คนงาน จํานวน 2 คน
7. สํานักการศึกษา
   - ธุรการ  จํานวน 2 คน
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

3 โครงการฝึกอบรมสัมมนา  - พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง- ม.ค. - ก.ย. 60 4 ก.พ. 60  - พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง-  -  - ตัวชี้วัดที่ 7 บุคลากรได้ สํานักปลัดเทศบาล
บุคลกรและทัศนศึกษาดูงาน ประจํา พนักงานจ้างทุกคน ทุกตําแหน่งได้ ประจํา พนักงานจ้างทุกคน ทุกตําแหน่งได้ รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมง
บุคลากรเทศบาล รับการฝึกอบรมพัฒนาทั้งด้านร่างกายและ รับการฝึกอบรมพัฒนาทั้งด้านร่างกายและ ต่อคนต่อปี 

ทัศนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ทัศนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
งบประมาณ 1,000,000 บาท งาน จํานวน 140 คน ซึ่งผ่านตัวชี้วัด

บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี

4 โครงการอบรมคุณธรรม จริย-  - พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ม.ค. - ก.ย. 60   2 พ.ย. 59  - พนักงานเทศบาล พนักงานครู  -  - บุคลากรได้รับการ สํานักปลัดเทศบาล
ธรรมนําการปฏิบัติงาน พนักงาน ลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง ผ่านการอบรม เทศบาลลูกจ้างประจํา พนักงาน ฝึกอบรม40ชั่วโมง
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตามโครงการ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สถานธนานุบาล และพนักงาน- ต่อคน/ปี

งบประมาณ 50,000 บาท จ้าง เข้าร่วมโครงการ 150 คน 

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

,

5 โครงการคัดเลือกพนักงาน   - พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล มี.ค. - เม.ย. 60 24 เม.ย. 60  - พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  -  - สํานักปลัดเทศบาล
ลูกจ้างดีเด่นประจําปี  ลูกจ้างประจํา พนักงานสถานธนานุบาลและ ลูกจ้างประจํา พนักงานสถานธนานุบาลและ

พนักงานจ้างได้รับการคัดเลือกพนักงาน พนักงานจ้างผ่านการการคัดเลือกพนักงาน
ลูกจ้างดีเด่นประจําปี ลูกจ้างดีเด่นประจําปี จํานวน 19 คน
งบประมาณ 30,000 บาท

6 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม  - พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง- ม.ค. - ก.ย. 60 15 ก.ย. 60  - บุคลากรของเทศบาลได้นําหลักธรรมมา  -  - สํานักปลัดเทศบาล
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจํา พนักงานจ้างเข้าร่วมสวดมนต์เฉลิม- ใช้ในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตตลอด

พระเกียรติฯ ฯ วัดประชานิยม จนธํารงไว้ซึ่งพุท่ธศาสนา มีผู้เข้าร่วมโครง-
งบประมาณ  15,000 บาท การ จํานวน 100 คน 
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

7 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ  - จัดอบรมพนักงานเทศบาลและอาสา ม.ค. 59 6 มี.ค. 60  - พนักงานเทศบาลมีความรู้  -  - สํานักการคลัง
ระเบียบพัสดุ สมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ

 (อสต.)ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง และนําความ
จัดซื้อจัดจ้างจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องเรียนรู้ รู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ถูกต้อง ลดความเสี่ยงความผิด
จัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องประชุมพวงพะยอม จากการปฏิบัติงาน มีพนักงาน
งบประมาณ 10,000 บาท เข้ารับการอบรม 50 คน และ

คณะกรรมการอาสาสมัครชุมชน
ร่วมตรวจสอบการตรวจรับงาน
75 คน 

8 โครงการประชุมมอบนโย-  - เพื่อให้บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พ.ย. 59   2 พ.ย. 59 พนักงานเทศบาล พนักงาน  -  - บุคลากรได้รับการ สํานักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ุ ุ ุ ุ
บายการปฏิบัติราชการและ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ- ครูเทศบาลลูกจ้างประจําพนัก- ฝึกอบรม40ชั่วโมง
พิธีลงนาม  MOU ภาพและบรรลุสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง งาน สถานธนานุบาลและพนัก- ต่อคน/ปี

ไว้ไม่น้อยกว่า 300 คน งานจ้าง เข้าร่วมอบรมไม่น้อย
งบประมาณ  30,000  บาท กว่า  300 คน

9 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน  -จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย เม.ย. - มิ.ย. 60 18 ส.ค. 60  - ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  -  - กองวิชาการและแผนงาน
กฎหมายแก่ประชาชน ที่มีความจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีความรู้

ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิต
งบประมาณ 50,000 บาท ประจําวันและนําไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง

มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้ง 250 คน
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พันธกิจที่  1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่  3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ที่  4  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี  - จัดเก็บข้อมูลทางแผนที่ภาษีฯและปรับปรุง ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - จํานวนรายผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชําระภาษี  -  - ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของ สํานักการคลัง
และทะเบียนทรัพย์สินโปร- ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยครอบคลุมพื้นที่ ตามทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน การจัดหารายได้เองต่อ
แกรม LTAX 3000 และ เขตปกครองของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มา ในอัตราร้อยละ 0.83 % รายได้ทั้งหมดของเทศบาล
LTAX GIS จํานวน 16.96 ตารางกิโลเมตร เพื่อให้ 17%

ได้จํานวนรายผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชําระภาษีฯ
ในทะเบียนทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ในอัตราร้อยละ 2
งบประมาณ 600,000 บาท

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด
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พันธกิจที่  1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่  3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ที่  5  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมสนามกีฬากลาง ม.ค. - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมสนามกีฬากลาง  -  - สํานักการศึกษา
บํารุงรักษาสนามกีฬา จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบมาตรฐานที่กํา-

งบประมาณ 950,000 บาท หนด 1 แห่ง

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติ ต.ค. 59 - ก.ย. 60  -
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน งานของส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้

1)จัดซื้อตู้เหล็กเอกสารบานกระจกเลื่อน 23 ก.พ. 60  - จัดซื้อตู้เหล็กเอกสารบานกระจกเลื่อน สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 3,800 บาท จํานวน 3 ตู้
งบประมาณ 11,400 บาท
2)จัดซื้อต้เก็บแฟ้ม จํานวน 2 ต้ ๆละ 23 ก พ  60  - จัดซื้อต้เก็บแฟ้ม จํานวน 2 ต้ สํานักปลัดเทศบาล

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

2)จดซอตูเกบแฟม จานวน 2 ตู ๆละ 23 ก.พ. 60  - จดซอตูเกบแฟม จานวน 2 ตู สานกปลดเทศบาล
2,800 บาท
งบประมาณ 5,600 บาท
3)จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก 23 ก.พ. 60  - จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 4 ตู้ ๆละ 4,800 บาท จํานวน 4 ตู้
งบประมาณ 19,200 บาท
4)จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต 23 ก.พ. 60  - จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 1 ชุด จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 7,550 บาท
5)จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จํานวน 200 ตัวละๆ 23 ก.พ. 60  - จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จํานวน 200 ตัว สํานักปลัดเทศบาล
500 บาท 
งบประมาณ 100,000 บาท
6)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 23 มี.ค. 60  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน สํานักปลัดเทศบาล
เครื่องๆละ 37,000  บาท 4 เครื่อง
งบประมาณ 148,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

7) จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จํานวน 2 ตัว ๆละ 23 ก.พ. 60  - จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จํานวน 2 ตัว สํานักปลัดเทศบาล
2,200  บาท 
งบประมาณ 4,400 บาท
8)จัดซื้อปั๊มน้ําอัตโนมัติ จํานวน 3 14 ก.พ. 60  - จัดซื้อปั๊มน้ําอัตโนมัติ จํานวน 3 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล
เครื่องๆละ 9,000  บาท เป็นเงิน 27,000
จํานวน 1 เครื่องๆละ 10,000 บาท
งบประมาณ 37,000 บาท
9)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประงาน 17 ม.ค. 60  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประงาน สํานักปลัดเทศบาล
ประมวลผล แบบที่  2 จํานวน 1 เครื่อง ประมวลผล แบบที่  2 จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 29,000 บาท
10) จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 8 30 ก.ย. 60  - จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน สํานักปลัดเทศบาล
ต้น ๆ ละ 25,000 บาท 8 ต้น

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ๆ
งบประมาณ 200,000 บาท
11)จัดซื้อเรือกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ 30 ก.ย. 60  - จัดซื้อเรือกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ สํานักปลัดเทศบาล
ท้าย จํานวน 1 ลํา ท้าย จํานวน 1 ลํา 
งบประมาณ 70,000 บาท
12)จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 30 เม.ย. 60  - จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สํานักปลัดเทศบาล
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 10 จุด พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 10 จุด 
งบประมาณ 50,000 บาท
13)จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางบก 30 ก.ย. 60  - จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางบก สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน 1 ชุด จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 30,000 บาท
14)จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จํานวน 1 ชุด 30 ก.ย. 60  - จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จํานวน 1 ชุด กองวิชาการและแผนงาน
งบประมาณ 75,000 บาท
15)จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี (DVD) จํานวน 30 ก.ย. 60  - จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี (DVD) จํานวน กองวิชาการและแผนงาน
3 เครื่อง ๆ ละ 1,550 บาท 3 เครื่อง
งบประมาณ 4,650 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

16)จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จําวน 5 เครื่อง 27 ม.ค. 60  - จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จําวน 5 เครื่อง กองวิชาการและแผนงาน
เครื่องละ 11,900 บาท
งบประมาณ 59,500 บาท
17)จัดซื้อไมค์ลอยไร้สาย หนีบปกเสื้อ 27 ม.ค. 60  - จัดซื้อไมค์ลอยไร้สาย หนีบปกเสื้อ กองวิชาการและแผนงาน
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 49,900 จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 49,900 บาท
18)จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับ 27 ม.ค. 60  - จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับ  -  - กองวิชาการและแผนงาน
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 16,000 บาท
19)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนิดแขวน 30 มี.ค. 60  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนิดแขวน  -  - สํานักการคลัง
ขนาด 30000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ขนาด 30000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 37,000 บาท

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

20)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนิดแขวน 30 มี.ค. 60  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนิดแขวน  -  - สํานักการคลัง
ขนาด 24000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ขนาด 24000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 33,000 บาท
21)จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จํานวน 4 23 ก.พ. 60  - จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จํานวน 4 ตัว  -  - สํานักการคลัง
ตัวๆละ 4,800  บาท
งบประมาณ 19,200 บาท
22)จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต 23 ก.พ. 60  - จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต  -  - สํานักการคลัง
จํานวน 1 ตัว จํานวน 1 ตัว
งบประมาณ 4,800 บาท
23)จัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางานโครงเหล็ก 23 ม.ค. 60  - จัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางานโครงเหล็ก  -  - สํานักการคลัง
จํานวน 1 ตัว จํานวน 1 ตัว
งบประมาณ 2,200 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

24)จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงาน 17 ม.ค. 60  - จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงาน  -  - สํานักการคลัง
ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่องๆละ ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่อง
22,000  บาท
งบประมาณ 88,000 บาท
25)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 11 ม.ค. 60  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  -  - สํานักการคลัง
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 21,000 บาท
26)จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED 11 ม.ค. 60  - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED  -  - สํานักการคลัง
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 3,300 บาท
27)จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จํานวน 3 ตัวๆละ 30 ก.ย. 60  - จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จํานวน 3 ตัว สํานักการศึกษา
 -เก้าอี้บุนวมพนักพิง จํานวน 1 ตัว ๆละ 1. เก้าอี้บุนวมพนักพิง จํานวน 1 ตัว 

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ุ ๆ ุ
3,900 บาท  2. เก้าอี้บุนวมพนักพิง จํานวน 2 ตัว 
 -เก้าอี้บุนวมพนักพิง จํานวน 2 ตัว ๆละ
5,900 บาท
งบประมาณ 15,700 บาท
28)จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัว 30 ก.ย. 60  - จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัว สํานักการศึกษา
 -โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1. โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน
1 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท 1 ตัว
 -โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2. โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน
1 ตัว ๆ ละ 8,500 บาท 1 ตัว 
งบประมาณ 14,300 บาท
29)จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 30 ก.ย. 60  - จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน สํานักการศึกษา
กระจกใส จํานวน 6 หลัง กระจกใส จํานวน 6 หลัง
 -ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส
ขนาด 3 ฟุต จํานวน 2 หลัง ๆละ 3,200 ขนาด 3 ฟุต จํานวน 2 หลัง 
บาท 
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

 -ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 2. ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลังๆละ 4,800 ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง
บาท 
งบประมาณ  25,600 บาท
30)จัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟ้า จํานวน 1 ถัง 30 ก.ย. 60  - จัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟ้า จํานวน 1 ถัง สํานักการศึกษา
งบประมาณ 22,000 บาท
31)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 30 ก.ย. 60  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน สํานักการศึกษา
ชุด ๆ ละ 16,000 บาท 2 ชุด
งบประมาณ 32,000 บาท
32)จัดซื้อเครื่องเสียงประจําสนามกีฬา 30 ก.ย. 60  - จัดซื้อเครื่องเสียงประจําสนามกีฬา สํานักการศึกษา
กลาง จํานวน 1 ชุด กลาง จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ 15,000 บาท

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

32)จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายในร่ม 30 ก.ย. 60  - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายในร่ม
 -จักรยารปั่นจํานวน 5 ชุด ๆ ละ 20,000 1. จักรยารปั่นจํานวน 5 ชุด
บาท
 -เบาะซิตอัพจํานวน 2 ตัว ๆละ 20,000 2. เบาะซิตอัพจํานวน 2 ตัว
บาท
 -ชุดปั่นลู่เดินวิ่งกึ่งสเต็ป 2 ตัว ๆละ 18,000 3. ชุดปั่นลู่เดินวิ่งกึ่งสเต็ป 2 ตัว 
บาท
 -เบาะยิม จํานวน 1 ใบ ๆละ 5,900 บาท 4. เบาะยิม จํานวน 1 ใบ
งบประมาณ 181,000 บาท
33)จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 10 ก.พ. 60  - จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน  -  - สํานักการสาธารณสุขฯ
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,800 บาท จํานวน 2 ตัว 
งบประมาณ 9,600 บาท
34)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 11 ม.ค. 60  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  -  - สํานักการสาธารณสุขฯ
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 21,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

35)จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 5 10 ก.พ. 60  - จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 5 ตัว  -  - สํานักการสาธารณสุขฯ
ตัวๆละ 5,000 บาท
งบประมาณ 25,000 บาท
36)จัดซื้อเครื่องพ่นแมลงวัน ULV 29 ก.ย. 60  - จัดซื้อเครื่องพ่นแมลงวัน ULV สํานักการสาธารณสุขฯ
(ละอองฟอย) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ (ละอองฟอย) จํานวน 1 เครื่อง 

85,000 บาท
งบประมาณ 85,000 บาท
37)จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ําบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ํา 29 ก.ย. 60  - จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ําบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ํา สํานักการสาธารณสุขฯ
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 40,000 บาท
38)จัดซื้อถังอัดจารบีชนิดมช้ลม จํานวน 10 ก.พ. 60  - จัดซื้อถังอัดจารบีชนิดมช้ลม จํานวน  -  -
1 เครื่อง 1 เครื่อง 

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

งบประมาณ 23,000 บาท

39)จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ 21 ม.ค. 60  - จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่  -  - สํานักการสาธารณสุขฯ
ละลายน้ําชนิดพกพา ละลายน้ําชนิดพกพา
งบประมาณ 100,000 บาท
40)จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย 10 ก.พ. 60  - จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย  -  - สํานักการสาธารณสุขฯ
แบบข้อแข็ง จํานวน 4 เครื่อง ๆละ แบบข้อแข็ง จํานวน 4 เครื่อง
9,500  บาท
งบประมาณ 38,000 บาท
41)จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จําวน 1 เครื่อง 10 ก.พ. 60  - จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จําวน 1 เครื่อง  -  - สํานักการสาธารณสุขฯ
งบประมาณ 25,500 บาท
42)จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า จํานวน 1 
เครื่อง
งบประมาณ 8,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

43)จัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบโรตารี่ จํานวน 10 ก.พ. 60  - จัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบโรตารี่ จํานวน สํานักการสาธารณสุขฯ
1 เครื่อง 1 เครื่อง
งบประมาณ 12,000 บาท
44) จัดซื้อเครื่องเจาะตรวจสอบความหนา 30 มี.ค. 60  -  จัดซื้อเครื่องเจาะตรวจสอบความหนา  -  - สํานักการช่าง
ของคอนกรีต แบบเครื่องยนต์เบนซิน 4 ของคอนกรีต แบบเครื่องยนต์เบนซิน 4 
จังหวะ กําลังไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ที่ 3600 จังหวะ กําลังไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ที่ 3600

รอบ/นาทีจํานวน 1 เครื่อง รอบ/นาทีจํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 100,000 บาท
45) จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเบนซิน กําลัง ไมได้ดําเนินการ  -  -  - สํานักการช่าง
ไฟ 10 KVA แรงดันไฟฟ้า 220V/380V 
ความเร๋วรอบ 3000V/min เครื่องยนต์
เบนซิน ET620 แรงม้า 20 แรงม้า 

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 40,000 บาท
46) จัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง 10 เม.ย. 60  - จัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง  -  - สํานักการช่าง
จํานวน  5 ตัวๆละ 2,200 บาท จํานวน  5 ตัว
งบประมาณ 11,000 บาท
47)จัดซื้อกตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 23 ก.พ. 60  - จัดซื้อกตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน  -  - สํานักการช่าง
2 บาน จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท 2 บาน จํานวน 2 ตู้ 
งบประมาณ 9,600 บาท
48)จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 3 10 เม.ย. 60  - จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 3  -  - สํานักการช่าง
ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,200 บาท ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู้ 
งบประมาณ 12,600 บาท
49)จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จํานวน 4 10 เม.ย. 60  - จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จํานวน 4  -  - สํานักการช่าง
ตัว ๆ ละ 4,800 บาท ตัว 
งบประมาณ 19,200 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

50)จัดซื้อชั้นไม้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ชั้น 23 ก.พ. 60  - จัดซื้อชั้นไม้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ชั้น  -  - สํานักการช่าง
จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 1,250 บาท จํานวน 3 ตู้
งบประมาณ 3,750 บาท
51)จัดซื้อชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด 10 เม.ย. 60  - จัดซื้อชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด  -  - สํานักการช่าง
งบประมาณ 15,700 บาท
52)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 27 ม.ค. 60  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สํานักการช่าง
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  -  -
งบประมาณ 21,000 บาท
53)จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 2 บาน 13 มี.ค. 60  - จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 2 บาน  -  - กองสวัสดิการสังคม
เปิดบน 2 บานเปิดล่าง ขนาด 80X40X160 เปิดบน 2 บานเปิดล่าง ขนาด 80X40X160

จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 4,800 บาท จํานวน 4 ตัว 
งบประมาณ 19,200 บาท

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

54)จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบ 13 มี.ค. 60  - จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบ  -  - กองสวัสดิการสังคม
ลากจูง จํานวน 1 เครื่อง ลากจูง จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 10,000 บาท
55)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน 17 ม.ค. 60  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน  -  - กองสวัสดิการสังคม
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง 
บาท
งบประมาณ 32,000 บาท
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่  6  ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

๑ โครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
 -โครงการปรับปรุงหลักสูตร  -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลัก ม.ค. -  มิ.ย. 60 30 มิ.ย 60  - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 5 แห่ง  - ตัวชี้วัดที่ 14 สถานศึกษา สํานักการศึกษา
สถานศึกษา สูตรสถานศึกษาสอดคล้องตามบริบทของ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลัก มีผลการประเมินคุณภาพ

สถานศึกษา สูตรแกนกลางและความต้องการของผู้เรียน จัดการศึกษาภายในสถาน
งบประมาณ 100,000 บาท ศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพ

ของ อปท.

 -โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  - มีระบบเผยแพร่ข้อมลข่าวสาร ประชาสัม ต ค  59 - ก ย  60 30 ก ย  60  - จัดทําเว็ปไซด์ข้อมลโรงเรียนในการสร้าง  -  - สํานักการศึกษา

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

 -โครงการเชอมตออนเตอรเนต  - มระบบเผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาสม ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - จดทาเวปไซดขอมูลโรงเรยนในการสราง  -  - สานกการศกษา
ความเร็วสูง พันธ์กิจกรรมต่างของนักเรียนในสังกัด  และพัฒนาการเรียนการสอนและแลก

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปลี่ยนการสื่อสารข่าวสารและ
งบประมาณ 84,000 บาท สาระต่างๆ ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน

 -โครงการพัฒนาห้องสมุด  - พัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัดเทศ- ม.ค. -  มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 60  - ส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้า มี  -  - สํานักการศึกษา
โรงเรียน บาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย การเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างครบถ้วน

งบประมาณ 500,000 บาท และทันสมัยให้กับนักเรียนโรงเรียนในสัง
กัดเทศบาลทั้ง  4 โรงเรียน

 -โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้เป็น ม.ค. -  มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 60  - จัดทําแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในสัง  -  - สํานักการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย กัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้เป็นแหล่ง

งบประมาณ 250,000 บาท เรียนรู้ที่ทันสมัย 
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

 -โครงการพัฒนาครู พัฒนาครูข้าราชการของโรงเรียนใน พ.ย. 59 - ก.ย. 60 ไม่ได้ดําเนินการ  -  - เนื่องจากไม่ได้รับ  - สํานักการศึกษา
สังกัด คนละ 3,000 บาท ดังนี้ การจัดสรรจากกรม
 - ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  ส่งเสริมการปกครอง
งบประมาณ  267,000  บาท ท้องถิ่น 
 - ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  
324,000  บาท

 -โครงการพัฒนาการจัดการ  - สนับสนุนโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาล ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  -  - สํานักการศึกษา
ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน งบประมาณ 5,000,000 บาท    1. จัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้แก่ผู้ปก-
ในการพัฒนาท้องถิ่น ครองชุมชนเข้าร่วม 1,000 คน  เช่น 

   1.1 หลักสูตรโรงเรียน ผู้ปกครองชุมชน 
   1.2 บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้โดยยึดหลักความเสมอภาคของผู้เรียนและ

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ู ู
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
   1.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
สื่อ/ วัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ปก-
ครองและชุมชน
 - โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
   1. จัดการศึกษานอกระบบให้แก่ประชา-
ชนและเยาวชน ประมาณ 500 คน
   1.1 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โดยส่งเสริม
การอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน  
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

 - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สํานักการศึกษา
   เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรม
โดยเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาล 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และประชาชนในเขต
เทศบาลทุกชุมชน จํานวน 500 คน
 - โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
   1. จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ผู้สนใจด้านดนตรีพื้นบ้าน(โปงลาง) 
เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน
ของท้องถิ่น 
    2. มีระบบ ICT เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

บริการให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
    3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีพ
เช่น สําหรับผู้ปกครอง การนวดแผนไทย
เสริมสวย ประดิษฐ์เศษวัสดุ จิตวิทยาเด็ก
แนวทางการสอนลูกให้เป็นคนดี กฎหมาย
ชาวบ้าน มารยาทในสังคมไทย ช่างซ่อม
รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน มีผู้เข้ารับการ
อบรมประมาณ 400 คน

 - โครงการส่งเสริมองค์กรปก  -  สํานักการศึกษาและสถานศึกษาใน ต.ค. 59 - ก.ย. 60 2 มี.ค. 60  - ผลการประกวดการจัดทํา  -  - สํานักการศึกษา
ครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน แผนพัฒนาการศึกษา สรุปได้
พัฒนาการศึกษาดีเด่น 6 แห่ง  ส่งแผนพัฒนาการศึกษาเข้า ดังนี้

ร่วมประกวด  - ระดับสถานศึกษา
งบประมาณ  4000,000 บาท  1. โรงเรียนเทศบาล 4 ได้รับ

รางวัลดีเด่น เงินรางวัล
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

35,000  บาท
2. โรงเรียนเทศบาล 2 และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ได้รับ
รางวัลพอใช้ เงินรางวัลแห่งละ
25,000  บาท
3. โรงเรียนเทศบาล 1 และ
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
ได้รับรางวัลชมเชย
เงินรางวัลแห่งละ 7,500 บาท

 -โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - สําหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ม.ค - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิยาสิทธิ์  -  - สํานักการศึกษา
อาคารเรียนและอาคาร เฟื่องฟ้า รร.เทศบาล 1 ได้รับการปรับรปุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ุ
ประกอบ  - สําหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน เฟื่องฟ้า

และอาคารประกอบ รร.เทศบาล 2  - โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคาได้รับ
 - สําหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน การซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประ
และอาคารประกอบ รร.เทศบาล 3 กอบ
 - สําหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือได้รับ
และอาคารประกอบ  ร.ร.เทศบาล 4 การซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประ
งบประมาณ 800,000 บาท กอบ

 - โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
ได้รับการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ

 -โครงการรณรงค์ป้องกันยา  - จัดกิจกรรมรณณงค์ป้องกันยาเสพติดใน ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์พิทยาสิทธิ์  -  - สํานักการศึกษา
เสพติดในสถานศึกษา สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง จัดกิจกรรมดังนี้

กาฬสินธุ์ 1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแกนนําลูก
งบประมาณ 475,000 บาท เสือเรืองภัยของยาเสพติดในสถานศึกษา
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดใน
สถานศึกษา ณ หอประชุม 80 พรรษา
โดยมีทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาสาร-
คามและครูแดร์
 - โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
1. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้
โทษของยาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันฯ
 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
 - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
1. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักพิษภัยของ

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ู
ยาเสพติดและการดูแลป้องกันตนเองจาก
ยาเสพติดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 - โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
1. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและ
สร้างภูมิคุ้มกันไม่ยุ่งกันยาเสพติด

 -โครงการส่งเสริมกิจกรรม  - จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียน ม.ค - ก.ย. 60 30 ก.ย. 6  - นักเรียนในระดับ ม.1 - ม.6 จํานวน  -  - สํานักการศึกษา
รักการอ่าน เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา 189 คน ได้รับการส่งเสริมทักษาะการอ่าน

งบประมาณ 50,000 บาท  การค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และนําไปสู่การ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 -โครงการจัดทําศูนย์การเรียน  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบศูนย์การ- ม.ค - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - จัดศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กให้เหมาะสม  -  - สํานักการศึกษา
รู้สําหรับเด็กปฐมวัย เรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๓ ตามวัย

งบประมาณ 50,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

2 โครงการปัจจัยพื้นฐานสําหรับ  - ให้นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อเดือน ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - นักเรียนที่ได้รับค่าปัจจัยพื้นฐานแยกได้  -  - สํานักการศึกษา
นักเรียนยากจน ไม่เกิน 40,000 บาท/ปี ดังนี้ 

งบประมาณ  657,100 บาท 1.โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
จํานวน  1,127 คน
2. โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
จํานวน 185 คน 
3. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
จํานวน 147 คน

3 โครงการจัดการศึกษาทาง  - สําหรับจัดการสอนหลักสูตรมินิอิงลิช ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - จัดการสอนหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม  -  - สํานักการศึกษา
เลือกมินิอิงลิชโปรงแกรม โปรงแกรม (MEP) ชั้นอนุบาลและประถม (MEP) ชั้นอนุบาลและประถม
(MEP) ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

( ) ุ ุ
งบประมาณ 400,000 บาท

4 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก  - สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ไม่ได้ดําเนินการ  -  - เนื่องจากไม่ได้รับ  - สํานักการศึกษา
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดสรรจากกรม

ในการเข้าอบรม ประชุมสัมมนา ส่งเสริมการปกครอง
งบประมาณ 18,000 บาท ท้องถิ่น 

5 โครงการพัฒนาครูอาสาสอน  - ครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาสเข้าอบรม มิ.ย. - ก.ย. 60 28 ก.ค.60  - เจ้าหน้าที่และครูสอนเด็กด้อยโอกาส  -  - สํานักการศึกษา
เด็กด้อยโอกาส สัมมนาเรื่องการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก จํานวน 2 คน เข้ารับการอบรมการจัดการ

ด้อยโอกาส ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบาง ศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาส และแลกเปลี่ยน
บางพลัด กรุงเทพมหานคร ความรู้ และทัศนคติสําหรับการปฏิบัติหน้า
งบประมาณ 6,000 บาท ที่กับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสอย่างหลากหลาย
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

๖ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร

สถานที่ด้านการศึกษา 
 - โครงการก่อสร้างรั้วและ  -ก่อสร้างรั้วและประตูเปิด-ปิดโรงเรียน ต.ค. 59 - ก.ย. 60 2 มิ.ย. 60  - ก่อสร้างรั้วและประตูเปิด-ปิดโรงเรียน  -  - สํานักการศึกษา
ประตูเปิด-ปิด โรงเรียน เทศบาล 5 ดงปอ เทศบาล 5 ดงปอ  ชุมชนดงปอ
เทศบาล 5 ดงปอ งบประมาณ 300,000 บาท

 - โครงการก่อสร้างถนน  - ก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา ต.ค. 59 - ก.ย. 60 26 ก.ย. 60  - ก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา  -  - สํานักการศึกษา
ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา และบ่อพักโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ และบ่อพักโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ
และบ่อพักโรงเรียนเทศบาล งบประมาณ 1,670,000 บาท ชุมชนดงปอ
5 ดงปอ

 -โครงการต่อเติมอาคารเรียน  -ต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัว ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 พ.ค. 60  - ต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัว  -  - สํานักการศึกษา

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

เชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อม อาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศพด.1 อาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศพด.1 
ปูกระเบื้อง ศพด.1 งบประมาณ 150,000 บาท ชุมชนกุดยางสามัคคี

 -โครงการต่อเติมอาคารเรียน  -ต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัว ต.ค. 59 - ก.ย. 60 8 มี.ค. 60  - ต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัว  -  - สํานักการศึกษา
เชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อม อาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศพด.2 อาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศพด.2 
ปูกระเบื้อง ศพด.2 งบประมาณ 140,000 บาท ชุมชนดงปอ

7 โครงการประเมินคุณภาพ  - คณะกรรมการออกติดตามประเมินคุณ- ม.ค. - มิ.ย. 60 26 มิ.ย. 60  - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้  -  - สํานักการศึกษา
การจัดการศึกษา ภาพการจัดการศึกษา ๑. มาตรฐานด้านปฐมวัย จํานวน 

งบประมาณ 20,000 บาท ๑๔ มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ในระดับดีมาก๙๕.๘๔%
2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จํานวน ๑๖ มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์
ประเมินในระดับ   ดีมาก ๙๕.๘๔%

91



ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

8 โครงการแข่งขันคนเก่งใน  - นักเรียนในสังกัดสถานศึกษาเทศบาล ต.ค. 59 - ก.พ. 60 12 ก.พ. 60  - ตัวแทนนักเรียนในสังกัดเทศบาล  -  -
โรงเรียนท้องถิ่น เมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ได้เข้าร่วมแข่งขันนักเรียน  สํานักการศึกษา

 - ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษา  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
 ปีที่ 5 ระดับละ 5 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(ระดับประถมศึกษา) ผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้
 - สนามสอบระดับ ป.5 ณ โรงเรียน ระดับประเทศกลุ่มสาระละ 1 คน
  เทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ํา ต่อระดับชั้น สอบผ่านจํานวน  1  
 - สนามสอบระดับ ม.2และม.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ กลุ่มสาระการ             
ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา เรียนรู้สังคมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
 ระดับประเทศ คือ เด็กชายพิชชาทร  วังเสนา  

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

 - โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพฯ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
งบประมาณ 80,000 บาท ได้รางวัลเหรียญทองแดง

9 โครงการจัดงานวันครู  - เพื่อส่งเสริม ยกย่องและผดุงเกียรติผู้ ม.ค. 60 16 ม.ค. 60  - ครูที่ได้รับการยกย่องและ  -  - สํานักการศึกษา
ประกอบวิชาชีพครู และสร้างขวัญกําลังใจ ผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น และมีกิจกรรม ดังนี้
งบประมาณ 90,000 บาท  - ผู้บริหารดีเด่น = 1 คน

 - ครูดีเด่น = 8 คน
 - พนักงานจ้างดีเด่น  = 1 คน
 - การประกวดสื่อการเรียนรู้
- กลุ่มสาระภาษาไทย ได้แก่
รางวัลเกียรติบัตรทอง = 1 คน
รางวัลเกียรติบัตรเงิน = 1 คน
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รางวัลเกียรติบัตรทองแดง = 1 คน
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
รางวัลเกียรติบัตรทองแดง = 1 คน
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ 
รางวัลเกียรติบัตรทอง = 1 คน

10 โครงการ TO BE NUMBER  - จัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสํานึกให้ ต.ค. 59 - ก.ย. 60  - นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพ  -  - สํานักการศึกษา
ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่าง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จิตที่ดีกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมโดยได้
ไกลยาเสพติด ให้ห่างไกลยาเสพติด จัดกิจรรมต่าง เช่น ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 

งบประมาณ 30,000 บาท กิจกรรมปรับทุกข็ กิจกรรมสร้างสุข 
กิจกรรมแก้ปัญหา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
และกิจกรรมแสดงความสามารถ

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

11 โครงการจัดตั้งโรงเรียน  -จัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 50  - นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีสถาน  -  - สํานักการศึกษา
เทศบาล 5 ดงปอ ตามแบบเทศบาลกําหนด ที่มีสถานที่เรียนเพิ่มขึ้น จํานวน 1 แห่ง

งบประมาณ 150,000 บาท
12 โครงการจัดงานวันเด็กแห่ง  - นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองทั้ง ม.ค. 60 14 ม.ค. 60  - นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง  -  - สํานักการศึกษา

ชาติ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเข้า ที่อยู่ในเขตเทศบาลได้เข้าร่วม
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามหน้าศาลา กิจกรรม จํานวน 1,200 คน
กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการมอบโล่และรางวัลให้แก่
งบประมาณ 250,000 บาท นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับ

เทศบาลและจังหวัดกาฬสินธุ์
นอกจากนี้หน่วยงานราชการ
ห้างร้าน เอกชนได้ให้ความ
ร่วมมือในการออกร้านแจก
ของขวัญ อาหาร เครื่องดื่ม
จํานวน 40 หน่วยงาน
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

13 โครงการอบรมสัมมนา  - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสนามกีฬา ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ไม่ได้ดําเนินการ  -  - เนื่องจากกรมส่ง-  - สํานักการศึกษา
ผู้รับผิดชอบสนามกีฬา เข้ารับการอบรมตามที่กรมส่งเสริมฯ กําหนด เสริมไม่ได้สนับสนุน

งบประมาณ 12,000 บาท งบประมาณในการ
เข้าอบรมสัมมนา

14 โครงการฝึกอบรมและแข่งขัน  - ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน คือ กีฬาเซ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 5 มี.ค. 60  - ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อมีทีมที่ สํานักการศึกษา
กีฬาเด็กเยาวชน - ประชาชน ปักตะกร้อ ณ สนามหน้าศาลากลางจัง ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการ

หวัดกาฬสินธุ์ แข่งขัน สรุปได้ดังนี้
งบประมาณ  200.000 บาท 1. รุ่นเยาวชน ชาย จํานวน 8 ทีม

 - ชนะเลิศได้แก่ ทีม ส.ธนาวดี
 - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
โรงเรียนบ้านท่าเพลิง

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

 - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา
 - รองชนะเลิศอันดับที่ 3 
โรงเรียนเหล่านาเขื่อนโนนเสียว
วิทยา
2. รุ่นประชาชนทั่วไปชาย
จํานวน 16 ทีม 
 - ชนะเลิศได้แก่ ทีมหมวดเต้191
 - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
แหล่งรถผู้กอง
 - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ช่างโจ้น
 - รองชนะเลิศอันดับที่ 3 
ทีม ส.ธนาวดี
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

3. รุ่นประชาชนทั่วไปชาย
อายุ 40 ปี จํานวน 16 ทีม 
 - ชนะเลิศได้แก่ ทีม ส.ธนาวดี
 - รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กุดยาง A
 - รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
หมวดเต้
 - รองชนะเลิศอันดับที่ 3 
กุดยาง B

15 โครงการแข่งขันเดิน -  - จัดกิจกรรมแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ไม่ได้ดําเนินการ  -  - สํานักการศึกษา
วิ่งเพื่อสุขภาพ "เทศบาล "เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์" 

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ุ ุ
เมืองกาฬสินธุ์" งบประมาณ 60,000 บาท

16 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู ต.ค. 59 - ก.ย. 60 4 ก.ย. 60  -  ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู สรุป  - ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละขอ สํานักการศึกษา
โกล์หนู ณ สนามฟุตซอลชุมชนริมแก่งดอนกลาง ได้ดังนี้ งกิจกรรมส่งเสริมเด็ก 

งบประมาณ 60,000 บาท รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย เยาวชนที่บรรลุเป้าหมาย
ชนะเลิศ ได้แก่ทมี อนุกูล B 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม 
สนามกีฬากลาง A

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม 
สนามกีฬากลาง B
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ทีม ส.วงศา A
รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ทีม ซอยน้ําทิพย์
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม 
คุ้มห้วย B
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม สวน 45
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ทีม คุ้มห้วย A

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - ส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิค ณ สนามกีฬา ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - ประชาชนให้ความสนใจในการออกกําลัง  -  - สํานักการศึกษา
เต้นแอโรบิคสนามกีฬา กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ กายด้วยการเต้นแอโรบิคเพื่อพลานามัยสม-
กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 50,000 บาท บูรณ์แข็งแรง และเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย 

เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 -19.30 น

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาศีกยภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่  7  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการสนับสนุนอาหาร  - จัดสรรเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  -  - สํานักการศึกษา
กลางวัน เด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลและสังกัด จํานวน 1,954 คน และนักเรียนสังกัด

สพฐ.10 แห่ง สพฐ. จํานวน 3,889 คน ได้รับอาหาร
 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล งบประมาณ กลางวันครอบ 5 หมู่
จํานวน 8,175,800  บาท
 - โรงเรียนสังกัด สพฐ. งบประมาณ
จํานวน  15,556,000  บาท
รวมงบประมาณ 23,731,800 บาท

2 โครงการอาหารเสริม(นม)  - จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนระดับ ต ค  59 - ก ย  60 30 ก ย  60  - นักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา  -  - สํานักการศึกษา

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

2 โครงการอาหารเสรม(นม)  - จดซออาหารเสรม(นม)ใหกบนกเรยนระดบ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - นกเรยนปฐมวยและประถมศกษา  -  - สานกการศกษา
ปฐมวัยและระดับประถมศึกษา จํานวนทั้งสิ้น  5,892 คน แยกได้ดังนี้
งบประมาณ  11,290,251 บาท 1.สังกัดเทศบาลเมืองกาฬนสินธุ์

   - โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
   - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
   - โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
2.สังกัด สพฐ
   - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
   - โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
   - โรงเรียนวัดชัยสุนทร
   - โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 1
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 2
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

3 โครงการปัจฉิมนิเทศ  - มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นนักเรียน มี.ค. 24 มี.ค. 60  - นักเรียนที่สําเร็จการศึกษามีจํานวน  -  - สํานักการศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้งสิ้น  ๔๖0  คนแยกได้ดังนี้
เมืองกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  - ระดับปฐมวัย188คน
งบประมาณ 80,000 บาท  - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

   จํานวน  2๒7  คน
 -  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
    จํานวน  35  คน
 -  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 10คน

4 โครงการจัดนิทรรศการแสดง  - ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พ.ค. - ก.ย. 60 21 มิ.ย. 60  - ผลการจัดนทรรศการที่ได้รับรางวัล  ดังนี้  -  - สํานักการศึกษา
ผลงานการศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วม 1. กิจกรรมครู ได้รับรางวัล 2 กิจกรรม 

กิจกรรมทั้งในระดับภาคฯ  และระดับประเทศ  ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น 9 กิจกรรม
ในการจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิม  - โรงเรียนเทศบาล 3 รางวัลรองชนะเลิศ

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

พระเกียรติ ระดับภาคจัดทีเทศบาลเมือง อันดับ 1 โครงงานระดับประถมวัย
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  - โรงเรียนเทศบาล 1 รางวัลรองชนะเลิศ
ระดับประเทศ จัดที่เทศบาลนครปากเกร็ด อันดับ 1 วาดภาพระบายสี ป.4-6
จังหวัดนนทบุรี  - โรงเรียนเทศบาล 4 รางวัลรองชนะเลิศ
งบประมาณ 500,000 บาท อันดับ 1 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ

2. กิจกรรมนักเรียน ได้รับรางวัล 3 กิจกรรม 
 ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น 29 กิจกรรม
 -  โรงเรียนเทศบาล 3 รางวัลชนะเลิศ
สื่อนวัตกรรมปฐมวัย
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 สื่อนวัตกรรมครู ศพด.
1. กิจกรรมนักเรียนส่งเข้าร่วมประกวดทั้ง
สิ้น 29 กิจกรรม ได้รับรางวัล 3 กิจกรรม
 คิดเป็นร้อยละ 10.34
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

2. กิจกรรมครูส่งเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 9
 กิจกรรม ได้รับรางวัล 2 กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 22.22

5 โครงการเข้าค่ายเยาวชน  - ส่งเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ม.ค. - ก.พ. 60 ไม่ได้ดําเนินการ  -  - เนื่องจากไม่มีเจ้า-  - สํานักการศึกษา
งบประมาณ 30,000 บาท ภาพในการจัดกิจกรรม

6 โครงการปรับปรุงแบบประเมิน  - จัดทําเครื่องมือประเมินทั้ง  3  กลุ่ม มี.ค. - เม.ย. 60 30 เม.ย. 60  - ผลการปรับปรุงแบบประเมินทาง  -  - สํานักการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระที่กําหนด การเรียนสรุปได้ดังนี้

งบประมาณ 50,000 บาท 1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดฯ ได้รับการ
ประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่ม

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ฤ ู ุ
สาระภาษาไทย  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  - ระดับประถมศึกษา
  - ระดับมัธยมศึกษา
2. นักเรียนในสังกัดฯ  มีทักษะและกระบวน
การเรียนรู้ที่มีมาตรฐานพัฒนาการด้านการ
สื่อสารและทักษกระบวนการคิดแก้ปัญหา
 เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียนและนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
3. ผลการทดสอบ O-NET
-ระดับ ป.6 ค่าเฉลี่ย = 29.62
-ระดับ ม.3ค่าเฉลี่ย =29.69
-ระดับ ม.6ค่าเฉลี่ย = 27.67
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

7 โครงการประกวดสถานศึก-  -จัดส่งสถานศึกษาเข้าประกวดสถาน ม.ค. - มี.ค. 60 ไม่ได้ดําเนินการ  -  - เนื่องไม่มีเจ้าภาพ  - สํานักการศึกษา
ษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการ ศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ในการจัดการประกวด
ศึกษาท้องถิ่นที่  12 ที่  12

งบประมาณ 20,000 บาท

8 โครงการนิเทศภายใน  - จัดทําเอกสารเผยแพร่เสริมความรู้ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามใน  -  - สํานักการศึกษา
ให้ครูใช้ประกอบการเรียนการสอน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลทั้ง 6 แห่ง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นการเรียน
งบประมาณ 20,000 บาท การสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐาน
การศึกษา

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ  -จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒน่าศักย-  -  - สํานักการศึกษา
ผู้เรียนแบบบูรณาการ แบบรูรณาการ ภาพเด็กก่อนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.1) งบประมาณ 100,000 บาท เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 

10 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  - เข้าค่ายเก็บตัวนักเรียนและนํานักกีฬา ต.ค. 59 - ม.ค. 60 20 ธ.ค. 59  - การเข่งขันระดับภาคได้รับ  -  - สํานักการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียง เหรียญรางวัล 10 เหรียญ ดังนี้
ท้องถิ่น เหนือและระดับประเทศ 1. เหรียญเงิน  =  3 เหรียญ

งบประมาณ 350,000 บาท 2. เหรียญทองแดง = 7 เหรียญ
 - การแข่งชันระดับประเทศ
ได้รับเหรีญ 3 เหรียญ ดังนี้
1. เหรียญทอง  =  2 เหรียญ
2. เหรียญเงิน  =  1 เหรียญ

100



ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

11 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม  - จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัด ส.ค. 60 21 ก.ค. 60  - ผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้  -  - สํานักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ณ สนามกีฬากลาง 1.ฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1

งบประมาณ 50,000 บาท กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
2.ฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (มัธยมชาย)
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดสว่างคงคา ทีม B
3. เซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย
ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

4. เซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ุ ุ
(มัธยมชาย)
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดสว่างคงคา ทีม A
5. เปตองรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 
เฉลิมพระเกียรติ
ฯลฯ

12 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สําหรับ   -จัดซื้ออุปกรณ์สําหรับห้องเรียนคุณภาพ ต.ค. 59 - มี.ค. 60 30 มี.ค. 60  - โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  -  - สํานักการศึกษา
ห้องเรียนคุณภาพแห่งการ แห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ DLI  จํานวน 2 ชุด
เรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี DLIT (ตามฐานข้อมูลนักเรียน 120คนต่อ 1 ชุด )
สารสนเทศ DLIT งบประมาณ 385,000 บาท
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่  8  ขนบธรรมเนียม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการสนับสนุนจังหวัด  -อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทําการ ก.พ. - มี.ค. 60 20 ก.พ. 60  - ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดงานมหกรรม ปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดงานมหกรรมโปงลาง  -  - สํานักปลัดเทศบาล
โปงลางแพรวา งบประมาณ 200,000 บาท แพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 1 ครั้ง

2 โครงการคุณธรรมสร้างผู้นําแห่ง อุดหนุนงบประมาณให้กับพุทธสมาคม ต.ค. 59 - ก.ย 60 30 ก.ย. 60  - ให้การสนับสนุนงบประมาณพุทธสมาคม  -  - สํานักการศึกษา
อนาคต จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการคุณธรรมสร้าง

งบประมาณ 50,000 บาท ผู้นําแห่งอนาคต

3 โครงการเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยน  -อดหนนงบประมาณให้กับสมาคม ต ค  59 - ก ย 60 14 พ ต  60  -  สมาคมวัฒนธรรมผ้ไทยจังหวัดกาฬสินธ์  -  - สํานักการศึกษา

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

3 โครงการเยยมเยยนแลกเปลยน  -อุดหนุนงบประมาณใหกบสมาคม ต.ค. 59 - ก.ย 60 14 พ.ต. 60  -  สมาคมวฒนธรรมผูไทยจงหวดกาฬสนธุ  -  - สานกการศกษา
อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรม วัฒนธรรมผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมตามโครงการเยี่ยมเยียนและ
ผู้ไทย ปี 2560 งบประมาณ 50,000 บาท แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้ไทย ณ หมู่บ้าน

โคกก่อง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  -อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคม ต.ค. 59 - ก.ย 60 14 ม.ค. 60  - สมาคมยุวพุทธสมาคมจัดโครงการ  -  - สํานักการศึกษา
4 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน ยุวพุทธฺสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเยาวชน - 

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ 50,000 บาท จิตอาสา "ทําดีเพื่อพ่อ"

5 โครงการปฏิบัติธรรม ประจําปี  - จัดงานปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราช พ.ย. - ธ.ค. 59 5 ธ.ค. 59  - จัดกิจกรรมการวิปัสสนากรรม  -  - สํานักการศึกษา
2559 ถวายเป็นพระราชกุศล กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ฐาน สมาทานศีล 8 และกรรม
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทานสัมโมทนียกถาน ณ พุทธ
มหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ 100,000  บาท มณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์

(แก่งดอนกลาง) มีผู้เข้าร่วม
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

6 โครงการส่งเสริมฟื้นฟู กิจกรรม จํานวน 1,000 คน 
ประเพณีวัฒนธรรมไทย

1.งานประเพณีปีใหม่ ม.ค. 60 1 ม.ค. 60  - ข้าราชการ พ่อค้าและประชา  -  - สํานักการศึกษา
งบประมาณ  30,000  บาท ชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทํา

ตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่เพื่อ
ความเป็นสิริมงคงกับชีวิต  ณ สํานักการศึกษา
สนามหน้าศาลาจังหวัดกาฬสินธุ์

2.งานประเพณีสงกรานต์ เม.ย. 60 13 เม.ย. 60  - จัดงานประเพณีสงกรานต์โดยมีกิจกรรม สํานักการศึกษา
งบประมาณ 400,000  บาท จัดพิธีสรงน้ําพระพุทธรูป พระสงฆ์ พิธีรดน้ํา

ดําหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ณ บริเวณวัดกลาง
พระอารามหลวง การประกวดขบวนแห่

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

สงกรานต์ ซึ่งผลการประกวดดังนี้
 -  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุ้มวัดเหนือ
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
คุ้มวัดใต้โพธิ์ค้ํา
 -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
คุ้มวัดประชานิยม
รางวัลชมเชย ได้แก่
1. คุ้มวัดหอไตรปฏิการาม
2. คุ้มวัดดงปอ
3. คุ้มวัดป่าทุ่งศรีเมือง
4. คุ้มวัดชัยสุนทร
5. คุ้มวัดสว่างคงคา
6. คุ้มวัดกลาง
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

3.งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แฮ่ ปู่หาญฯ มิ.ย. 60 7 มิ.ย. 60  - จัดงานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แฮ่ ปู่หาร  -   -
งบประมาณ  50,000  บาท ศาลปู่กุลาบุญโฮม และศาลปู่บุญตากุดโง้ง

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
4.งานประเพณีแห่เทียยน ก.ค. 60 7 ก.ค. 60  - จัดงานประเพณีแห่เทียเข้าพรรษาโดยมี
งบประมาณ  350,000  บาท กิจกรรมการประกวดเรียงความ การประ-

กวดระบายสี การประกวดขบวนแห่เทียน
และต้นเทียนพรรษา ซึ่งผลการประกวด
ดังนี้
การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุ้มวัดป่าทุ่งศรีเมือง
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
คุ้มวัดสว่างคงคา

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ุ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
คุ้มวัดเหนือ
การประกวดต้นแห่เทียนพรรษา
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุ้มวัดหอไตรฯ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
คุ้มวัดเหนือ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
คุ้มวัดดงปอ 
รางวัลชมเชย
1. คุ้มวัดสว่งคงคา
2. คุ้มวัดใต้โพธิ์ค้ํา
3. คุ้มวัดป่าทุ่งศรีเมือง
4. คุ้มวัดชัยสุนทร
5. คุ้มวัดประชานิยม
6. คุ้มวัดกลาง
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

5.งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ก.ย. 60 13 ก.ย. 60  - จัดพิธีบวงสรวงอนุเสาวรีย์พระยาชัยสุน-  -  -
งบประมาณ  150,000  บาท ทรเพื่อสักการบูชาสสิ่งศักดิสิทธิ์คู่บ้าน คู่

เมืองเพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตนเองและครอบ
ครัว ณ อนุเสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

6.งานประเพณีลอยกระทง พ.ย. 59 14 พ.ย. 59  - ส่วนราชการ เอกชน ชุมชน  -  -
งบประมาณ  350,000  บาท พ่อค้าและประชาชนร่วมงาน

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอย
กระทง ณ บริเวณสวนสาธารณะ
กุดน้ํากิน โดยปีนี้งานการรื่นเริง
งดการประกวดกิจกรรมต่างๆ 

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

7.งานประเพณีบุญซําฮะ ต.ค. 59 - ก.ย 60 7 มิ.ย. 60  - คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
งบประมาณ  ๑๘0,000  บาท ตัวแทนสมาคม/ชมรม พ่อค้า-ประชาชน 

ร่วมกันถวายเครื่องสังเวย เพื่อปัดเป่า
รังควานสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้าน 
บางท้องถิ่นเรียกประเพณีนี้ว่า "บุญเบิกบ้าน" 
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่  7  การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน
เป้าประสงค์ที่  9  มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  -  จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและการบําเพ็ญ ต.ค. 59 - ก.ย 60 30 ก.ย. 60  - พนักงาน ลูกจ้างประจํา  -  - กองวิชาการและแผนงาน
ความซื่อตรง ประโยชน์ ณ วัดในเขตเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์   เข้าวัดปฏิบัติธรรมและ
ตักบาตร ในวันอาทิตย์ของทุก
เดือน  อย่างน้อยเดือนละ1 ครั้ง  
โดยทําการสลับสับเปลี่ยนหมุน
เวียนใน 9 วัด

 -  จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวัน  -พนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงาน
ราชการที่ตรงกับวันพระ จ้างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ร่วมกัน

สวดมนต์ไหว้พระ ณ ชั้น 1 เทศบาล

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

สวดมนตไหวพระ ณ ชน 1 เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

 -  จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร เพื่อชําระจิต  - ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
ใจให้บริสุทธิ์  ณ  บริเวณถนนภิรมณ์ ร่วมทําบุญตักบาตรพระภิกษุวัด
งบประมาณ  80,000  บาท ในเขตเทศบาล ในวันพุธแรกและ

วันพุธที่สามของเดือน
2 โครงการเทศบาลต้าน  - จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตร่วมกับ ต.ค. 59 - ก.ย 60 ไม่ได้ดําเนินการ  -  - ภาคีเครือข่ายมีมติ  - กองวิชาการและแผนงาน

การทุจริต ภาคีเครือข่าย ณ สนามหน้าศาลากลางฯ ให้จัดงานในวันต่อต้าน
งบประมาณ 100,000 บาท คอร์ชั่นสากลประจําปี

ในวันที่ 9 ธ.ค. ของ
ทุกปีได้
 - โอนไปเป็นค่าถ่าย
เอกสาร จํานวน 
30,000 บาทและ
โอนไปเป็นค่าโฆษณา
และเผยแพร่ 70,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

3 โครงการประเมินยุทธศาสตร์  -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับการ พ.ย. 59 7 ธ.ค. 59  - สรุปผลการปรับปรุงตัวชี้วัด  -  - กองวิชาการและแผนงาน
การพัฒนา ประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

พัฒนาให้กับบุคลากรเทศบาลจํานวน ทั้งสิ้น 42 ตัวชี้วัด บรรลุเป้า-
ไม่น้อย  50  คน  หมาย 24 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ
งบประมาณ 30,000 บาท เป้าหมาย 18 ตัวชี้วัด และผล

การประเมินตัวชี้วัดและเป้า
หมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาล ทั้ง 4 ด้าน ผลงานที่
ได้ 308 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
62

4 โครงการบําเพ็ญกุศลถวาย  -บําเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยเรียน ธ.ค. 59 - ก.ย 60 6 พ.ย. 59  - พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขต  -  - สํานักปลัดเทศบาล 

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ญ ุ ญ ุ
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาท รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระ- เทศบาลเข้าร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ- ราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปริมนทร สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พลอดุลยเดช มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 ณ พระที่นั่งดุสิต

งบประมาณ 100,000 บาท มหาปราสาท 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด  -จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้าน ธ.ค. 59 - มี.ค. 60 28 ธ.ค. 59  - มอบอุปกรณ์ตรวจวัดแอลก-  -  - สํานักปลัดเทศบาล
โครงการรณรงค์ป้องกันและลด ความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน อฮอล์ให้กับเจ้าน้าที่ตํารวจ 

เช่น จัดทําป้ายรณรงค์อุบัติเหตุจัดนิทรรศ-  จํานวน ๑๙ เครื่อง และเดิน
การ ติดสัญญาณสะท้อนแสงให้กับรถยนต์ รณรงค์อุบัติเหตุทางถนนตาม
รถจักรยานยนต์ที่เข้ากิจกรรม ในช่วง ถนนในเขตเทศบาล ผลการรณ-
เทศการปีใหม่ ณ สนามหน้าศาลากลาง รงค์ในช่วงปีใหม่และสงกรานต์
จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปได้ดังนี้
งบประมาณ 100,000 บาท 1. ช่วงปีใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิต  

เกิดอุบัติเหตุ  4 ครั้ง มีผู้ได้รับ
บาดเจ็บ 4 คน
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

2. ช่วงสงกรานต์ ไม่มีผู้เสียชีวิต
เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง มีผู้ได้รับ
บาดเจ็บ 4 ราย 

6 โครงการคืนทางเท้าให้  - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ พร้อมออก ต.ค. 59 - ก.ย 60 30 ก.ย. 60  - จัดระเบียบการตั้งวางสิ่งของหรือสินค้า  - ประชาชนขาดจิตสา  - สํานักปลัดเทศบาล
ประชาชนคืนถนนให้กับ เดินทางขอความร่วมมืออาคารบ้านเรือน จากแยกป่าไม้ถึงเจ็ดแยกหนองแซง ธารณะคือไมม่ตระหนัก
สังคม ของประชาชน ห้างร้าน ในการจัดระเบียบ บนทางเท้าและผิวจราจรถนนอรรถเปศล รู้และไม่คํานึงถึง

ทางเท้า ส่วนรวมร่วมกัน
งบประมาณ 20,000 บาท  - พื้นผิวจราจรของถนน

บางสายมีพื้นที่แคบ 
ไม่สามารถขยายหรือ
ปรับปรุงได้  

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ุ
แนวทางการแก้ไข

 - บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่        
เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ
แก้ไขปัญหาโดยลงพื้นที่
ประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือจากประชาชน

7 โครงการปรับปรุงโรงเรียนผู้สูง  - ปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เม.ย. - ก.ย. 60 29 ก.ย. 60  -  ปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์  -  - สํานักการศึกษา
อายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ (โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ ค้ํา เพื่อเปิดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล

ค้ํา) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด เมืองกาฬสินธุ์  ตามแบบแปลนที่กําหนด
งบประมาณ 1,000,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

8 โครงการอุดหนุนสมาคม  - เพื่ออุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มี.ค. - ก.ค. 60 30 ก.ย. 60  - ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคม  -  - กองสวัสดิการสังคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในการดําเนินงาน

และเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้ ของสมาคม
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
งบประมาณ 50,000 บาท

9 โครงการยืดอายุผู้สูงวัยด้วย  -เพื่ออุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มี.ค. - ก.ค. 60 30 ก.ย. 60  - ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับ  -  - กองสวัสดิการสังคม
กายใจที่สมบูรณ์ ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุจังหวัด

งบประมาณ 50,000 บาท กาฬสินธุ์ในการจัดกิจกรรมของสมาคม

10 โครงการอุดหนุนโรงเรียน  -อุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมือง มี.ค. - ก.ค. 60 30 ก.ย. 60  - ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํา  -  - กองสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมือง

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ู ู ุ ุ ู ู ุ
กาฬสินธุ์ งบประมาณ  100,000 บาท กาฬสินธุ์

11 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ  - ลดปริมาณขยะที่ต้องนําไปฝั่งกลบ 50 ต.ค. 59 - ก.ย 60 29 ก.ย. 60  - มีครัวเรือนเข้าร่วม 350 ครัวเรือน/  -  - ตัวชี้วัดที่ 31 ปริมาณ สํานักการสาธารณสุขฯ
ตันต่อปี ลดปริมาณขยะได้ 17.35 ตัน/วัน ขยะที่นําไปกําจัดลดลง
 - ชุมชนที่มีความพร้อมในเขตเทศบาล หรือ 6,332.75 ตัน/ปี
เมืองกาฬสินธุ์
งบประมาณ 50,000 บาท

12 โครงการอบรมพัฒนายุทธ-  - ทุกชุมชนได้จัดทําแผนชุมชน/ชุมชนในเขต ต.ค. 59 - ก.ย 60 16 พ.ย. 59  - หน่วยงานราชการเข้าร่วมอบรม  -  - สํานักการสาธารณสุขฯ
ศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม เทศฐาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน 117 คน รวม 73 หน่วยงาน
(LA - 21) งบประมาณ 50,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

13 โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรี  - จัดประชุมตัวแทนศูนย์พัฒนาครอบครัว พ.ย. 59 - ก.ย. 60 15 มี.ค. 60  - ต้วแทนศูนย์พัฒนาครอบครัว  -  - ชุมชนเข้มแข็ง กองสวัสดิการสังคม
เพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและ ในชุมชนกลุ่มพลังสตรีจากกองทุนพัฒนา ในชุมชน กลุ่มพลังสตรีจากกอง พึ่งตนเองได้
สตรีในชุมชน บทบาทสตรีตําบลกาฬสินธุ์ ทั้ง 36 ชุมชน ทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบล

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล กาฬสินธุ์ ทั้ง  36 ชุมชน ร่วม
งบประมาณ 40,000 บาท ประชุมและเดินรณรงค์วันสตรี

สากลเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรีในชุมชน ณ บริเวณ
สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิค
กาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมอบรม
ในครั้งนี้ 300 คน

14 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิ-  - ประชาชนในเขตเทศบาลได้ทราบข้อมูลทาง ต.ค. 59 - ก.ย 60 3 พ.ค. 60  -จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา  -  - สํานักการศึกษา

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ุ ู ู ุ ู ญญ
ปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ภายในเขต ท้องถิ่นให้ได้รับการเผยแพร่อย่างแพร่หลาย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ปัญญาท้องถิ่น สําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
งบประมาณ 20,000 บาท  - ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้อง
ถิ่นของตนเอง
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่  8  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
เป้าประสงค์ที่  10  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ พ.ค. - ส.ค. 60 15 ส.ค. 60  - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  - การสร้างเสริมภูมิ  - สํานักการสาธารณสุขฯ
อนามัยนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ และ จํานวน 1,784 ราย ได้ตรวจสุขภาพ คุ้มกันโรค (วัคซีน)ใน

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ ร่างกายและช่องปาก ร้อยละ 100 และ เด็ก ป.1,5 และ ป.6
งบประมาณ 35,000 บาท ชั้นป.1 - 6 จํานวน 2,783 ราย ได้รับ ขาดความร่วมมือจาก

การบําบัดโรคหนอนพยาธิ ยาบํารุงโลหิต ผู้ปกครองบางส่วน
 ร้อยละ 100 ในการให้ข้อมูลการได้
 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 รับวัคซีน
และ 6 ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ตามเกณฑ์ จํานวน 1,021 คน 
ร้อยละ 100

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

รอยละ 100

2 โครงการประชุมวิชาการ  - จัดอบรมวิชาการและบูรณาการกิจกรรม ต.ค. 59 - ก.ย. 60 27 มี.ค. 60  - อสม. เข้ารับการอบรมจํานวน  -  - สํานักการสาธารณสุขฯ
ประจําปี อสม. ปี 2560 เนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ ณ หอประชุม 324 คน ได้รับความรู้เรื่อง

ธรรมาภิบาล การป้องกันโรคหัวใจ หลอด
งบประมาณ  100,000 บาท เลือดและสมอง ( CVD) พร้อม

กับประเมินความเสี่ยงโรค CVD
ของตนเองด้วย

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - ติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลัง ต.ค. 59 - ก.ย 60 29 ก.ย. 60  - มารดาและทารกหลังคลอด จํานวน  -  - สํานักการสาธารณสุขฯ
มารดาและทารกระหว่าง คลอดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อย่างน้อย 30 คน ได้รับการเยี่ยมบ้าน จํานวน 21
ตั้งครรภ์และหลังคลอด 1 ครั้ง/ราย คน 

งบประมาณ 80,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

4 โครงการกาฬสินธุ์เมือง  - เทศบาลได้รับการรับรองให้เป็นเมืองจักร- ต.ค. 59 - ก.ย 60 11 ธ.ค. 59  - มีการจัดประชุมคณะกรรมการเมือง  - สํานักการสาธารณสุขฯ
จักรยาน ยานโดยกระทรวงสาธารณสุขและมีกิจกรรม จักรยาน จํานวน 2 ครั้ง

รณรงค์อย่างต่อเนื่อง/ สวนสาธารณะแก่ง  - จัดพิธีเปิดการใช้เส้นทางจักรยาน
ดอนกลาง
งบประมาณ 30,000 บาท

5 โครงการปรับปรุงอาคาร  -ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ต.ค. 59 - ก.ย 60 30 ก.ย. 60  -  ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล  -  - สํานักการสาธารณสุขฯ
ตลาดสดเทศบาล ตลาดลาน 1 ตลาดลาน 1  โดยก่อสร้างโครงหลังคา ตลาดลาน 1

เหล็กรูปพรรณมุงด้วยแผ่นเมทัลซีล ขนาด
28.0 x 45.0 ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด
งบประมาณ 2,500,000 บาท

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่  8  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
เป้าประสงค์ที่  11  มีการป้องกันและควบคุมโรค

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการจ้างเหมาบุคคล  - เพื่อดูแลรักษาความสะอาด อาคารห้องน้ํา ต.ค. 59 - ก.ย 60 30 ก.ย. 60  - จัดจ้าเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารเอนกประสงค์  -  - สํานักปลัดเทศบาล
ภายนอกดูแลและรักษา และบริเวณโดยรอบในแก่งดอนกลาง ห้องน้ํา และบริเวณ โดยรอบพุทธมณฑล
ความสะอาด งบประมาณ 240,000 บาท ภายในสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง

จํานวน 2 คน

2 โครงการจ้างเหมาเอกชนทํา  - สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีความ ต.ค. 59 - ก.ย 60 30 ก.ย. 60  - จัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด  -  - สํานักปลัดเทศบาล
ความสะอาด สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน 3 คน 

และผู้มาติดต่อราชการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและประชา-
งบประมาณ 460,000 บาท ชนมีความพึงพอใจ

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ  - พื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ต.ค. 59 - ก.ย 60 30 ก.ย. 60  - อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  -  - สํานักสาธารณสุขฯ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 65,000 บาท  = 20.68 ต่อแสนประชากร(ผู้ป่วย 7 ราย)

ผ่านเกณฑ์ คือ อัตราป่วยลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
 - ชุมชนมีค่าดัชนีความชุกลูกน้ํายุงไม่เกิน
10 เท่ากับ ร้อยละ 90 (ผ่านเกณฑ์)
 - โรงเรียน และวัดมีค่าดัชนีความชุกของ
ภาชนะที่พบลูกน้ํายุงลาย เท่ากับ 0
ร้อยละ 80  (ผ่านเกณฑ์)
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

4 โครงการดูแลรักษาและ  - สถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ต.ค. 59 - ก.ย 60  - สํานักสาธารณสุขฯ
ป้องกันโรคสัตว์ มี 3 กิจกรรม โดยใช้งบประมาณ

250,000 บาท ดังนี้
1.1 กิจกรรมสถานพยาบาลรักษาสัตว์ ต.ค. 59 - ก.ย 60 29 ก.ย. 60 1. จํานวนผู้มาใช้บริการ 3,407 ราย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2. จํานวนสัตว์ 4,866 ตัว แยกเป็น

    สุนัข 3,933 ตัว แมว 933 ตัว
3. การให้บริการ
 - ผ่าตัดช่องท้อง
   สุนัข 17 ตัว
   แมว 39 ตัว
 - ทําแผล
   สุนัข 18 ตัว

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ุ
   แมว 11 ตัว
 - ทําหมันเพศผู้
   สุนัข 19 ตัว
   แมว 40 ตัว
 - รักษาสัตว์ป่วย
   สุนัข 665 ตัว
   แมว 232 ตัว
 - ถ่ายพยาธิ
   สุนัข 1,793 ตัว
   แมว 76 ตัว
 - ฉีดยาคุมกําเนิด
   สุนัข 513 ตัว
   แมว 315 ตัว
 - ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
   สุนัข 983 ตัว
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

   แมว 303 ตัว
 - ฉีดวัคซีนรวมสุนัข  447 ตัว

1.2 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน ต.ค. 59 - ก.ย 60 24 ก.พ. 60  - ผู้มาใช้บริการ 615 คน
โรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,155 ตัว

   สุนัข  948 ตัว
   แมว 207
 - ฉีดยาคุมกําเนิด 152 ตัว
   สุนัข  124 ตัว
   แมว 28 ตัว 

1.3 กิจกรรมรณรงค์ฉีควัคซีนป้องกันโรค ต.ค. 59 - ก.ย 60 25 ส.ค. 60  - เกษตรกร  25 ราย

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ปากและเท้าเปื่อยในโค - กระบือ  - ฉีดวัคซีน โค 73 ตัว
 - ฉีดวัคซีนกระบือ 2 ตัว

5 โครงการเฝ้าระวังและควบ-  - วัดในเขตเทศบาล 9 แห่ง ต.ค. 59 - ก.ย 60 30 ก.ย. 60  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใน  -  - สํานักสาธารณสุขฯ
คุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน งบประมาณ 3,000 บาท ชุมชนคุ้มห้วย

   สุนัข  94 ตัว
   แมว  23 ตัว

6 โครงการควบคุมสุนัข-แมว  - 36 ชุมชน ต.ค. 59 - ก.ย 60 6 มิ.ย. 60  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  -  - สํานักสาธารณสุขฯ
จรจัด งบประมาณ 10,000 บาท    สุนัข  81 ตัว

   แมว  22 ตัว 
 - ผ่าตัดทําหมันถาวร
   สุนัข 14 ตัว
   แมว 17  ตัว
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

7 โครงการตรวจแนะนําสุขา-  - ร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาล ต.ค. 59 - ก.ย 60 29 ก.ย. 60  - ร้านอาหารและลอยผ่านมาตรฐาน  -  - ตัวชี้วัดที่ 24 ตลาด สํานักสาธารณสุขฯ
ภิบาลอาหารและอาหาร ได้รับการตรวจแนะนําอย่างน้อย 98 % CFGT ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ปลอดภัย ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  - ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 93.85

งบประมาณ 90,000 บาท  - ไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 6.15

8 โครงการกีฬาชาวตลาด  -จัดแข่งขันกีฬาชาวตลาดในเขตเทศบาล ธ.ค. 59 - ก.พ. 60 ไม่ได้ดําเนินการ  -  -  - สํานักสาธารณสุขฯ
สัมพันธ์  สมานฉันท์ เมืองกาฬสินธุ์ คือ ตลาดโต้รุ่ง ตลาดร่วม

ใจการเกษตร ตลาดสดเทศบาล ตลาดทุ่ง
นาทอง
งบประมาณ 70,000 บาท

9 โครงการอบรมผู้ประกอบ  - ร้านอาหารและแผงลอยผ่านมาตรฐาน พ.ย. 59  - ม.ค. 60 9 เม.ย. 60  - อบรมพ่อค้า แม่ค้าในเขตเทศบาลฯ  -  - สํานักสาธารณสุขฯ

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ู ฐ ุ
การร้านอาหาร แผงลอย อาหารสะอาดรสชาติอร่อย 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรม
ตลาดและตลาดโต้รุ่ง งบประมาณ 50,000 บาท จํานวน 400 คน รุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการ

อบรม จํานวน 200 คน
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่  9  สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่  12  บ้านเมืองสะอาดสวยงาม

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการลอกท่อระบายน้ํา  - ท่อระบายน้ําภายในเขตเทศบาลเมือง ต.ค. 59 - ก.ย 60 29 ก.ย. 60  - ฝนตกหนัก (35.1 - 90 mm/ชม.)  - มีรถยนต์ที่จอด  - สํานักสาธารณสุขฯ
กาฬสินธุ์ไม่มีการอุดตัน 100 % สามารถระบายน้ําได้ภายใน 30 นาที บริเวณไหล่ทาง
 - ร้อยละของถนนสายหลักได้รับการลอก แนวทางแก้ไข
ท่อระบายน้ํา 100 %  - ดําเนินการในช่วง
งบประมาณ 35,000 บาท เวลาที่เหมาะสม

 - รถดูดโคลนชํารุด
แนวทางแก้ไข

 - จัดหาอะไหล่สํารอง

2 โครงการล้างทําความสะอาด  - จํานวนตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต ค  59 - ก ย 60 21 ก ย  60  - ล้างทําความสะอาดตลาดเทศบาล  -  - สํานักสาธารณสขฯ

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

2 โครงการลางทาความสะอาด  - จานวนตลาดผานเกณฑมาตรฐาน ต.ค. 59 - ก.ย 60 21 ก.ย. 60  - ลางทาความสะอาดตลาดเทศบาล  -  - สานกสาธารณสุขฯ
ตลาด ระดับดี 1 แห่ง ระดับดีมาก 2 แห่ง ลาน 1,0,3 เดือนละ 2 ครั้ง

งบประมาณ 130,000 บาท  - ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
 - ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการ
เกษตรเดือนละ 4 ครั้ง

3 โครงการจ้างเหมารักษา  - ภายในชุมชนทั้ง 35 ชุมชน มีพนักงาน ต.ค. 59 - ก.ย 60 30 ก.ย. 60  - สามารถให้บริการด้านรักษาความ  -  - สํานักสาธารณสุขฯ
ความสะอาดและความเป็น รักษาความสะอาดคลอบคลุมพื้นที่ภายใน สะอาดถนน ตรอก ซอย และพื้นที่
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ชุมชน สาธารณะในชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ 

 - สวนสาธารณะ 1 แห่ง มีพนักงานรักษา เป้าหมาย
ความสะอาด (กุดน้ํากิน)
งบประมาณ 2,800,000 บาท
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่  9  สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่  13  การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการเฝ้าระวังมลพิษ  - ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 4 แห่ง/เตาเผาศพ ต.ค. 59 - ก.ย 60 15 ก.ย. 60  - ควันที่ปล่อยออกจากปล่องควันผ่าน  -  - สํานักสาธารณสุขฯ
ทางอากาศ ในวัด 4 แห่ง ได้แก่ วัดสว่างคงคา วัดชัย- เกณฑ์มาตรฐานทั้ง 4 แห่ง

สุนทร วัดป่าทุ่งศรีเมือง วัดประชานิยม
งบประมาณ 2,000 บาท

2 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ  - น้ําผิวดินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 30 และน้ํา ต.ค. 59 - ก.ย 60 14 ส.ค. 60  - ตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน  - พบการย่อยสลาย  - ตัวชี้วัดที่ 31 ปริมาณ สํานักสาธารณสุขฯ
แหล่งน้ําธรรมชาติและสถาน ใต้ดินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน / แหล่งน้ําในเขต 5 แห่ง น้ําใต้ดินบริเวณกําจัดขยะ 2 แห่ง ที่ไม่สมบูรณ์ของ ขยะที่นําไปกําจัดลดลง
ที่กํากัดขยะ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ น้ําผิวดินผ่านเกณฑ์ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ อินทรียวัตถุ

งบประมาณ 90,000 บาท 60 และน้ําใต้ดินผ่านทั้ง 2 แห่ง

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

3 โครงการตรวจสอบคุณภาพ  - ปุ๋ยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน/ โรงผลิตปุ๋ยหมัก ต.ค. 59 - ก.ย 60 13 ก.ค. 60  - ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยหมัก แต่มี  - พบการย่อยสลาย  - ตัวชี้วัดที่ 31 ปริมาณ สํานักสาธารณสุขฯ
ปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ธาตุอาหารเพียงพอต่อการนําไปเป็นวัสดุ ที่ไม่สมบูรณ์ของ ขยะที่นําไปกําจัดลดลง

งบประมาณ 10,000 บาท บํารุงดิน อินทรียวัตถุ

4 โครงการติดตั้งถังดักไขมัน  - 50 ชุด/ร้านอาหารและครัวเรือนในเขต ต.ค. 59 - ก.ย 60 29 ก.ย. 60  - มีครัวเรือนได้รับถังดักไขมัน จํานวน  -  - สํานักสาธารณสุขฯ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 31 ราย
 - น้ําผิวดินผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 30 
งบประมาณ 30,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

5 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  - ตัน / โรงผลิตปุ๋ยหมัดเทศบาล ต.ค. 59 - ก.ย 60 29 ก.ย. 60  - ลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่นําไปฝังกลบ  -  - ตัวชี้วัดที่ 31 ปริมาณ สํานักสาธารณสุขฯ
ด้วยไส้เดือนดิน งบประมาณ 30,000 บาท ได้ 10.10 ตัน ขยะที่นําไปกําจัดลดลง

6 โครงการจัดการขยะพิษ  - กําจัดตามหลักวิชาการ/สถานที่ฝังกลบ ต.ค. 59 - ก.ย 60 29 ส.ค. 60  - นําไปกําจัดตามหลักวิชาการ จํานวน  -  - ตัวชี้วัดที่ 31 ปริมาณ สํานักสาธารณสุขฯ
ขยะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2.2 ตัน ขยะที่นําไปกําจัดลดลง
งบประมาณ 50,000 บาท

7 โครงการกําจัดขยะปุ๋ยอินทรีย์  - ทุกชุมชนหรือหน่วยงานในเขตเทศบาล ต.ค. 59 - ก.ย 60 15 ก.ย. 60  - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดําเนินการ  -  - ตัวชี้วัดที่ 31 ปริมาณ สํานักสาธารณสุขฯ
ในชุมชนด้วยวิธีการหมักไร้ เมืองกาฬสินธุ์ได้รับความรู้ ติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพ จํานวน 2 บ่อ ขยะที่นําไปกําจัดลดลง
อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ งบประมาณ 15,000 บาท

8 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ  -เฝ้าระวังแหล่งน้ําบ่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อส่ง ต.ค. 59 - ก.ย 60 30 ก.ย. 60  - ผลการตรวจแหล่งน้ําบ่อบําบัดน้ําเสีย  -  - สํานักการช่าง
แหล่งน้ําบ่อบําบัดน้ําเสีย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทางห้องปฎิบัติ- สรุปได้ดังนี้

การ จํานวน  12  ครั้ง 1. ค่า BOD ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มก/ล

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐ /
งบประมาณ  96,000 บาท ผลที่ได้ = 9 มก/ล  ผ่าน

2. ปริมาณของแข็งแขวนลอย ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 30 มก/ล
ผลที่ได้ = < 0.5 มก/ล  ผ่าน
3. น้ํามันและไขมัน ค่ามาตรฐานไม่เกิน
5 มก/ล 
ผลที่ได้ < 1.00 มก/ล ผ่าน
4. ฟอสเฟตทั้งหมดค่ามาตรฐานไม่เกิน
2 มก/ล ฟอสฟอรัส/ลิตร
ผลที่ได้ 0.33 มก/ล ผ่าน
5. ไนไตรเจน ค่ามาตรฐานไม่เกิน 2 มก/ล
ไนโตรเจน/ลิตร 
ผลที่ได้  8 มก/ล ไม่ผ่าน
6. ค่า PH ค่ามาตรฐาน 5.5 - 9.0
ผลที่ได้ 8.59  ผ่าน
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่  10  พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่  14  มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการป้องกันน้ําท่วมในเขต  - ถนนกาฬสินธุ์ ถนนแก่งสําโรง ต.ค. 59 - ก.ย 60 อยู่ระหว่างดําเนินการ  -  -  - สํานักการช่าง
เศรษฐกิจ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  - ซอยอรรฆนาค 9

 - ถนนพร้อมพรรณอุทิศ
 - ถนนอนรรฆนาคช่วงจากแยก
ซอยคงเดชสมุนไพรถึงวงเวียนหน้าโรงมวย
 - ถนนประดิษฐ์ช่วงหน้าสถานีขนส่ง
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
งบประมาณ 26,876,000 บาท

2 โครงการก่อสร้างอาคาร  - ก่อสร้างส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร ต ค  59 - ก ย 60 30 ก ย  60  - ก่อสร้างส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร  -  - สํานักการช่าง

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

2 โครงการกอสรางอาคาร  - กอสรางสวนประกอบโครงสรางอาคาร ต.ค. 59 - ก.ย 60 30 ก.ย. 60  - กอสรางสวนประกอบโครงสรางอาคาร  -  - สานกการชาง
ประดิษฐานพระพุทธชยันตี งบประมาณ 10,000,000 บาท ประดิษฐานพระพุทธยันตี 1 แห่ง
พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง

สํานักการช่าง

3 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง  - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ําปาว ต.ค. 59 - ก.ย 60 อยู่ระหว่างดําเนินการ  -  -  -
ริมน้ําลําปาวบริเวณหลัง บริเวณหลังโรงแรมริมปาวจขนถึงสุดเขต
โรงแรมริมปาวจนถึงสุดเขต เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ 10,000,000 บาท
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่  11  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่  15  มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ม.ค. - เม.ย. 60 29 ก.ย. 60  - พื้นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  -  - สํานักการช่าง
ซอยตาเคน ชุมชนดงปอ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร 330 ตารางเมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 181,000 บาท

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ม.ค. - เม.ย. 60 29 ก.ย. 60  - มีรางระบายนน้ําเพิ่มขึ้น 144 เมตร  -  - ตัวชี้วัดที่ 35 จํานวน สํานักการช่าง
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหน้า กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร จุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิว-
บ้านประธานชุมชน  ความยาว 144.00 เมตร จราจรลดลง
ชมชนซอยน้ําทิพย์ ตามแบบเทศบาลกําหนด

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ชุมชนซอยนาทพย ตามแบบเทศบาลกาหนด
งบประมาณ 338,000 บาท

3 โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ม.ค. - เม.ย. 60 18 ก.ย. 60  - ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.  -  - ตัวชี้วัดที่ 35 จํานวน สํานักการช่าง
น้ําถนนรอบวัดดงปอ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมบ่อพัก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมบ่อพัก จุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิว-
ชุมชนดงปอ และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 465.00 เมตร และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 465.00 เมตร จราจรลดลง

ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 1,743,000 บาท

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา   - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ม.ค. - เม.ย. 60 29 ก.ย. 60  - มีรางระบายนน้ําเพิ่มขึ้น 194 เมตร  -  - สํานักการช่าง
ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยดอกไม้  กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร 
ชุมชนซอยน้ําทิพย์ ยาว 194.00 เมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 455,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ม.ค. - เม.ย. 60 29 ก.ย. 60  - พื้นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  -  - สํานักการช่าง
ซอยหอพัก V.B. เชื่อมสนาม กว้าง 4.00 เมตรยาว 215.00 เมตร 860 ตารางเมตร
ฟุตบอลใบบุญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร
ชุมชนสุขสบายใจ ตามแบบเทศบาลกําหนด

งบประมาณ 473,000 บาท
6 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ม.ค. - เม.ย. 60 29 ก.ย. 60  - พื้นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  -  - สํานักการช่าง

ซอยกุดยางสามัคคี 1 กว้าง 5.00 เมตรยาว 83.00 เมตร 415 ตารางเมตร
ต่อจากโครงการเดิม  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 415.00 ตารางเมตร
ชุมชนกุดยางสามัคคี ตามแบบเทศบาลกําหนด

งบประมาณ 228,000 บาท
7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร เม.ย. - ก.ค. 60 29 ก.ย. 60  - พื้นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  -  - สํานักการช่าง

ซอยตาภู ชุมชนหัวคู-หนองเรือ กว้าง 3.00 -4.00 เมตร ยาว 328.00 1,170 ตารางเมตร

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ู ุ ู ,
 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,170.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 643,000 บาท

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู เม.ย. - ก.ย. 60 8 ส.ค. 60  - มีรางระบายนน้ําเพิ่มขึ้น 600 เมตร  -  - ตัวชี้วัดที่ 35 จํานวน สํานักการช่าง
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแช่มชื่น- กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร จุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิว-
อุทิศ  ชุมชนหาดลําดวน ยาว 600.00 เมตร จราจรลดลง

ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 1,410,000 บาท

9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ม.ค. - เม.ย. 60 29 ก.ย. 60  - พื้นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  -  - สํานักการช่าง
ซอยยลถนอม 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว75.00 เมตร 300 ตารางเมตร
ชุมชนหัวโนนโก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร  

ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 165,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ม.ค. - เม.ย. 60 29 ก.ย. 60  - มีรางระบายนน้ําเพิ่มขึ้น 200 เมตร  -  - สํานักการช่าง
ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยประดิษฐ์- กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
อุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์ ยาว 200.00 เมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 470,000 บาท

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู เม.ย. - ก.ย. 60 29 ก.ย. 60  - มีรางระบายนน้ําเพิ่มขึ้น 262 เมตร  -  - สํานักการช่าง
ค.ส.ล. รูปตัวยู  ซอยอนรรฆ กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
นาค 13 จากสะพานถึงหน้า ความยาว 262.00 เมตร
โรงฆ่าสัตว์ ชุมชนคุ้มห้วย ตามแบบเทศบาลกําหนด

งบประมาณ 615,000 บาท

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ม.ค. - เม.ย. 60 29 ก.ย. 60  - พื้นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  -  - สํานักการช่าง
ซอยอนรรฆนาค 40 ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 375 ตารางเมตร
ต่อจากโครงการเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 206,000 บาท

13 โครงการก่อสร้างระบบระบาย-  - ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผ่า เม.ย. - ก.ย. 60 29 ก.ย. 60  - มีท่อระบายน้ําเพิ่มขึ้น  462 เมตร  -  - ตัวชี้วัดที่ 35 จํานวน สํานักการช่าง
น้ํา ซอยเฟื่องฟ้า  5 ถึงแยก ศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมบ่อพักและ จุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิว-
หมู่บ้านชุมชนหนองไผ่ รางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 462.00 เมตร จราจรลดลง
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ตามแบบเทศบาลกําหนด

งบประมาณ 1,734,000 บาท
14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู เม.ย. - ก.ค. 60 29 ก.ย. 60  - มีรางระบายนน้ําเพิ่มขึ้น 144 เมตร  -  - สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเฟื่องฟ้า 6 ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตรกว้าง 0.30 เมตร 
ต่อจากโครงการเดิม ยาว 144.00 เมตร 
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ตามแบบเทศบาลกําหนด

งบประมาณ 338,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู เม.ย. - ก.ค. 60 21 ก.ค. 60  - มีรางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 197 เมตร  -  - ตัวชี้วัดที่ 35 จํานวน สํานักการช่าง
ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยข้างกําแพง ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร จุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิว-
วัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก ยาว 197.00 เมตร จราจรลดลง
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ตามแบบเทศบาลกําหนด

งบประมาณ 462,000 บาท
16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู เม.ย. - ก.ย. 60 5 มิ.ย. 60  - มีรางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 266 เมตร  -  - ตัวชี้วัดที่ 35 จํานวน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสิงห์หลง  กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร จุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิว-
ชุมชนท่าสินค้า ความยาว 266.00 เมตร จราจรลดลง

ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 625,000 บาท

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู เม.ย. - ก.ค. 60 9 พ.ค. 60  - มีรางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 62 เมตร  -  - ตัวชี้วัดที่ 35 จํานวน สํานักการช่าง
ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสมหวัง กว้าง 0.30  เมตรลึกเฉลี่ย0.40 เมตร จุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิว-

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ู ู ุ
ชุมชนริมแก่งดอนกลาง ความยาว 62.00 เมตร พร้อมท่อลอด จราจรลดลง

Ø 0.40 เมตร  จํานวน 5 ท่อน   
ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 149,000 บาท

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ม.ค. - เม.ย. 60 9 มิ.ย. 60  - พื้นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  -  - สํานักการช่าง
ซอยบ้านครูอํานวย ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 500 ตารางเมตร
ชุมชนทุ่งมน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 287,000 บาท

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ม.ค. - เม.ย. 60 16 ส.ค. 60  - มีรางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 37 เมตร  -  - ตัวชี้วัดที่ 35 จํานวน สํานักการช่าง
ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยประดิษฐ์ 10  กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร จุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิว-
 ชุมชนหนองผักแว่น ความยาว 37.00  เมตร จราจรลดลง

ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 87,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

20 โครงการขยายผิวจราจร  - ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.80-1.70 ม.ค. - เม.ย. 60 ไม่ได้ดําเนินการ  -  - เนื่องจากชุมชนได้  - สํานักการช่าง
ค.ส.ล.ซอยข้างโรงงิ้วฝั่งซ้ายมือ เมตร ยาว 104.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ดําเนินการเอง
ชุมชนโรงงิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 119.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 65,000 บาท

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู เม.ย. - ก.ค. 60 29 ก.ย. 60  - มีรางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 63 เมตร  -  - สํานักการช่าง
ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยข้างศูนย์ กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
อสม. (ต่อจากโครงการเดิม) ความยาว 63.00 เมตร
ชุมชนสงเปลือยกลาง ตามแบบเทศบาลกําหนด

งบประมาณ 148,000 บาท

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร เม.ย. - ก.ค. 60 16 ส.ค. 60  - พื้นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  -  - สํานักการช่าง
ซอยสมชัย ยาว 67.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 201 ตารางเมตร
ชุมชนโพธิ์ไทร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 201.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 110,000 บาท

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล. รูปตัวยู เม.ย. - ก.ค. 60 21 ก.ค. 60  - มีรางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 82 เมตร  -  - ตัวชี้วัดที่ 35 จํานวน สํานักการช่าง
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านยาย กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร จุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิว-
เลื่อน ถนนประดิษฐ์  ซอย 6 ความยาว 82.00 เมตร จราจรลดลง
ชุมชนหนองผักแว่น ตามแบบเทศบาลกําหนด

งบประมาณ 192,000 บาท
24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร เม.ย. - ก.ย. 60 9 มิ.ย. 60  - พื้นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  -  - สํานักการช่าง

ซอยหลังวัดสว่างคงคา กว้าง 4.00 เมตรความยาว 66.00 เมตร 264 ตารางเมตร
ชุมชนวัดสว่างพัฒนา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ  145,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

25 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.   - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร เม.ย. - ก.ค. 60 29 ก.ย. 60  - พื้นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  -  - สํานักการช่าง
ซอยแยกถนน พิมพะนิตย์ กว้าง 5.00 เมตรความยาว 79.00 เมตร 395 ตารางเมตร
พัฒนา (ทางเข้าบ่อตกปลา) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 395.00 ตารางเมตร
ต่อจาก โครงการเดิม  ตามแบบเทศบาลกําหนด
ชุมชนสงเปลือยใน งบประมาณ 217,000 บาท

26 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  - ขยายผิวถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15  เมตร  เม.ย. - ก.ค. 60 8 ส.ค. 60  - พื้นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  -  - สํานักการช่าง
ถนนรอบหนองไชยวานช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า  215.00 ตารางเมตร   215 ตารางเมตร
ศาลาชุมชน ตามแบบเทศบาลกําหนด
ชุมชนหนองไชยวาน งบประมาณ 118,000 บาท

27  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ก.พ. - ก.ค. 60 9 มิ.ย. 60  - พื้นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  -  -

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ุ
ซอยวิโรจน์รัตน์  4  กว้าง 4.00 เมตร  ความยาว 65.00 260 ตารางเมตร
ชุมชนสุขสบายใจ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 143,000 บาท

28 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร เม.ย. - ก.ค. 60 20 เม.ย. 60  - พื้นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  -  - สํานักการช่าง
ซอยแยกถนนสนามบินตรงข้าม กว้าง 3.00 - 4.00  เมตรความยาว 884 ตารางเมตร
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์   256.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
(ต่อจากโครงการเดิม) 884.00 ตารางเมตร
ชุมชนสงเปลือยนอก ตามแบบเทศบาลกําหนด

งบประมาณ 489000
29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู เม.ย. - ก.ค. 60 12 เม.ย. 60  - มีรางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 128 เมตร  -  - ตัวชี้วัดที่ 35 จํานวน สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 9  กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร จุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิว-
ชุมชนหนองผักแว่น ความยาว 128.00  เมตร จราจรลดลง

ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ  300,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

30 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  - ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.60 เม.ย. - ก.ย. 60 29 ก.ย. 60  - มีท่อระบายน้ําเพิ่มขึ้น  464 เมตร  -  - ตัวชี้วัดที่ 35 จํานวน สํานักการช่าง
และระบบระบายน้ํา บริเวณ เมตร  พร้อมบ่อพัก และรางวี ค.ส.ล. และมีผิวจราจรเพิ่มขึ้น 407 ตารางเมตร จุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิว-
ถนนทางเข้าวัดประชานิยม, ความยาวรวม 464.00 เมตร  ก่อสร้าง จราจรลดลง
ถนนวัดประชานิยม-หัวคู  ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.70 - 1.70 
และถนนรอบวัดประชานิยม  เมตรหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 305.00 

ชุมชนสุขสบายใจ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 407.00
ตารางเมตร  ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. และ
ปรับปรุงบ่อพัก ความยาวรวม 305.00 เมตร
ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 2,054,000 บาท

31 โครงการปรับปรุงถนน  - โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เม.ย. - ก.ย. 60 29 ก.ย. 60  - พื้นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  -  - สํานักการช่าง
อนรรฆนาคช่วงหน้าวัดสว่าง หนา 0.05 เมตร  กว้าง 9.00-15.00 7,000 ตารางเมตร

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

,
คงคา ถึงแยกทางไปเรือนจํา เมตร ยาว 585.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  

7,000.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 2,838,000 บาท

32 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร เม.ย. - ก.ค. 60 29 ก.ย. 60  - พื้นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  -  - สํานักการช่าง
และสะพานข้ามคลอง   กว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร 88 ตารางเมตร
ซอยคําพาอุทิศ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 88.00 ตารางเมตร 
ชุมชนเกษตรสมบูรณ์  - ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 4.00

เมตร ยาว 6.00 เมตร 
ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 470,000 บาท

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู เม.ย. - ก.ย. 60 7 มิ.ย. 60  - มีรางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 429 เมตร  -  - ตัวชี้วัดที่ 35 จํานวน สํานักการช่าง
ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยหําชัย กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร จุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิว-
ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง ยาว 429.00 เมตร จราจรลดลง

งบประมาณ 1,008,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

34 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู เม.ย. - ก.ค. 60 29 ก.ย. 60  - มีรางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 429 เมตร  -  - ตัวชี้วัดที่ 35 จํานวน สํานักการช่าง
ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์ กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร จุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิว-
ฝั่งขวามือ  ความยาว 63.00 เมตร จราจรลดลง
ชุมชนสงเปลือยใน ตามแบบเทศบาลกําหนด

งบประมาณ 265,000 บาท
35 โครงการปรับปรุงทางเท้า ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. กว้าง 2.00-3.50 เม.ย. - ก.ค. 60 22 มี.ค. 60  - ทางเท้าได้รับการปรับปรุง 1,100  -  - สํานักการช่าง

ถนนประชาสามัคคี เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.07 ตารางเมตร
ชุมชนดอนกลอย เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100  

ตารางเมตร  พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 490,000 บาท

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.รูปตัวยู เม.ย. - ก.ค. 60 20 เม.ย. 60  - มีรางระบายน้ําเพิ่มขึ้น 36 เมตร  -  - สํานักการช่าง

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ู ู
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยข้างบ้าน กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร และท่อระบายน้ําเพิ่มขึ้น 17 เมตร
ประธานชุมชน  ความยาว 36.00 เมตร และท่อระบายน้ํา 
ชุมชนสงเปลือยใน Ø 0.60 เมตร  ยาว 17.00 เมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 120,000 บาท

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบํารุง ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบํารุง  -  - สํานักการช่าง
การบํารุงรักษาถนนทางเท้า รักษาทางเท้า ถนนตามปัญหาความ รักษษทางเท้า ถนนในเขตเทศบาล ดังนี้
ในเขตเทศบาล ต้องการของประชาชนหรือตามที่ชํารุด 1. ชุมชนดอนกลอยทางเชื่อมแก่งดอนกลาง

งบประมาณ 3,000,000 บาท 2. ซ่อมแซมผิวถนน ซอยวิโรจน์รัตน์ 2
3. ซ่อมแซมผิวถนนธนะผลหน้าร้านก๋วยจั๊บ
โบราณ
4. ซ่อมแซมผิวจราจรที่มีน้ําท่วมขังบริเวณ
ถนนแยกอภัย
5. ซ่อมแซมผิวถนนจราจรบริเวณถนนท่า
สินค้าท้ายซอย 
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พันธกิจที่  3  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่  12  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่  16  ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น  - คัดเลือกแม่ดีเด่นและจัดพิธีเทิดพระเกียรติ พ.ค. - ก.ย. 60 12 ส.ค. 60  - มอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่  -  - กองสวัสดิการสังคม
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี-  แก่แม่ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 

นาถและแสดงความกตัญญูต่อแม่ดีเด่น 35 คน จาก  35 ชุมชน 
พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่แก่
แม่ดีเด่น ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล
งบประมาณ 60,000 บาท

2 โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่  - จัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ เยาวชนได้แสดง ต.ค. 59 - ก.ย. 60 14 กพ. 60  - จัดกิจกรรม Valentine’s Day เพื่อ  -  - กองสวัสดิการสังคม
สร้างสรรค์สําหรับเยาวชน ออกซึ่งความสามารถที่ตนเองถนัด ไม่ เปิดโอกาสให้กับเด็กได้แสดงออกอย่างสร้าง

ย่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเพิ่มทักษะการมี สรรค์ โดยมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง 

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ยุงเกยวกบยาเสพตด และเพมทกษะการม สรรค โดยมกจกรรมการประกวดรองเพลง 
ภาระผู้นําในด้านต่าง ๆ กิจกรรมการประกวดดาวเดือน ฯลฯ
งบประมาณ 100,000 บาท ณ ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

2 ก.ย. 60  - จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมพวงพะยอม
เพื่อร่วมกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป

3 โครงการประชุมประจําเดือน  - จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนและ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - ประธานชุมชนและกรรมการชุมชนในเขต  - ตัวชี้วัดที่ 36 ชุมชนเข้ม กองสวัสดิการสังคม
คณะกรรมการชุมชนและผู้ กลุ่มผู้นําชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ เป็นประจํา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทั้ง 36 ชุมชนเข้าร่วม แข็งพึ่งตนเองได้
นําชุมชน ทุกเดือน ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล ประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารและเสนอ

งบประมาณ 540,000 บาท แนะปัญหาร่วมกัน
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

4 โครงการศูนย์บริการและ  - จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์และพันธุ์พืช ต.ค. 59 - ม.ค. 60 31 มี.ค. 60  - จัดหาพันธ์พืชปลูกในศูนย์  -  - ชุมชนเข้มแข็ง กองสวัสดิการสังคม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ในการดําเนินงานในศูนย์บริการ 1 ศูนย์ บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ พึ่งตนเองได้
ชุมชน งบประมาณ 30,000 บาท เกษตรในชุมชนดังนี้

1. ต้นเพกา  10 ต้น
2. ต้นมะละกอ  10 ต้น
3. ต้นมะพร้าวน้ําหอม 10 ต้น
4. ต้นมะนาวแป้นพิจิตร 10 ต้น
5. ต้นมะม่วงสามฤดู 10 ต้น
6. ต้นขนุนทวาย 10 ต้น
7. ต้นฝักข้าว 10 ต้น
8. ต้นละมุด 10 ต้น
9. ต้นมะกอกน้ํา 10 ต้น

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

10. ต้นฝรั่งกิมจู 10 ต้น
11. ต้นเสาวรส 10 ต้น
12. ต้นดอกขจร 10 ต้น
13. ต้นมะเขือเปราะ 40 ต้น
14. ต้นมะเขือพวง 40 ต้น
15. ต้นพริก 40 ต้น

5 โครงการขับเคลื่อนชุมชน  -จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานพระราช- ต.ค. 59 - ก.ย. 60 29 ต.ค. 60  - ผุ้เข้าอบรมร่วมเข้ากราบถวายบังคมพระ  -  - กองสวัสดิการสังคม
ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ กรณียกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
พอเพียงของพระบาทสมเด็จ เพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชและได้ศึกษาดูงานพระราช
พระเจ้าอยู่หัวพระปริมนทร- พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ กรณียกิจของในหลวง รัชการที่ 9 ณ พระ
มหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพร้อม ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

แสดงความอาลัย
งบประมาณ 30,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

6 โครงการชุมชนร่วมใจ  - ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม ต.ค. 59 - ก.ย. 60 5 ก.ย. 60  - จัดอบรมชุมชนร่วใจรักษาศีล 5 เพื่อให้  - ตัวชี้วัดที่ 36 ชุมชนเข้ม กองสวัสดิการสังคม
รักษาศีล 5 ชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5 ณ ศาลาเอนกประ- ประชุมชนในชุมชนมีความสามัคคีกลม แข็งพึ่งตนเองได้

สงค์วัดสว่างคงคา เกลียวกันโดยนําหลักศีล 5 มาปพระพฤติ
งบประมาณ 30,000 บาท และปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

7 โครงการครอบครัวคุณธรรม  - จัดกิจกรรมให้เกิดความรักความอบอุ่น ม.ค. - มี.ค. 60 4 ธ.ค. 59  - จัดกิจกรรมการอบรมและ  -  - ชุมชนเข้มแข็ง กองสวัสดิการสังคม
นําสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ ในครอบครัวมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็น พึ่งตนเองได้
ความเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดีนําสู่ความเข้มแข็ง พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

งบประมาณ 40,000 บาท พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-
เดช ในรัชการที่ 9 มีผู้นําชุมชน
พนักงานเทศบาลและประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาล จํานวน

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

400 คน เข้าร่วมปฏิบัติธรรม

8 โครงการเฝ้าระวังและติด  -ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยา ต.ค. 59 - ก.ย. 60 ไม่ได้ดําเนินการ  -  - งบประมาณได้ตก  - กองสวัสดิการสังคม
ตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู เสพติด ในการทํากิจกรรมร่วมกันในสังคม เป็นเงินสะสมของ
ผู้ติดยาเสพติด ในด้านต่าง ๆ เทศบาล

 -ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ปกครองของผู้ที่ผ่าน
การบําบัดฟื้นฟู
งบประมาณ 10,000 บาท

9 โครงการรณรงค์ต่อต้าน  -จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิต ต.ค. 59 - ก.ย. 60 26 ส.ค. 60  - จัดกิจกรมรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด  -  - กองสวัสดิการสังคม
ยาเสพติด สํานึกให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ และ Re-X-ray  ทุก 6 เดือน เพื่อค้นหาผู้

ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และมีส่วน เสพผู้ติดในชุมฃนในเขตเทศบาลทั้ง 36 
ร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน ชุมชนและประเมินสถานะความเข้มแข็ง
ชุมชน ของชุมชนหมู่บ้านเพื่อเอาชนะยาเสพติด
งบประมาณ 20,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

10 โครงการอบรมจัดทําแผน  - ให้ชุมชนทั้ง 36 ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน ม.ค. -  มิ.ย. 60 28 ก.ค. 60  - ออกประชาคมการจัดทําแผนชุมชนใน  - ตัวชี้วัดที่ 36 ชุมชนเข้ม กองสวัสดิการสังคม
และทบทวนแผนชุมชน การระดมความคิดเห็นในการนําปัญหา เขตเทศบาลทั้ง 36 ชุมชน เพื่อนําปัญหา แข็งพึ่งตนเองได้

งบประมาณ 50,000 บาท ความต้องการของประชาชนที่เสนอ
มาบรรจุแผนพัฒนาเทศบาล 

11 โครงการประกวดชุมชนดีเด่น  - ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ม.ค. - ก.ย. 60 5 ต.ค. 59  - ผลการประกวดชุมชนดีเด่น  - ตัวชี้วัดที่ 36 ชุมชนเข้ม กองสวัสดิการสังคม
ทั้ง 36 ชุมชนส่งผลงานเข้าร่วมการ สรุปได้ดังนี้ แข็งพึ่งตนเองได้
ประกวดตามตัวชี้วัด  - เขต 1 
งบประมาณ 30,000  บาท รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่  ชุมชนท่าสินค้า

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ชุมชนหน้าโรงเลื่อย
รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ชุมชนซอยน้ําทิพย์
 - เขต 2
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดหอไตรปฏิการาม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ชุมชนสุขสบายใจ
รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่
ชุมชนท่งสระ
 - เขต 3
รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่  ชุมชนสงเปลือย-
กลาง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่
ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

12 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน  -จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์  เพื่อให้เกิด ธ.ค. 59 - ก.ย. 60 ไม่ได้ดําเนินการ  -  - เนื่องจากอยู่ในช่วง  - กองสวัสดิการสังคม
สัมพันธ์สมานฉันท์ ปรองดอง ความสามัคคีปรองดอง ไว้อาลัยให้พระสมเด็จ

งบประมาณ 120,000 บาท พระปรมินทรมหาภูมิ-
พลอดุลยเดช ในหลวง
รัชการที่ 9 และได้โอน
งบประมาณไปใช้ใน
โครงการเข้าค่ายเยาว-
ชนเพื่อสร้างภาวะผู้นําฯ

13 โครงการจัดงานวันเยาวชน  -จัดกิจกรรมสําหรับเยาวชนเนื่องในวัน ส.ค. - ก.ย. 60 ไม่ได้ดําเนินการ  -  - เนื่องจากได้โอน  - กองสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ เยาวชนแห่งชาติ งบประมาณไปใช้ใน

งบประมาณ 30,000 บาท โครงการเข้าค่ายเยาว-
ชนเพื่อสร้างภาวะผู้นําฯ

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ู
จํานวน 20,000 บาท
เหลือ 10,000 บาท 
ตกเป็นเงินสะสมของ
เทศบาล

14 โครงการสร้างสานสัมพันธ์  -ส่งเสริมสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวภาย ต.ค. 59 - ก.ย. 60 25 ก.ย. 60  - ครอบครัวในชุมชนทั้ง 36 ชุมบน ครอบ  - ตัวชี้วัดที่ 36 ชุมชนเข้ม กองสวัสดิการสังคม
ครอบครัวอบอุ่น ในเขตเทศบาล ครัวจากหมู่บ้านจารุพัฒนา บ้านมั่นคงเมือง แข็งพึ่งตนเองได้

งบประมาณ 50,000 บาท ใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการสานสัมพันธ์ครอบ
ครัวอบอุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้
จํานวน 280 คน
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

15 โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อ  - เพื่อนําคณะกรรมการ คณะทํางาน ต.ค. 59 - ก.ย. 60 19 มี.ค. 60  - คณะกรรมการกพร้อมคณะ  -  - กองสวัสดิการสังคม
สร้างภาวะผู้นําและป้องกัน สภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม ทํางานสภาเด็กและเยาวชนได้
การแก้ไขปัญหาเยาวชน เข้าค่ายเยาวชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน

งบประมาณ 100,000 บาท เพื่อสร้างภาวะผู้นําและป้องกัน
แก้ไขปัญหาของเยาวชน โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
70 คน

16 โครงการเลือกตั้งประธาน  -จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ก.พ. - เม.ย. 60 ไม่ได้ดําเนินการ  - แต่ได้ใช้งบประมาณในการจัดเตรียม  - เนื่องได้รับหนังสือ  - กองสวัสดิการสังคม
ชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกําหนด อปุกรณ์การเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว แจ้งจาก คสช.ขอความ

งบประมาณ 100,000 บาท ร่วมมืองดการเลือกตั้ง
ประธานชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

ุ
17 โครงการส่งเสริมการ  - ฝึกอบรมเพื่อทบทวนภารกิจบทบาทหน้าที่ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 6 ก.ย. 60  - ชุมชนที่จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน  -บางกองทุนอยู่  - กองสวัสดิการสังคม

ดําเนินงานกองทุนแม่ของ และจัดทําแผนดําเนินการให้กับชุมชนที่มีการ มีความตื่นตัวในการพึ่งพาตนเองเพื่อแก้ไข ระหว่างการสรรหา
แผ่นดิน จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีแผนการดําเนินงาน    คณะกรรมการชุดใหม่

ณ ห้องประชุมพวงพะยอม เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาได้ กองทุนใน (กรณีลาออกและครบ
งบประมาณ 30,000 บาท ชุมชนมีจํานวน 13 กองทุนๆละ 10 คน วาระ)

รวมทั้ง 130 คน แนวทางแก้ไข
 - ควรเปิดโอกาสให้
สมาชิกทุกคนเข้ารับ
การอบรมตามความ
สมัครใจ
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

18 โครงการจัดทํารายงาน  - รวบรวมผลงานกิจกรรมของชุมชนและ ก.ค. - ส.ค. 60 ไม่ได้ดําเนินการ  -  - เนื่องจากได้โอน  - กองสวัสดิการสังคม
กิจการชุมชน คณะกรรมการชุมชนและจัดทํารูปเล่มเพื่อ งบประมาณไปเป็น

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งบประมาณ 20,000 บาท งานนอกเวลาราชการ

ในการจัดเตรียมอุปกรณ์
สําหรับการเลือกตั้ง
คณะกรรมาการชุมชน

19 โครงการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/  -  เพื่อบําบัดผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดในชุมชน ต.ค. 59 - ก.ย. 60 24 ก.ค. 60  - ผู้ติด / ผู้เสพได้รับการบําบัดรักษาเพื่อ  - ตัวชี้วัดที่ 36 ชุมชนเข้ม กองสวัสดิการสังคม
ผู้เสพยาเสพติด ในเขตเทศบาล คืนคนดีสู่สังคม แข็งพึ่งตนเองได้

งบประมาณ  325,000 บาท

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด
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พันธกิจที่  3  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่  13  สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เป้าประสงค์ที่  17  มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการอุดหนุนสมาคม  -อุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัด พ.ย. 59 - เม.ย. 60 19 ก.ย. 60  - ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัด  -  - กองสวัสดิการสังคม
คนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ทําโครงการส่งเสริมอาชีพทําน้ํามันนวด

งบประมาณ 20,000 บาท สมุนไพรยาหม่อง พิมเสนน้ํา เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดจังหวัด
กาฬสินธุ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ  - ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนและผู้ที่ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 16 ก.พ. 60  - ชุมชนทั้ง 36 ชุมชนได้เข้า  -  - ชุมชนเข้มแข็ง กองสวัสดิการสังคม
ในชุมชน สนใจทั่วไปและให้การสนับสนุนในการ อบรมกลุ่มอาชีพ ให้มีอาชีพ พึ่งตนเองได้

การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ณ ห้องประชุม มีประสบการณ์และเพิ่มศักย
พวงพะยอม ภาพการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
งบประมาณ  30 000 บาท มีผ้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

งบประมาณ  30,000 บาท มผูเขารวมอบรมในครงน
แยกเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพ
 16 กลุ่มๆละ 5 คน 80 คน
และผู้สนใจทั่วไปทั้ง 36 ชุมชน
จํานวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 
150 คน โดยมีหัวข้อการอบรม
6 หัวข้อ ดังนี้
1. การรวมกลุ่มและจัดตั้งวิสา-
หกิจชุมชน 
2. มาตรฐานสินค้าเกษ
3. การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. โครงการหนึ่งตําบล หนี่ง
ผลิตภัณฑ์ OTOP
5. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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พันธกิจที่  3  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่  14  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์ที่  18  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

1 โครงการจ้างเหมาเอกชน  - เพื่อเฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัย ต.ค. 59 - ก.ย 60 29 ก.ย. 60  - เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังดูแลรักษาความ  -  - สํานักปลัดเทศบาล
รักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินของทางราชการ ปลอดภัยของทางราชการและการลักขโมย

 - เพื่อป้องกันการลักขโมยหรือโจรกรรม หรือโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ
ทรัพย์สินของทางราชการ จํานวน 1 คน
งบประมาณ 280,000 บาท

2 โครงการปรับปรุงระบบ  -จ้างเหมาดําเนินการตีเส้นเครื่องหมาย ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - ระบบจราจรได้รับการปรับปรุงแก้ไข  -  - สํานักปลัดเทศบาล
จราจรบริเวณแยกถนนชัย จราจร พร้อมทางสําหรับคนข้ามและ 1 แห่ง 
สุนทรตัดถนนภิรมย์ ก่อสร้างเกาะบังคับทาง ติดตั้งป้ายห้าม
(แยกโรงเรียนกาฬสินธ์ ป้ายเตือน ตามแบบแปลนเทศบาล

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

(แยกโรงเรยนกาฬสนธุ ปายเตอน ตามแบบแปลนเทศบาล
พิทยาสัย) กําหนด

งบประมาณ 300,000 บาท

3 โครงการปรับปรุงระบบ  -เพื่อดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบ ต.ค. - ธ.ค. 59 31 ต.ค. 59  - ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์  -  - ลดอัตราการเสีย สํานักปลัดเทศบาล
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบเดิม วงจรปิด CCTV จํานวน 12 จุด ชีวิตจากอุบัติเหตุ
CCTV ระบบเดิม จํานวน 12  จุด ทางถนน (10 คน

งบประมาณ 360,000  บาท ต่อแสนประชากร) 

4 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง  - ฝึกอรบรมให้ความรู้ และทักษะด้านการ ต.ค. 59 - มี.ค. 60 24 มี.ค. 60  - จัดฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก  -  - ป้องกันการเกิด สํานักปลัดเทศบาล
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ อาสามสมัครปอ้งกันภัยฝ่าย- อัคคีภัยในอาคาร
พลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 11 ประชาชนเพื่อจัดตั้งเป็นอาสาสมัครป้อง พลเรือน  จํานวน 50 คน บ้านเรือนไม่เกิน

กันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่  11 โดยฝึกด้านการป้องกันและ 2 ครั้งต่อปี
จํานวนไม่น้อยกว่า  50  คน บรรเทาสาธารณภัยทั้งภาคทฤษฏี
งบประมาณ 150,000 บาท และภาคปฏิบัติ 
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

5 โครงการฝึกอบรมทบทวน  - จัดฝึกอบรมบททวนความรู้ด้านการป้อง ต.ค. 59 - มี.ค. 60 3 ธ.ค. 59  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย  -  - ป้องกันการเกิด สํานักปลัดเทศบาล
อาสามัครป้องกันฝ่ายพลเรือน กันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งภาคทฤฎี พลเรือน จํานวน 60 คน ได้รับ อัคคีภัยในอาคาร
(อปพร.) เจ้าหน้าที่ป้องกัน และภาคปฏิบัติให้แก่อาสาสมัครป้องกัน ความรู้ด้านการป้องกันและ บ้านเรือนไม่เกิน
ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้ง  10 รุ่น บรรเทาสาธารณภัยทั้งภาค 2 ครั้งต่อปี
และบรรเทาสาธารณภัยและ  ณ ค่าย ตชดศรียานนท์ อําเภอชะอํา ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ทัศนศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ 200,000 บาท

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุน  - จัดชุดสายตรวจจักรยาน อปพร.ออก ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - จัดชุดสายตรวจจักรยาน อปพร. ออก  -  - สํานักปลัดเทศบาล
การป้องกันและบรรเทา ตรวจตามเพื่อเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย ตรวจตามจุดเสี่ยงภัยภายในเขตเทศบาล
สาธารณภัย (สายตรวจจักรยาน พร้อมทั้งดูแลความสงบเรียบร้อยภายใน และสถานที่ราชการ จํานวน 42 จุด ทุกวัน
อปพร.) ชุมชน ทั้ง 36 ชุมชน และตามสถานที่ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 16.30 -

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด

) ุ ุ ุ
ราชการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 06.00 น.ของถัดไป
งบประมาณ 892,800 บาท

7 โครงการอบรมให้ความรู้กับ  - จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ ม.ค. - ก.ย. 60 19 ส.ค. 60  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน  - ตัวชี้วัดที่ 40 ป้องกันการ สํานักปลัดเทศบาล
ประชาชนเกี่ยวกับการ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและ อัคคีภัยเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในชุมชน เกิดอัคคีภัยในอาคารบ้าน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ภาคปฏิบัติให้แก่ประชาชนในชุมชนทั้ง ทั้ง 36 ชุมชนๆ ละ 4 คน รวมผู้ที่เข้ารับ เรือน
เบื้องต้น 36  ชุมชน การอบรมทั้งสิ้น 144 คน 

งบประมาณ 20,000 บาท
8 โครงการปรับปรุงอาคาร  - ปรับปรุงอาคารสํานักงานฝ่ายป้องกัน เม.ย. - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - อาคารสํานักงานได้รับการปรับปรุงแก้ไข  -  - สํานักปลัดเทศบาล

สํานักงานฝ่ายป้องกันและ และบรรเทาสาธารณภัยเป็นสถานที่ฝึก จํานวน 1 แห่ง
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึก
เมืองกาฬสินธุ์ ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด
งบประมาณ 100,000 บาท
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ลําดับ เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ปัญหา /อุปสรรค
ที่ แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ) ตามตัวชี้วัด แนวทางแก้ไข

9 โครงการซ่อมแซมโหญ่เครื่อง  - ติดตั้งพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์ ต.ค. 59 - ก.ย. 60 30 ก.ย. 60  - ติดตั้งพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์  -  - สํานักปลัดเทศบาล
จักรกล ดับเพลิง บรรเทา 7 หมายเลขทะเบียน ดับเพลิง บรรเทา 7 หมายเลขทะเบียน

82-3557 กส. 82-3557 กส. จํานวน 1 คัน
งบประมาณ 60,000 บาท ได้รับการบํารุงซ่อมแซม
  - ยกเครื่องยนต์ใหม่ (โอเวอร์ฮอลล)  - รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงบรรเทา 6
รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงบรรเทา 6 เลขทะเบียน 82-3558 กส. 
เลขทะเบียน 82-3558 กส. จํานวน 1 คัน ได้รับการบํารุงซ่อมแซม
งบประมาณ 90,000 บาท

ชื่อโครงการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ
สนับสนุนตัวชี้วัด
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การประเมินตัวชี้วัดตามแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 
 
 



คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

การประเมินตัวชี้วัดและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ประจําปี 2560
************************

คะแนน
น้ําหนัก คะแนน ผลงาน

ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลการปฏิบ้ติราชการ

1  ร้อยละของการทําประชาคมบรรลตาม 3 97% 87 50% 70% 75% 80% 85% 90% 4 12 12 36

เป้าหมาย
เกณฑการใหคะแนน ผลการดาเนนงาน

3 4 5
ตัวชี้วัด (KPI)ลําดับ ผลงานที่ได้

1 2

1. รอยละของการทาประชาคมบรรลุตาม 3 97% 87.50% 70% 75% 80% 85% 90% 4.12 12.36
มาตรฐานกลางที่กําหนด (Common KPI)

2. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ได้ 2 85% 63.04% 50% 60% 70% 80% 90% 2.10 4.2
ดําเนินการบรรลผลสัมฤทธิ์ดาเนนการบรรลุผลสมฤทธ

3. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ 3 ร้อยละของจํานวนมาตร- ร้อยละของจํานวนมาตร- 89% 92% 95% 98% 100% 4.02 12.06
จัดการศึกษาภายในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ ฐานที่ผ่านเกณฑ์การ ฐานที่ผ่านเกณฑ์การ

์ ป ่ ้ ิ่ ป ิ ใ ั ี ื่ ป ิ ใ ั ี ื่คุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประเมินในระดับดีเยืยม ประเมินในระดับดีเยืยม

90 98.39

4. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการ 2  - 94.47% 80% 85% 90% 95% 100% 3.15 6.30
ท้ั้ง 4 ด้าน

5. ร้อยละของเหรียญที่ได้จากการแข่งขัน 2 10 เหรียญ 11 เหรียญ 7 เหรียญ 8 เหรียญ 9 เหรียญ 10 เหรียญ 11 เหรียญ 5 10
ระดับภาคและระดับประเทศ

6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้ 3 ป.6  50% ป.6 = 36.74% ป.6 = 33% ป.6 = 36% ป.6 = 39% ป.6 = 42% ป.6   50% 2.04

พื้นฐาน (O-NET) ม. 3  37% ม. 3 = 29.69% ม. 3 = 29% ม. 3 = 32% ม. 3 = 35% ม. 3 = 38% ม. 3  40% 1.02 1.34 4.02
ม.6 37% ม.6 = 27.67% ม.6 = 29% ม.6 = 32% ม.6 = 35% ม.6 = 38% ม.6 40% 0.95
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คะแนน
น้ําหนัก คะแนน ผลงาน

ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

ลําดับ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย ผลงานที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน

1 2 3 4 5

ผลการดําเนินงาน

ทได ถวงนาหนก
7. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 2 ประถม  90 % ประถม  76.19 % ประถม  71 % ประถม  74 % ประถม 76 % ประถม  78 % ประถม  80 % 3.01

การเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ต้น  44 % ม.ต้น 48.96 % ม.ต้น 41 % ม.ต้น 43 % ม.ต้น 45 % ม.ต้น  47 % ม.ต้น  50 % 4.17  3.0 6.12
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.ปลาย 65 % ม.ปลาย 63.16 % ม.ปลาย 61 % ม.ปลาย 63 % ม.ปลาย 66 % ม.ปลาย 68 % ม.ปลาย 70 % 2.01

8. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 2 ประถม  90 % ประถม  70.72 % ประถม  60 % ประถม 65 % ประถม 70 % ประถม 75 % ประถม 80 % 3.03

การเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ต้น  45 % ม.ต้น 43.75 % ม.ต้น 30 % ม.ต้น 35 % ม.ต้น 40 % ม.ต้น 45 % ม.ต้น 50 % 3.28  3.1 6.32
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย  53 % ม.ปลาย 52.63 % ม.ปลาย 40 % ม.ปลาย 45 % ม.ปลาย 50 % ม.ปลาย 55 % ม.ปลาย 60 % 3.16

9. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 2 ประถม 85 % ประถม 73.96 % ประถม 60% ประถม 65 % ประถม 70 % ประถม 75 % ประถม 80 % 3.17

การเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ต้น 40 % ม.ต้น 40.62 % ม.ต้น 30 % ม.ต้น 35 % ม.ต้น 40 % ม.ต้น 45 % ม.ต้น 50 % 3.05  3.4 6.8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 40 % ม.ปลาย 44.74 % ม.ปลาย 30 % ม.ปลาย 35 % ม.ปลาย 40 % ม.ปลาย 45 % ม.ปลาย 50% 3.98

  
10. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมศิลปะ 1 ระดับ 2 ระดับ 1  - ระดับ 1 ระดับ 2  ระดับ 3 ระดับ 4 1 1
 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัด ชุมชน ชุมชน จัดหวัด ภูมิภาค ประเทศ

11. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม 2 98.50% 90.05% 80% 85% 90% 95% 100% 3 6
จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

12. จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการ 2 6 เครือข่าย 6 เครือข่าย 2 เครือข่าย 3 เครือข่าย 4 เครือข่าย 5 เครือข่าย 6 เครือข่าย 5 10
จัดบริการสาธารณะ (Common KPI)

141



คะแนน
น้ําหนัก คะแนน ผลงาน

ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

ลําดับ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย ผลงานที่ได้
1 2 3 4 5

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

ทได ถวงนาหนก
13. จํานวนตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 2  - ตลาดสดผ่านเกณฑ์ ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีมาก 3 6

ระดับดี 1 แห่ง 2 แห่ง 2 แห่ง 3 แห่ง 2 แห่ง 1 แห่ง 3 แห่ง
ระดับดีมาก 2 แห่ง ระดับดีมาก ตลาดโต้รุ่ง ระดับดีมาก ระดับดีมาก

1 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 1 แห่ง 2 แห่ง1 แหง ผานเกณฑ 1 แหง 2 แหง

14. โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การประเมินของ 1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์การ ผ่านเกณฑ์การ ผ่านเกณฑ์การ ผ่านเกณฑ์การ ผ่านเกณฑ์การ 5 5
กรมปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ประเมินของ ประเมินของ ประเมินของ ประเมินของ ประเมินของ

จํานวน 25 ข้อ จํานวน 25  ข้อ กรมปศสัตว์ กรมปศสัตว์ กรมปศสัตว์ กรมปศสัตว์ กรมปศสัตว์จานวน 25 ขอ จานวน 25  ขอ กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

จํานวน 13 ข้อ จํานวน 16 ข้อ จํานวน 19 ข้อ จํานวน 22 ข้อ จํานวน 25 ข้อ

15.  สุนัข - แมวจรจัดได้รับการคุมกําเนิด 3 สุนัข - แมวจรจัดได้รับการ ได้รับการคุมกําเนิด ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 5 15
้   ํ ั ์ ี่ไ ้ ั ํ ิ ้  ้  ถาวรร้อยละ 30 ของจํานวนสัตว์ทีได้รับ คุมกําเนิดถาวรร้อยละ 40 ถาวรร้อยละ 50

การสํารวจ ของจํานวนสัตว์ที่สํารวจ ของจํานวนสัตว์ที่สํารวจ

16. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ 3 1. จํานวนผู้ป่วยโรคเบา เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ 5.5
ไ ์ ี่ไม่เกินเกณฑ์ที่ สปสช.กําหนด หวานรายใหม่เท่ากับ ร้อยละ 4.40 ร้อยละ 8 ร้อยละ 7 ร้อยละ 6 ร้อยละ 5 ร้อยละ 4

ร้อยละ  4.18 4.68 14.04
2. จํานวนผู้ป่วยโรคความ

ดันโลหิตสูงรายใหม่เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ เท่ากับ 3.85
7.15 ร้อยละ 3.08 ร้อยละ 8 ร้อยละ 7 ร้อยละ 6 ร้อยละ 5 ร้อยละ 4
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คะแนน
น้ําหนัก คะแนน ผลงาน

ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน
ลําดับ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย ผลงานที่ได้

1

เกณฑ์การให้คะแนน

2 3 4 5
ทได ถวงนาหนก

17. ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังและป้องกนั 3 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือด ผู้ป่วยด้วยโรค ผู้ป่วยด้วยโรค ผู้ป่วยด้วยโรค ผู้ป่วยด้วยโรค ผู้ป่วยด้วยโรค ผู้ป่วยด้วยโรค 5 15
โรคไข้เลือดออก ออกต้องลดลงน้อยกว่าหรือ ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ไข้เลือดออก

เท่ากับ  39.6 ต่อแสนประ 9 ราย 21 ราย 18 ราย 15 ราย 12 ราย 9 ราย
กร (ผ้ป่วยต้องไม่น้อยกว่ากร (ผูปวยตองไมนอยกวา

หรือเท่ากับ 13 ราย)

18. ปริมาณขยะที่นําไปกําจัดลดลง 3 50% 32.87% 30% 35% 40% 45% 50% 1.10 3.30

19. ร้อยละการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่เกินเกณฑ์ 3 ร้อยละการตั้งครรภ์ ร้อยละ 15.93 ร้อยละ 8 ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 ร้อยละ14 ร้อยละ 16 4.98 14.94
มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (ไม่เกินร้อยละ 10) ก่อนวัยอันควรไม่เกิน

ร้อยละ 9.20

20. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 3 6 ข้อ 6 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 5 15
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

็ ้21. ระดับความสําเร็จการรวบรวมน้ําเสีย 2 ระดับ 4 ระดับ 4 ดําเนินการ  - ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 5 10
เข้าสู่ระบบบําบัด  ดําเนินการก่อสร้าง ก่อสร้างอยู่ระหว่างดําเนิน

การก่อสร้าง

22. มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 2 10 ตารางเมตร/คน 18.1 ตร.ม/ คน 9 ตร.ม/ คน 12 ตร.ม/ คน 14 ตร.ม/ คน 16 ตร.ม/ คน 18 ตร.ม/คน 5 10
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คะแนน
น้ําหนัก คะแนน ผลงาน

ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน
ลําดับ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย ผลงานที่ได้

เกณฑ์การให้คะแนน

1 2 3 4 5
ทได ถวงนาหนก

23. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น 2 ระดับ 1 ศึกษาแบบการ ระดับ 1 ศึกษาแบบการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  -  - 1 2
Land Mark ของเมือง พัฒนาพื้นที่ให้เป็น พัฒนาพื้นที่ให้เป็น

Land Mark Land Mark

ระดับ 2 ออกแบบการระดบ 2 ออกแบบการ

พัฒนาพื้นที่ให้เป็น 

Land Mark ของเมือง

24  จํานวนชมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 3 ระดับดีมาก 8  ชมชน ระดับดีมาก 4  ชมชน ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 5 524. จานวนชุมชนทเขมแขงพงตนเองได 3 ระดบดมาก 8  ชุมชน ระดบดมาก 14  ชุมชน ระดบดมาก ระดบดมาก ระดบดมาก ระดบดมาก ระดบดมาก 5 15
6 ชุมชน  8 ชุมชน 10 ชุมชน 12  ชุมชน 14  ชุมชน

25. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพได้รับการรับรอง 3 5 กลุ่ม 5 กลุ่ม 3 กลุ่ม 5 กลุ่ม 7 กลุ่ม 9 กลุ่ม 11 กลุ่ม 5 15
ิ ั ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

26. ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการช่วยเหลอื 2 100 คน 100 คน 80 คน 90  คน 100 คน 110 คน 120 คน 3 6

27. ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง 2 10 คนต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียขีวิต  4 คน  3 คน 2  คน  1 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต 5 10
 ถนน(10 คนต่อแสนประชากร)ตาม ตามมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล ( 3 คน)

28. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคาร 2 เกิดอัคคีภัย 2 ครั้ง เกิดอัคคีภัย เกิดอัคคีภัย เกิดอัคคีภัย เกิดอัคคีภัย เกิดอัคคีภัย ไม่เกิดอัคคีภัย 3 6
บ้านเรือน 2 ครั้ง 4 ครั้ง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง
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คะแนน
น้ําหนัก คะแนน ผลงาน

ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน

1 2 3 4 5
ลําดับ ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย ผลงานที่ได้

ทได ถวงนาหนก
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ

1. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้อง 3 80% 95% 75% 80% 85% 90% 95% 5 15
ทุกข์ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด (Common KPI)

2. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ 3 85% 82.20% 75% 80% 85% 90% 95% 2.06 6.18
ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  
(Common KPI)

3. ร้อยละของประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 2 80% 75.66% 60% 65% 70% 75% 80% 4.04 8.08
รับรู้ข่าวสารที่สําคัญของเทศบาล

ิ ิ ี ่   ้ ป ิ ิ ป ิ ั ิมิติทีท 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน 3 7 งานบริการ 3 งานบริการ 3 งานบริการ 4 งานบริการ 5 งานบริการ 6 งานบริการ 7 งานบริการ 2 6
 (Common KPI)

2. ร้อยละของการจัดหารายได้เองต่อรายได้ 3 15.032% 15.032% 12% 14% 16% 18% 20% 2.15 6.45
ทั้งหมดของเทศบาล

3. อัตรารายรับต่อรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ 2 0.99-1.005เท่า (0.5%) 1.015 เท่า 1.0.15 เท่า 1.0.10 เท่า 1.0.05 เท่า 1.000 เท่า 0.99 เท่า 1 2
ที่กําหนด

4. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามที่ 2 98% 95.04% 94% 95% 96% 97% 98% 2.00 4
กําหนด  (Common KPI)
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คะแนน
น้ําหนัก คะแนน ผลงาน

ที่ได้ ถ่วงน้ําหนัก

ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย ผลงานที่ได้
เกณฑ์การให้คะแนน

1 2 3

ผลการดําเนินงาน
ลําดับ

4 5
ทได ถวงนาหนก

5. ร้อยละของจํานวนเงินคงเหลือจาก 2 10% 11.00% 10% 11% 12% 13% 14% 2 4
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

6  ความสามารถในการประหยัดพลังงาน6. ความสามารถในการประหยดพลงงาน
     6.1 สามารถลดกระแสไฟฟ้าสาธารณะ 5.80% 7.47% 4% 5% 6% 7% 8% 4.27

     6.2 สามารถใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะ 3 5.80% 7.38% 4% 5% 6% 7% 8% 4.22

เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับสิทธิ์ 2.15 6.45
     6  สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 5 8 % 9 7% 4% 5% 6% 7% 8% 2 4     6.3 สามารถประหยดพลงงานเชอเพลง 5.80% -9.17% 4% 5% 6% 7% 8% -2.04

 (Common KPI)

7. จํานวนจุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิวจราจรลดลง 2 แก้ไขน้ําท่วมขังบริเวณ 1 จุด 1 จุด 2 จุด 3 จุด 4 จุด 5 จุด 1 2
ิ ์ถนนกาฬสินธุ์

1 จุด

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
่1. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมง 3 100% 100% 75% 80% 85% 90% 100% 5 15

ต่อคนต่อปี (Common KPI)

ผลการประเมินตัวชี้วัดและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปี 2560   ได้   ร้อยละ  64.4
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1. นวัตกรรมในการบริการประชาชน 4 งานบริการ 7 งานบริการ 5 งานบริการ
(Common KPI)

2. ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ ระดับ 2 : การทดลองใช้ระบบ ระดับ 3 ระบบใช้งานได้อย่าง อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล  (Common KPI) มีประสิทธิภาพ

3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ 50% ๘๐% ๑๐๐%
ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด (Common KPI)

4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม 81% ๘๕% 82.20 %
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล (Common KPI) .

5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตร- 87.50% ๙๗% 87.50%
ฐานกลางที่กําหนด (Common KPI)

6. ร้อยละของประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 78.51% ๘๐% 75.66%
รับรู้ข่าวสารที่สําคัญของเทศบาล

7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคน 100% ๑๐๐% ๑๐๐%
ต่อปี (Common KPI)

การประเมินตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ประจําปี  2560
************************

ตัวชี้วัด ผลงานที่ได้ หมายเหตุ
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8. ร้อยละของการจัดหารายได้เองต่อรายได้ 16.13% ๑๗% 15.032%
ทั้งหมดของเทศบาล

9. อัตรารายรับต่อรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด 1.02 เท่า 0.99 - 1.005 เท่า 1.015 เท่า
(0.5%)

10. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามที่ 95.95% ๙๘% 95.04%
กําหนด (Common KPI)

11. ร้อยละของจํานวนเงินคงเหลือจากการ 14.36% 10% 11.00%
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

12. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
     12.1 สามารถลดกระแสไฟฟ้าสาธารณะ 6.98% 5.80% 7.47%

     12.2 สามารถใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะ 6.21% 5.80% 7.38%

เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับสิทธิ์
     12.3 สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 1.62% 5.80% -9.17%

(Common KPI)

13. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ได้ 55.77% ๘๕% 63.04%
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ (Common KPI)

ตัวชี้วัด ผลงานที่ได้ หมายเหตุ
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14. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ 96.77%  - ร้อยละของจํานวนมาตรฐาน  - ร้อยละของจํานวนมาตรฐาน
จัดการศึกษาภายในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินใน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินใน
คุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 90 ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 98.39

15. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการ  -  - ๙๔.๔๗%
ทั้ง 4 ด้าน

16. ร้อยละของเหรียญที่ได้จากการแข่งขัน  - 10 เหรียญ 11 เหรียญ
ระดับภาคและระดับประเทศ

17. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ป.6 = 41.08% ป.6 50 % ป.6  36.74%
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.3 = 29.36% ม.3 37 % ม.3  29.69%

ม.6 30.99% ม.6 37 % ม.6  27.67%

18. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ ประถม = 88.83% ประถม =   90 % ประถม =   76.19 %
เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการ ม.ต้น = 45.25% ม.ต้น =  44 % ม.ต้น =  48.96 %
เรียนรู้ภาษาไทย ม.ปลาย = 58.33% ม.ปลาย = 65 % ม.ปลาย = 63.16 %

19. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ ประถม = 85.42% ประถม =  90 % ประถม =  70.72 %
เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการ ม.ต้น = 42.45%  ม.ต้น = 45 %  ม.ต้น = 43.75 %
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ปลาย = 47.22% ม.ปลาย = 53 % ม.ปลาย = 52.63 %

ตัวชี้วัด ผลงานที่ได้ หมายเหตุ
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20. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ ประถม = 82.93% ประถม =  85 % ประถม =  73.96 %
เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการ ม.ต้น = 37.74% ม.ต้น =  40 % ม.ต้น =  40.62 %
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย = 38.89% ม.ปลาย = 40 % ม.ปลาย = 44.74 %

21. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมศิลปะ ระดับ 2 จังหวัด ระดับ 2 จังหวัด ระดับ 1 ชุมชน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

22. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 94.75% 98.50% 90.05%
และค่านิยมที่พึงประสงค์

23.  จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัด 6 เครือข่าย 6 เครือข่าย 6 เครือข่าย
บริการสาธารณะ (Common KPI)

24. จํานวนตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  - ตลาดสดผ่านเกณฑ์ ระดับดี 2 แห่ง  - ตลาดสดผ่านเกณฑ์ระดับดี 1 แห่ง  - ตลาดสดผ่านเกณฑ์ระดับดี 2 แห่ง
ระดับดีมาก 1 แห่ง  - ตลาดสดระดับดีมาก 2 แห่ง  - ตลาดสดระดับดีมาก  1  แห่ง
 - ตลาดโต้รุ่งผ่านเกณฑ์ 
โรงอาหารปลอดภัย

25. โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การ  - โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การ  - โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์การ
ของกรมปศุสัตว์ ประเมินของกรมปศุสัตว์ ประเมินของกรมปศุสัตว์ 25 ข้อ ประเมินของกรมปศุสัตว์ 25 ข้อ

จํานวน 19 ข้อ

ตัวชี้วัด ผลงานที่ได้ หมายเหตุ
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26. สุนัข - แมวจรจัดได้รับการคุมกําเนิดถาวร  - สุนัข - แมวจรจัดได้รับการ  - สุนัข - แมวจรจัดได้รับการ  - สุนัข - แมวจรจัดได้รับการ
คุมกําเนิดถาวรร้อยละ คุมกําเนิดถาวรร้อยละ 40 คุมกําเนิดถาวรร้อยละ 50
40.98  ของจํานวนสัตว์ ของจํานวนสัตว์ที่สํารวจ  ของจํานวนสัตว์ที่สํารวจ
ที่สํารวจ ปี 2559 (61 ตัว) 

27. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ ไม่เกิน  - จํานวนของผู้ป่วยเบา  - จํานวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่  - จํานวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
เกณฑ์ที่ สปสช. กําหนด หวานรายใหม่ ร้อยละ 7.33 ไม่เกินร้อยละ 4.18 ไม่เกินร้อยละ 4.40

 - จํานวนผู้ป่วยโรความดัน  - จํานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  - จํานวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
โลหิตสูงรายใหม่ ร้อยละ รายใหม่ไม่เกินร้อยละ 7.15 รายใหม่ไม่เกินร้อยละ  3.08
4.37

28. ประขาชนได้รับการเฝ้าระวังและป้องกัน  - อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือด  - จํานวนผู้ป่วยไม่เกินร้อยละ 20  - อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือด
โรคไข้เลือดออก ออก = 26.47 ต่อแสน ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ออก = 26.59 ต่อแสนประชากร

ประชากร (ผู้ป่วย 9 ราย (ไม่เกิน 13 คน)  (ผู้ป่วย 9 ราย) ผ่านเกณฑ์เพราะมี
ผ่านเกณฑ์เพราะมีอัตราป่วย อัตราป่วยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง คือ มีอัตรา
ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง (ผู้ป่วยไม่เกิน 13 ราย)
(ผู้ป่วยไม่เกิน 13 ราย)

29 ร้อยละการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่เกิน  - ร้อยละการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  - ไม่เกินร้อยละ 9.20 ร้อยละ  15.93
เกณฑ์มาตฐานองค์การอนามัยโลก ไม่เกินร้อยละ 9.21

ตัวชี้วัด ผลงานที่ได้ หมายเหตุ
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30.  การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term  -  ผ่านเกณฑ์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย  - ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
Care) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยกระทรวง โดยต้องผ่านเกณฑ์การดําเนินงาน 6 ข้อ กระทรวงสาธารณสุข 6 ข้อ กระทรวงสาธารณสุข 6 ข้อ
สาธารณสุข  

31. ปริมาณขยะที่นําไปกําจัดลดลง  - ปริมาณขยะที่นําไปกําจัด  - ปริมาณขยะที่นําไปกําจัดลดลง  - ปริมาณขยะที่นําไปกําจัดลดลง
ลดลง 38.56 % ร้อยละ 50 ร้อยละ 32.87

32. ร้อยละการรวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบบําบัด  - ยังไม่ได้รับการสนับสนุน  - ระดับ 4 ดําเนินการก่อสร้าง  - ระดับ 4 ดําเนินการก่อสร้าง
งบประมาณ (อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง)

33.  มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น  - 14 ตารางเมตร/คน  - 10 ตารางเมตร/คน 18.1 ตร.ม/คน

34. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาพื้นที่  - ระดับ 1 ศึกษาแบบการ  - ระดับ 2 ออกแบบการพัฒนาพื้น  - ระดับ 1 ศึกษาแบบการ
ให้เป็น Land Mark ของเมือง พัฒนาพื้นที่ให้เป็น Land  ที่ให้เป็น Land Mark  ของเมือง พัฒนาพื้นที่ให้เป็น Land 
หมายเหตุ :
1. ศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น Land
Mark  ของเมือง
2. ออกแบบการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น Land
Mark  ของเมือง
3. พัฒนาตามแบบแปลนพื้นที่ให้เป็น Land
Mark  ของเมือง

ตัวชี้วัด ผลงานที่ได้ หมายเหตุ
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35.  จํานวนจุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิวจราจรลดลง  - แก้ไขน้ําท่วมขัง 1 จุด  - แก้ไขน้ําท่วมขังบริเวณ  - แก้ไขน้ําท่วมขัง 1 จุด
บริเวณถนนกาฬสินธุ์ จํานวน 3 จุด บริเวณถนนพร้อมพรรณ

36  จํานวนชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้  - ระดับดีมาก 15 ชุมชน  - ระดับดีมาก  8  ชุมชน  - ระดับดีมาก  14  ชุมชน

37.  ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพได้รับการรับรอง 3 กลุ่ม 5 กลุ่ม 5 กลุ่ม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

38. จํานวนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการ 105 คน 50 คน 100  คน
ช่วยเหลือ

39. ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่มีผู้เสียชีวิต  - 10 คนต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามมาตรฐานสากล ในช่วงเทศกาลปีใหม่

และสงกรานต์ (ไม่เกิน 1 คน ) และสงกรานต์
ในรอบปีงบประมาณ 2 ราย

40. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน 2 ครั้ง  - ไม่เกิน 2 ครั้ง /ปี 2 ครั้ง 
 

ตัวชี้วัด ผลงานที่ได้ หมายเหตุ
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ผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 



พนัธกิจที่ 1  การเพิ่มศกัยภาพในการบริหารจัดการทีด่ ี
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พฒันาระบบการบรหิารจัดการองคก์ร 
เป้าประสงคท์ี ่1  การปรบัปรุงกลไกการทาํงานขององค์กร 

1. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ใน 12 ด้าน โดยได้เก็บข้อมูลจากประชาชน
ผู้รับบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จํานวน 1,500 คน  ซึ่งภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.20 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1. ด้านการบริการประชาชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.60  
  2.  ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.80 
  3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.  
  4.  ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.00  
  5.  ด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียร้อย
ละ 81.60 
  6.  ด้านการศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.40 
  7.  ด้านสาธารณสุข  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.60 
  8.  ด้านการกีฬาและนันทนาการ  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81. 
  9.  ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน อยู่ในระดับมาก         
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.20 
  10.  ด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อยู ่ในระดับมาก         
มีค่าเฉล่ียร้อยละ 79.60 
  11.  ด้านการจัดเก็บภาษี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.60 
  12.  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
81.40    
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมการ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
82.20  งบประมาณ 50,000 บาท 
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 2.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ 
        เพ่ือจ้างเหมาบุคลากร ในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลผ่านสื่อต่างๆ 
จํานวน  2  ตําแหน่ง   เช่น  เสียงตามสาย  วิทยุโทรทัศน์  วิทยุกระจายเสียง  สิ่งพิมพ์  งานพิธีกรในกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล  และปรับปรุงเว็ปไซต์ของเทศบาล ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสํานัก/กอง ต่างๆ  เป็นต้น 
ประมาณ 240,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 3.   โครงการจัดงานวันเทศบาล 

เพ่ือจัดกิจกรรมเน่ืองในวันเทศบาลโดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างของเทศบาล ทุกคนร่วมกันถวายภัตตาหารปิ่นโตและปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 
รูปและประธานในพิธีได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง ผู้ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นประจําปี ๒๕๖๐ จํานวน ๑๙ คน  และมอบใบประกาศเกียรติ
คุณให้กับผู้ทําคุณประโยชน์ในกับเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 91 คน จากน้ัน  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาลฯ ได้ปลูกต้นไม้ร่วมกัน ณ บริเวณหน้าแฟลตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ และกิจกรรม 5 ส.  
งบประมาณ 50,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 4.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงาน 
  เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ให้สวยงามตามแบบแปลนที ่

เทศบาลกําหนด  งบประมาณ 300,000 บาท 
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 5.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ 
เพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในสํานักปลัดเทศบาล  และงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ 

มอบหมาย จึงได้จัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  จํานวน 5 อัตรา  งบประมาณ 600,000 
บาท 
 

 
 
        

 
       
 
 
 

 6.  โครงการจ้างเหมาการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 

 เพ่ือจ้างเหมาบุคคลในการซ่อมแซมบํารุงและรักษาเคร่ืองจักกล ของสํานักการช่าง 
จํานวน  2  อัตรา  งบประมาณ 240,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 7.  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ  

 เพ่ือจ้างเหมาบุคคลในการปรบัปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในเขตเทศบาล  ของสํานักการช่าง 
จํานวน  6 อัตรา งบประมาณ  720,000  บาท 
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 8.  โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 

 เพ่ือจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ของสํานักการช่าง 
จํานวน  1  คน  งบประมาณ 240,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 9.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ 
 เพ่ือช่วยงานด้านธุรการของสํานักการช่าง ให้มีประสทิธิภาพหรืองานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

จํานวน  1  คน  งบประมาณ 120,000 บาท 
 

10. โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
 เพ่ือจ้างเหมาบุคคลในการบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของสํานักการช่าง จํานวน  1  คน 

งบประมาณ  120,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สํารวจข้อมูลชุมชน  
 เพ่ือจัดจ้างเจ้าหน้าที่ในการสาํรวจข้อมูลของชุมชน กองสวัสดิการสังคม  จํานวน  3  คน 

งบประมาณ  360,000  บาท 
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12. โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์สมานฉันท ์

ปรองดอง ครั้งที่ 20  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ซึ่งดําเนินการแข่งขันในวันที่ ท26 – 
37  มกราคม 2560  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการแข่งขันสรุปได้ดังน้ี 

1. กีฬาเซปักตะกร้อ  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  
2. กีฬาเปตอง หญิง   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  
3. ขบวนพาเหรด  ได้รับรางวัลชมเชย    

 งบประมาณ  150,000  บาท 
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พนัธกิจที่ 1  การเพิ่มศกัยภาพในการบริหารจัดการทีด่ ี
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พฒันาระบบการบรหิารจัดการองคก์ร 
เป้าประสงคท์ี ่2  การเปดิโอกาสใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วม 

1. โครงการจัดเวทีสาธารณะ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   ได้จัดเวทีประชาคมสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือเป็นการ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการจัดเวทีประชาคมการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามความ
ต้องการของประชาชน  โครงการที่ผ่านประชาคมและได้รับการแก้ไขในปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 
10,000  บาท 

 
 
 
 
 
 

2.  โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ 
จัดทําวารสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ราย 3 เดือน คร้ังละ 7,000 ฉบับ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล 

โครงการ  กิจกรรมต่างๆ ทุก สํานัก/กอง ของเทศบาลในรอบ 3 เดือน เพื่อเป็นการรายงานความเคลื่อนไหว 
และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบ  โดยการส่งทางไปรษณีย์ถึงเจ้าบ้านภายใน
เขตเทศบาล และแจกให้ประชาชนทั่วไป  งบประมาณ  350,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

3.  โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล   
จัดทํารายงานกิจการประจําปี  โดยรวบรวมผลงาน   โครงการ กิจกรรมต่างๆ การปฏิบัติงาน 

ของทุกส่วนงานของเทศบาลในรอบปีงบประมาณ 2559   จํานวน 400  เล่ม  เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ราชการ และทุกภาคส่วนได้รับทราบ  งบประมาณ  100,000 บาท 
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4.  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทศัน์ 
จัดทํารายการ “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่” ตอนละประมาณ 20 นาที เพื่อประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงาน องค์กร  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว  อีกทั้งให้ความรู้  สร้างความเข้าใจระหว่างเทศบาล
และประชาชน  โดยออกอากาศทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น (เคเบิลทีวี)  2 ช่องรายการ คือ อ็มที เคเบิลทีวี  
ทุกวันจันทร์,พุธ,ศุกร์  และ เจมส์ เคเบิลทีวี ทุกวัน อังคาร,พฤหัสบดี,อาทิตย์  งบประมาณ  144,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

5.  โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน 
จัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมหอกระจายข่าวชุมชน  ทั้ง 37 หอกระจายข่าว เพื่อสร้าง 

ความเข้มแข็ง และความสามัคคีให้กับชุมชน โดยการจัดประชุม ปรึกษาหารือและการแก้ปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกับการบริหารงานของหอกระจายข่าว เป็นประจําทุกเดือน  จํานวน 80 คน งบประมาณ 120,000  
บาท 
 
 
 
 
 
 

6.  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน  
และผู้ประกาศข่าวชุมชน  งบประมาณ  50,000  บาท มีกิจกรรมที่ได้ดําเนินการดังน้ี 
                    7.1 การฝึกอบรมการซ่อมและดูแลรักษาหอกระจายข่าวชุมชน  
                       เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จัดโครงการฝึกอบรมการซ่อมและดูแลรักษาหอกระจายข่าวชุมชน ตาม
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศ
ข่าวชุมชน  วันที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพ่ือให้คณะกรรมการหอ
กระจายข่าวได้ดูแลและซ่อมบํารุงหอกระจายข่าวให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  โดยมี นายประเสริฐสิทธ์ิ นธีนาม ประธานคณะกรรมการหอกระจาย
ข่าวชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรมการซ่อมและดูแล
รักษาหอกระจายข่าวชุมชน และประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม 
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นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ  ซึ่งวิทยากรที่มาให้ความรู้แนะนําวิธีการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ต่างๆ คือ นายมนู       
มาพะเนาว์ อาจารย์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
             7.2 การฝึกอบรมการนําเสนอข่าว และทัศนศึกษาดูงานสถานีวิทยุกระจาย เสียงวัดไตรภูมิ ภูสิงห์  FM 
98.25 MHz 
                            เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จัดการฝึกอบรมการนําเสนอข่าว และทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานี
วิทยุกระจายเสียงวัดพุทธาวาส (ภูสิงห์) FM ๙๘.๒๕ วันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ โดยนายประเสริฐสิทธ์ิ นธีนาม ประธานคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน กล่าวรายงานถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ซึ่งประธานในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.ศิรินันท์ หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธ์ุ  สําหรับการทัศนศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดพุทธาวาส (ภูสิงห์) FM ๙๘.๒๕ ตําบล
โนนบุรี อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้กราบนิมนต์ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอําเภอสหัสขันธ์  
เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ วิธีการนําเสนอข่าว แก่คณะกรรมการหอกระจาย
ข่าวชุมชน เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
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พนัธกิจที่ 1  การเพิ่มศกัยภาพในการบริหารจัดการทีด่ ี
ยุทธศาสตรท์ี่ 2  พัฒนาศกัยภาพของบคุลากรในองค์กร 
เป้าประสงคท์ี ่3  บุคคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏบิตัหิน้าที ่

1. โครงการฝึกอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการวิเคราะห์ 

หลักสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรสาระการเรียนรู้ มีประสบการณ์และนําผลการวิเคราะห์หลักสูตรไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติจริงในช้ันเรียน  เทศบาลจึงได้จัดฝึกอบรมพนักงานครูและบุคลการทางการศึกษา   มีครแูละบุคลการ
ทางการศึกษาเข้ารับการอบรมในคร้ังน้ี  180 คน  งบประมาณ 100,000  บาท 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศกึษาสังกัดเทศบาล 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

จํานวน  14  คน  ดังน้ี 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   1 จํานวน  3  คน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   2  จํานวน  3  คน 
3. โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ   จํานวน  1  คน 
4. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  จํานวน  2  คน 
5. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ   จํานวน 1 คน 
6. คนงานสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  จํานวน 2 คน 
7. สํานักการศึกษา  จํานวน  2  คน 
งบประมาณ  1,680,000  บาท 

3. โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทศันศึกษาดูงาน ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรม   และจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน สามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ือ
เตรียมความพร้อมและสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ 
เพ่ือให้เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ “กาฬสินธ์ุเป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมา-  
ภิบาล” งบประมาณ 417,000 บาท 
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4. โครงการอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจําปี และพนักงานจ้าง 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม นําการปฏิบัติงานของพนักงาน 

เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2560  โดยฝึกอบรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน้าที่ 
และบรรลุสําเร็จเป้าหมายที่ต้ังไว้ งบประมาณ 50,000 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

5. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่นประจําปี 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โครงการพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 

“ดีเด่น” ประจําปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2560 เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มี
คุณภาพ สามารถนําทักษะความรู้ แนวคิดเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนร่วมงาน มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น จํานวน 19 คน 
งบประมาณ 30,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพ่ือน้อม 

เกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพร
ชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  ประจําปีงบประมาณ 2560 เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ทั้งยังให้ประชาชนเข้าวัดรักษาศีล 5 สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ได้นําหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิตประจําวัน ตลอดจนธํารงไว้ซึ่ง
พุทธศาสนา มีผู้ร่วมโครงการฯ จํานวน 100 คน งบประมาณ 15,000 บาท 
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7. โครงการให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบพัสดุ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบพัสดุ  เพ่ือวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  และอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถนําความรู้ในการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งมีผู้เข้า
รับการอบรม จํานวนทั้งสิ้น  143  คน   งบประมาณ 10,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 

8. โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU 
 เพ่ือให้บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผล 

สําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดประชุมการมอบนโยบาย การทํางานและจัดทําบันทึกข้อ
มตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้บริการและหัวหน้าส่วนการงานทุกภาคส่วน โดยกําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ  2560 งบประมาณ 30,000  บาท 
 
 
 
 
 
 

9. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขต 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ประจําปี 2560  เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม  2560  ณ  ประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ  เพ่ือให้คณะกรรมการประจําศูนย์ดํารงธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุคณะกรรมการศูนย์ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้ทราบถึง
บทบาทหน้าที่และกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและในการทําหน้าที่
ของกรรมการได้อย่างถูกต้องโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 250 คน  งบประมาณ 50,000 บาท 
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พนัธกิจที่ 1  การเพิ่มศกัยภาพในการบริกาจัดการทีด่ ี
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การเพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
เป้าประสงคท์ี ่ 4  การพฒันาประสทิธภิาพการจัดหารายได ้

1.  โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรม LTAX 300 และ LTAX GIS 
                   เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดทําโครงการ “จัดทําแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรม 
LTAX 3000 – LTAX GIS” เพ่ือวัตถุประสงค์ให้ได้จํานวนรายผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชําระภาษี เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา ในอัตราร้อยละ 2 เพ่ือเป็นการพัฒนารายได้ให้กับองค์กร ซึ่งผลการดําเนินการตามโครงการดังกล่าว ทําให้ได้
จํานวนรายผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชําระภาษีเพ่ิมขึ้นจากปีทีผ่่านมา จํานวน  82  ราย คอื   ณ  สิ้นปีงบประมาณ 
2559 มีจํานวนรายตามทะเบียนทรัพย์สินทั้งสิ้น 9,913 รายและถึงสิ้นปีงบประมาณ 2560 ได้จํานวนรายตาม
ทะเบียนทรัพย์สินทั้งสิ้น 9,995   ราย คิดเป็นร้อยละ 0.83%   งบประมาณ  600,000  บาท 
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พนัธกิจที่ 1  การเพิ่มศกัยภาพในการบริกาจัดการทีด่ ี
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การเพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
เป้าประสงคท์ี ่ 5  การใชท้รพัยากรอย่างประหยดัและคุ้มค่า 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาสนามกีฬา 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้ปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยการ 

ปรับปรุงสนามเทนนิส ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด   งบประมาณ  950,๐๐๐ บาท 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ดังน้ี 

1. จัดซื้อตู้เหล็กเอกสารบานกระจกเลื่อน จํานวน 3 ตู้ งบประมาณ  11,400 บาท 
2. จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม  จํานวน 2 ตู้ งบประมาณ 5,600  บาท 
3. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก จํานวน  4 ตู้  งบประมาณ 19,200 บาท   
4. จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี  ขนาด 4 ฟุต  จํานวน  1 ชุด  งบประมาณ 7,550  บาท   
5. จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม  จํานวน 200 ตัว งบประมาณ 100,000  บาท 
6. จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  งบประมาณ  148,000  บาท 
7. จัดซื้อพัดลมต้ังพ้ืน  จํานวน  2  ตู้  งบประมาณ  4,400  บาท 
8. จัดซื้อป๊ัมนํ้าอัตโนมัติ  จํานวน 3 เคร่ือง  งบประมาณ  37,000  บาท 
9. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 จํานวน 1 เครื่อง 

งบประมาณ  29,000 บาท 
10. จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 8 ต้น งบประมาณ 200,000  บาท   
11. จัดซื้อเรือกู้ภัยพร้อมติดต้ังเครื่องยนต์ท้าย จํานวน 1 ลํา งบประมาณ 70,00 บาท 
12. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 10 จุด งบประมาณ 

50,000  บาท 
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13. จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางบก จํานวน  1  ชุด งบประมาณ 30,000  บาท 
14. จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จํานวน  1 ชุด  งบประมาณ  75,000  บาท 
15. จัดซื้อเคร่ืองเล่นดีวีดี (DVD)  จํานวน 3 เคร่ือง งบประมาณ 4,650 บาท 
16. จัดซื้อเคร่ืองขยายเสียง จํานวน 5 เคร่ือง งบประมาณ 59,500  บาท 
17. จัดซื้อไมค์ลอยไร้สาย หนีบปกเสื้อ จํานวน 1 ชุด  งบประมาณ  49,900  บาท 
18. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานสํานักงาน จํานวน  1  เคร่ือง  งบประมาณ  

16,000  บาท 
19. จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 300000 บีทยูี จํานวน 1 เคร่ือง 

งบประมาณ  37,000  บาท 
20. จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24000 บีทียู จํานวน  1  เครื่อง 

งบประมาณ  33,000  บาท 
21. จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม  40 ช่อง  จาํนวน 4  ตัว  งบประมาณ  19,200  บาท 
22. จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต  จํานวน  1 ตัว  งบประมาณ  4,800  บาท 
23. จัดซื้อเก้าอ้ีน่ังทํางานโครงเหล็ก  จํานวน 1 ตัว งบประมาณ 2,200 บาท 
24. จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 4 เคร่ือง งบประมาณ  

88,000 บาท 
25. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เคร่ือง  

งบประมาณ 21,000  บาท 
26. จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดํา จํานวน 1 เคร่ือง  

งบประมาณ 3,000 บาท 
27. จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม จํานวน  3 ตัว  งบประมาณ 15,700 บาท 
28. จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก  จํานวน 2 ตัว  งบประมาณ  14,300  บาท 
29. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส จํานวน 6 หลัง  งบประมาณ 

25,600  บาท 
30. จัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟ้า  จํานวน 1 ถัง   งบประมาณ  22,000  บาท 
31. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จํานวน 2 ชุด  งบประมาณ  32,000  บาท 
32. จัดซื้อเคร่ืองเสียงประจําสนามกีฬากลาง จํานวน 1 ชุด  

งบประมาณ 15,000  บาท 
33. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน จํานวน 2 ตัว งบประมาณ  

9,600  บาท 
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34. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1 เคร่ือง  
งบประมาณ  21,000  บาท 

35. จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  จาํนวน  5  ตัว งบประมาณ  25,000  บาท 
36. จัดซื้อเคร่ืองพ่นแมลงวัน ULV  จํานวน 1 เคร่ือง  งบประมาณ  85,000  บาท 
37. จัดซื้อเคร่ืองป๊ัมนํ้าบาดาลชนิดจุ่มใต้นํ้า จํานวน 1 เคร่ือง  

งบประมาณ 40,000  บาท 
38. จัดซื้อถังอัดจารบีชนิดใช้ลม จํานวน 1  เครื่อง งบประมาณ  23,000  บาท 
39. จัดซื้อเคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายนํ้าชนิดพกพา   

งบประมาณ  100,00  บาท 
40. จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้าชนิดสายสะพานแบบข้อแข็ง  จํานวน 4 เคร่ือง งบประมาณ  

38,000  บาท 
41. จัดซื้อตู้เช่ือมไฟฟ้า จํานวน 1 เคร่ือง งบประมาณ  5,500  บาท 
42. จัดซื้อเคร่ืองเจียรไฟฟ้า จํานวน  1 เคร่ือง  งบประมาณ  8,000 บาท 
43. จัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบโรตาร่ี  จํานวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 12,000 บาท 
44. จัดซื้อเคร่ืองเจาะตรวจสอบความหนาของคอนกรีตแบบเคร่ืองยนต์เบนซิน  

4 จังหวะ กําลงัไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ที ่3600 รอบ/นาที  จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 100,000 บาท 

45. จัดซื้อเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเบนซิน กําลังไฟ 10 KVA แรงดันไฟฟ้า 220 V/3802 V 
จํานวน 1  เคร่ือง  งบประมาณ  40,000  บาท 

46. จัดซื้อเก้าอ้ีล้อหมุนแบบมีพนักพิง  จํานวน 5 เคร่ือง งบประมาณ  11,000  บาท 
47. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน จํานวน 2 ตู้ งบประมาณ 9,600 บาท 
48. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 3 ลิ้นชัก จาํนวน 3 ตู้  

งบประมาณ 12,600  บาท 
49. จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง  จาํนวน  4 ตัว งบประมาณ  19,200  บาท 
50. จัดซื้อช้ันไม้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ช้ัน  จํานวน  3 ตู้ งบประมาณ  3,750  บาท 
51. จัดซื้อชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด  งบประมาณ  15,700  บาท 
52. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล  จํานวน 1 เคร่ือง  

งบประมาณ  21,000  บาท 
53. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ช้ัน 2 บาน เปิดบน 2 บานเปิดล่าง จํานวน 4 ตัว 

งบประมาณ 19,200  บาท 
54. จัดซื้อเคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จํานวน 1 เครื่อง 

 งบประมาณ 10,000 บาท 
55. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เคร่ือง  

งบประมาณ 32,000  บาท 
    รวม  55 รายการ  เปน็เงนิ  2,092,450 บาท 
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พนัธกิจที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตรท์ี่ 4  พฒันาจัดการศกึษา 
เป้าประสงคท์ี ่6  ประชาชนไดร้บัโอกาสทางการศกึษาอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
1.1 โครงการปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้ 
เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชน ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียม
กับนานาประเทศ งบประมาณ 100,000 บาท 
 

      1.2 โครงการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
  จัดทําเว็ปไซด์ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และเพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนและ
แลกเปลี่ยนการสื่อสารข่าวสารสาระต่างๆ ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง งบประมาณ 84,000 บาท 
 

      1.3 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้ส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้า มีการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่าง
ครบถ้วนและทนัสมัยให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลท้ัง  4  โรงเรียน  งบประมาณ 500,000 บาท 
 

     1.4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  
  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดจัดทําแหล่งเรียนรู้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุให้เป็น
ภายในแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูน้อกสถานที่  งบประมาณ 250,000  บาท 
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      1.6 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  (SBMLD) 
  เพ่ือใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้ครอบคลุม
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้ปกครอง ชุมชนมีความเข้าในในแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล งบประมาณ 5,000,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      1.7 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาดีเด่น 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้ดําเนินโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่แสดงทิศทางการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ เด็ก เยาวชนและประชาชน รวมทั้งมีทิศทางสองคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาของชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
2.  ประเภทสถานศึกษา  ได้แก่ 

   2.1  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ   รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล  7,500 บาท 
   2.2  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา          รางวัลพอใช้  ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท 
   2.3  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ                รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล  7,500 บาท 
   2.4  โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ      รางวัลดีเด่น  ได้รับเงินรางวัล 35,000 บาท 
   2.5  ศพด.เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 1              รางวัลพอใช้  ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท 

งบประมาณ 400,000  บาท 
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       1.8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
   เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลในสังกัด
เทศบาล ทั้ง 4  แห่ง   งบประมาณ  800,000  บาท 
       1.9 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
   เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน เพ่ือใช้
จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ   ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  มีภูมิคุ้มกันยา
เสพติดและได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด  นักเรียนสามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับยา
เสพติด และสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งบประมาณ 475,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      1.10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน 
   เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ในระดับ ม.1 - 
ม.6 จํานวน 189 คน ได้รับการส่งเสริมทักษะ การค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และนําไปสู่ปฏิบัติในการชีวิตประจําวัน 
งบประมาณ  50,000  บาท 
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       1.11 โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 
    เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดโครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย  เพ่ือขยาย
โอกาสทางการศึกษา  ระดับช้ันปฐมวัยและให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล ให้ได้รับความสะดวกในการจัดส่ง
บุตรหลานเข้ารับการศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป  งบประมาณ  ๕๐,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  จัดโครงการปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียน โดยให้กับนักเรียนที่ผูป้กครองมี 

รายได้ต่อเดือนไม่เกิน  40,000 บาท/ปี  ดังน้ี  
1.โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  จํานวน  1,127 คน 
2. โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ  จาํนวน 185 คน 
3. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  จํานวน 147 คน 
งบประมาณ 657,100  บาท 
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3. โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้ดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Pre – Min 

 English Program) (Pre – MEP) โดยการเปิดห้องเรียนที่สอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ 1 คน ร่วมปับครูไทย 
1 คน ประจําห้องเรียน จํานวน 4 ห้องเรียน  ได้แก่ อนุบาล 1 จํานวน 1 ห้อง  อนุบาล 2 จํานวน 1 ห้อง  และ
อนุบาล 3 จํานวน 2 ห้อง  ต้ังแต่เปิดภาคเรียนที่ 1/2562  วันที่ 16 พฤษภาคม 2560  มีจํานวนนักเรียนที่
สนใจสมัครเข้าเรียน จํานวน 96 คน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล  4  เฉลิมพระเกียติ  จํานวน  30  คน  
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษเก่ียวกับตัวอักษร เสียงอักษร สระภาษาอังกฤษสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นได้  งบประมาณ 500,000 บาท 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการพัฒนาครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และครูสอนเด็กด้อย จํานวน 2 คน เข้ารับการอบรมการจัดการโอกาสศึกษา 

สําหรับเด็กด้อยโอกาสแลกเปลี่ยนและความรู้ และทัศนคติสําหรับการปฏิบัติหน้าที่กับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสอย่าง
หลากหลาย ณ โรงแรมริเวอรไ์ซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 6,000 บาท 
 

5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านการศึกษา 
-  โครงการก่อสร้างร้ัวและประตูเปิด – ปิด โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ 
   เพ่ือก่อสร้างรั้วและประตูเปิด-ปิดโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ  ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 

ชุมชนดงปอ  งบประมาณ 300,000 บาท 
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- โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ําและบ่อพักโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ 
 เพ่ือก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พรอ้มท่อระบายนํ้าและบ่อพักโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ ตามแบบ 

แปลนที่เทศบาลกําหนด  ชุมชนดงปอ  งบประมาณ 1,670,000 บาท 
 

-  โครงต่อเติมอาคารเรียนเช่ือมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบ้ือง ศพด.1 
 เพ่ือต่อเติมอาคารเรียนเช่ือมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบ้ือง ศพด.1  ตามแบบแปลนที ่

เทศบาลกําหนด  ชุมชนกุดยางสามัคคี  งบประมาณ 150,000 บาท 
 

-  โครงการต่อเติมอาคารเรียนเช่ือมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบ้ือง ศพด.2  
 เพ่ือต่อเติมอาคารเรียนเช่ือมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบ้ือง ศพด.2 ตามแบบแปลนที่ 

เทศบาลกําหนด ชุมชนดงปอ  งบประมาณ 140,000 บาท 
 

6. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมีคณะกรรมการออก 

ติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 
๑. มาตรฐานด้านปฐมวัย จํานวน  ๑๔ มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับดีมาก๙๕.๘๔% 
๒. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจํานวน ๑๖ มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับ   ดีมาก 

๙๕.๘๔% 
งบประมาณ 20,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้ดําเนินการโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียม
กับนานาประเทศ โดยดําเนินการสอบแข่งขันนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  2 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 ประกอบด้วย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ฯ ผลการสอบดังน้ี 
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สอบผ่านจํานวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ช้ันประถมศึกษา
ปีที่  5 เด็กชายพิชชาทร  วังเสนา  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ  ได้รางวัลเหรียญทองแดง 

งบประมาณ 80,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. โครงการจัดงานวันครู 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดโครงการกิจกรรมวันครู  ในวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕60  ณ  หอประชุม 

ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมรําลึกถึงบูรพาจารย์  ซึ่งครูเป็น
กําลังที่สําคัญในการให้ความรู้  พัฒนาเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี  ประพฤติดี  และช่วยเหลือสังคมในทุกด้าน  เป็นที่
ยกย่องและเชิดชูเกียรติในสังคม  โดยได้จัด พิธีทําบุญเลี้ยงพระ ยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูและ  
การมอบรางวัลการประกวดประเภทต่างๆ การประกวดครูดีเด่น  การประกวดสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้  9  กลุ่ม
สาระ  3  และการประกวดคําขวัญวันครู   

งบประมาณ 90,000 บาท  
 
 
 
 
 
 

9. โครงการ TO BE NUMVER ONE  สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
เพ่ือสร้างโอกาสและสร้างทางเลือกของเด็กและเยาวชนให้ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีความสุขและ 

ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข เกิดค่านิยมของการเป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึงยาเสพติด  งบประมาณ 30,000 บาท 
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10. โครงการจัดต้ังโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดต้ังโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ เพ่ือให้นักเรียนระดับก่อน 

ประถมศึกษามสีถานที่มีสถานที่เรียนเพ่ิมขึ้น ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด งบประมาณ 150,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   ได้มีโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ซึ่งในปีน้ี ๒๕60 ตรงกับวัน 

เสาร์ที่ 14  มก ราคม  ๒๕60 ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความ
ร่วมมือ จํานวน  40  หน่วยงาน มีการออกร้านแจกของขวัญ ขนมและกิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆมากมาย มีกิจกรรม
บนเวทีในการให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก ๒ เวที   งบประมาณ  250,000  บาท 
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12. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้กําหนดจัดการแข่งขันกีฬามหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธ์ุ ประจําปี  

๒๕60  ซึ่งปีน้ีได้จัดการแข่งขัน ๑ ชนิดกีฬา คือ เซปัคตะกร้อ ดําเนินการแข่งขันในวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2560 
ณ ลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อมีทีมส่งเข้าร่วม การแข่งขัน รุ่นเยาวชนชาย 
อายุไม่เกิน 13 ปี ทั้งหมด 8 ทีม รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย ทั้งหมด 16 ทีม และรุ่นประชาชนชาย 40 ปี ขึ้นไป 
ทั้งหมด 12 ทีม  ผลการแข่งขัน สรุปได้ดังน้ี 

1. รุ่นเยาวชน ชาย จํานวน 8 ทีม  
- ชนะเลิศได้แก่ ทีม ส.ธนาวดี 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าเพลิง 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนเหล่านาเขื่อนโนนเสียววิทยา 

2. รุ่นประชาชนทั่วไปชาย  จํานวน 16 ทีม 
     - ชนะเลิศได้แก่ ทีมหมวดเต้191 
     - รองชนะเลิศอันดับที่ 1  แหล่งรถผู้กอง 
     - รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ช่างโจ้น 
     - รองชนะเลิศอันดับที่ 3  ทีม ส.ธนาวดี 
3. รุ่นประชาชนทั่วไปชาย อายุ 40 ปี จํานวน 16 ทีม 
     - ชนะเลิศได้แก่ ทีม ส.ธนาวดี 
     - รองชนะเลิศอันดับที่ 1  กุดยาง A 
     - รองชนะเลิศอันดับที่ 2  หมวดเต้ 
     - รองชนะเลิศอันดับที่ 3  กุดยาง B 

   งบประมาณ 200,000  บาท 
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13. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้กําหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู  ประจําปี 2560 ณ สนาม 

ฟุตซอลชุมชนริมแก่งดอนกลาง  เพ่ือเป็นการพัฒนานักกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีส่วนช่วยให้มีการ
พัฒนาการในด้านต่างๆ และเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือปัญหาสังคมในระดับหน่ึง โดยการชัก
นําให้หันมาเล่นกีฬาในช่วงเวลาว่าง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ไม่ไปหมกมุ่นกับอบายมุขทั้งปวง ที่เป็นปัจจัย
เสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศชาติ รวมท้ังเป็นการพัฒนากีฬาฟุตบอลในจังหวัดกาฬสินธ์ุ นําไปสู่การพัฒนากีฬาขั้นสูง 
และนําประสบการณ์เหล่าน้ีไปพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้กีฬาฟุตบอลในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ก้าวขึ้นไปสู่ใน
ระดับประเทศ ต่อไปในอนาคต  ซึ่งชนิดกีฬาที่ดําเนินการจัดการแข่งขันคือ  กีฬาฟุตบอลโกล์หนู  โดยได้
กําหนดการแข่งขัน รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย มีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 15 ทีม  และรุ่น
ประชาชนทั่วไปชาย  มีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขัน  12  ทีม   ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู ประจําปี 2560 

- รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย 
ชนะเลิศ  ได้แก่ทีม  อนุกูลนารี B 
รองชนะเลิศอันดับที่  1  ได้แก่ทีม  สนามกีฬากลาง A 
รองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้แก่ทีม  สนามกีฬากลาง B 
รองชนะเลิศอันดับที่  3  ได้แก่ทีม  ส.วงษา A 

- รุ่นประชาชนทั่วไป  ชาย 
ชนะเลิศ  ได้แก่ทีม  ซอยนํ้าทิพย์ 
รองชนะเลิศอันดับที่  1  ได้แก่ทีม  คุม้ห้วย B 
รองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้แก่ทีม  สวน 45 
รองชนะเลิศอันดับที่  3  ได้แก่ทีม  คุม้ห้วย A  

งบประมาณ 60,000 บาท 
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14. โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้ดําเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬากลาง จะเริ่ม 

ดําเนินการในวันที่ 1 เมษายน 2560  -  30 กันยายน 2560  ต้ังแต่  เวลา 17.00 -  19.30 น. เป็นประจํา
ทุกวัน  ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ข้างโรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยของประชาชน ให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยการเต้นแอโรบิค  งบประมาณ  50,๐๐๐ บาท 
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พนัธกิจที่ 2  ประชาชนคณุภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  พฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 
เป้าประสงคท์ี ่7  นักเรียนได้รบัการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ 

1. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดสรรเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด 

เทศบาล  จํานวน  1,954  คน  และ นักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จํานวน  3,889 คน ได้รับ
อาหารกลางวันครอบ 5 หมู่ แห่ง งบประมาณ  23,731,800 บาท 

 

2.  โครงการอาหารเสริม (นม) 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดอาหารเสริม (นม)  ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับ 

ประถมศึกษา นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จํานวน
ทั้งสิ้น 5,892  คน งบประมาณ 11,290,251 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  โครงการปัจฉิมนิเทศ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษาท้ังสิ้น ๔๖0  

คน แยกได้ดังน้ี  ระดับช้ันปฐมวัย จํานวน ๑88  คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 2๒7 คน ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3  จํานวน  35  คน  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  จํานวน  10  คน  จากโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติและมีโอกาสท่ีจะได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน  งบประมาณ 80,000 บาท 
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 4.  โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา  
  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา โดยมีครู บุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับภาคฯ  ระดับประเทศในการจัด
กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ระดับภาคจัดที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  ระดับประเทศ จัดที่
เทศบาลนครปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ผลการจัดนิทรรศการที่ได้รับรางวัล  ดังนี้ 

1. กิจกรรมครู ได้รับรางวัล 2 กิจกรรม 
- โรงเรียนเทศบาล 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานระดับประถมวัย 
- โรงเรียนเทศบาล 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วาดภาพระบายสี ป.4-6 
- โรงเรียนเทศบาล 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ 

2. กิจกรรมนักเรียน ได้รับรางวัล 3  กิจกรรม 
-  โรงเรียนเทศบาล 3 รางวัลชนะเลิศสื่อนวัตกรรมปฐมวัย 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สื่อนวัตกรรมครู ศพด. 

งบประมาณ 500,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 5. โครงการปรับปรุงแบบประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดโครงการจัดทําแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือให้นักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดฯ ได้รับการประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  กลุม่สาระฯ คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  ระดับประถมศึกษา,ระดับมัธยมศึกษา และให้นักเรียนในสังกัดฯ  มีทกัษะและ
กระบวนการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานพัฒนาการด้านการสื่อสารและทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เพ่ือรองรับสู่
ประชาคมอาเซียนและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ งบประมาณ  50,000 บาท 
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 6. โครงการนิเทศภายใน 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดโครงการนิเทศภายใน เพ่ือเป็นการตรวจเย่ียม นิเทศ ติดตามผลการ

จัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาได้เต็มศักยภาพ และเพ่ือเป็นการนิเทศ กระตุ้นการเรียนการ
สอนของครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้เกิดทักษะและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล งบประมาณ  20,000  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ (ศพด.1) 
  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 1  งบประมาณ 100,000  บาท 
 
 
 
 8. โครงแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดเลย  และรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ จังหวัด
ร้อยเอ็ด  ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง งบประมาณ 350,000  
บาท 
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 9. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1.ฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน12 ปี ชายรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ 
2.ฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (มัธยมชาย) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  

ทีม B 
3. เซปักตะกรอ้รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ 
4. เซปักตะกรอ้รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (มัธยมชาย) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่าง 

คงคา ทีม A 
5. เปตองรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ 

  งบประมาณ 50,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 12. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สําหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดซื้ออุปกรณ์ DLIT ให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยติดตาม
ฐานข้อมูลนักเรียน 120 คนต่อ 1 ชุด ซึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้รับ 1 จํานวน 2 ชุด ติดต้ังในโรงเรียน
เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  งบประมาณ 385,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      การอบรมการใช้อุปกรณ์ DLIT 
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พนัธกิจที่ 2  ประชาชนคณุภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตรท์ี่ 6  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ินเชื่อมโยงกบัการ
ท่องเที่ยว 
เป้าประสงคท์ี ่8  ขนบธรรมเนียม ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ินไดร้บัการสบืสานและเผยแพร่
เชื่อมโยงกบัการท่องเที่ยว 

1. โครงการสนับสนุนจังหวัดในการจัดงานมหกรรมโปรงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ให้การสนับสนุนงบประมาณจังหวัดในการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวา 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ  งบประมาณ 200,000  บาท 
 
 
 
 
 
 

 
2. โครงการคุณธรรมสร้างผู้นําแห่งอนาคต 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับพุทธสมาคมในการจัดโครงการ 
คุณธรรมสร้างผู้นําแห่งอนาคต  งบประมาณ 50,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

 

3. โครงการเย่ียมเยียนแลกเปลี่ยนอนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมผู้ไทย ปี 2560 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมวัฒนธรรมผู้ไทย ในการจัด 

โครงการเย่ียมเยียนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้ไทย เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมผู้ไทยกาฬสินธ์ุ  
และวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคก่อง  ณ หมู่บ้านโคกก่อง  อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  งบประมาณ  50,000 
บาท 
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4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ในการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน – จิตอาสา “ทําดีเพ่ือพ่อ”  ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  วิทยาลัยศาสนาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  งบประมาณ 50,000  บาท 
 
 
 
 
 
 

5. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช” 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การวิปัสสนากรรมฐาน 

สมาทานศีล 8 และกรรมทานสัมโมทนียกถาณ  ในระหว่างวันที่  4 – 5 ธันวาคม  2559  ณ พุทธมณฑลจังหวัด
กาฬสินธ์ุ  (แก่งดอนกลาง)  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี  1,000 คน  งบประมาณ 100,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย  
-  งานประเพณีปีใหม ่
 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดงานทําบุญตักบาตรเน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ประจําปี 

2560  ในวันที่ 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมีข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธ์ุร่วมทําบุญตักบาตร เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนเพ่ือ
เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป  งบประมาณ 30,000 บาท 
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-  งานประเพณีสงกรานต์ 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ร่วมกับส่วนราชการ เอกชน ชุมชน พ่อค้าและประชาชน ได้กําหนดจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจําปี ๒๕60  ขึ้น ในวันที่  ๑2– ๑3  เมษายน ๒๕60  ในการจัดงานคร้ังนี้ได้จัดให้มี            
พิธีทําบุญตักบาตร  ขบวนแห่หลวงพ่อองค์ดํา  ขบวนแห่สงกรานต์ของชาวคุ้มวัดต่างๆพิธีรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ  
ประกวดขบวนแห่สงกรานต์  การประกวดเจดีย์ทรายบูชาพระพุทธเจ้าและกิจกรรมขนทรายเข้าวัด ของทั้ง 9 คุ้ม
วัด   เพ่ือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงไว้สืบไป ตลอดจนให้ประชาชนได้ร่วม
สนุกสนานกับกิจกรรมอย่างทั่วถึง และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี  งบประมาณ 
400,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

 
-  งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แฮ่ ปู่หาญ  ศาลปู่กุลาบุญโฮม ศาลปู่บุญตากุดโง้ง 
 เทศเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดพิธีบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แฮ่ ปู่หาร ณ หอเจ้าบ้าน เทศบาล 

เมืองกาฬสินธ์ุ  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนสมาคม/ชมรม พ่อค้า-ประชาชน ถวายเครื่องสังเวย     
ศาลปู่แฮ่ (ชุมชนวัดเหนือ), ศาลปู่หาญ (ชุมชนหน้าโรงเลื่อย), ศาลปู่กุลาบุญโฮม (ชุมชนหนองไชยวาน), ศาลปู่บุญ-
ตากุดโง้ง (ชุมชนสงเปลือยกลาง) สําหรับการบวงสรวงในครั้งเกิดตามความเช่ือที่ว่าเมื่อถึงเดือนเจ็ดต้องทําบุญชําระ
จิตใจให้สะอาด และเพ่ือปัดเป่ารังควานสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้าน บางท้องถิ่นเรียกประเพณีนี้ว่า "บุญเบิก
บ้าน" ซึ่งเป็นพิธีกรรมทั้งทางศาสนาและไสยศาสตร์งบประมาณ 50,000 บาท 
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-  งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ณ บริเวณสนามหน้า 

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมหล่อต้นเทยีนพรรษา การประกวดขบวนแห่ การประกวดรถต้น
เทียน ผลการประกวดกิจกรรมต่างๆมี ดังต่อไปนี้  

1.  ผลการประกวดขบวนแห่ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๖๐  
รางวัลชนะเลิศ  คุ้มวัดป่าทุ่งศรีเมือง  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  คุ้มวัดสว่างคงคา  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คุ้มวัดเหนือ  
๒.  ผลการประกวดรถเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๖๐ 
รางวัลชนะเลิศ  คุ้มวัดหอไตรปิฎการาม  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  คุ้มวัดเหนือ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  คุ้มวัดดงปอ    
งบประมาณ 350,000  บาท 
 
 
 

 
 
 
 
-  งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร 

  พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ประจําปี 2560 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันวางศิลา
ฤกษ์การก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร โดยเทศบาลได้จัดให้มีพิธีทําบุญเลี้ยงพระและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์
พระยาชัยสุนทรเป็นประจําทุกปีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองนับเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความเคารพ  กราบ  ไหว้  
สักการบูชาเพ่ือเป็นกําลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญในเรื่องน้ีจึงได้จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  ซึ่งเป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่
สักการบูชากราบไว้ของชาวจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ณ  อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป  งบประมาณ 150,000 บาท 
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-  งานประเพณีลอยกระทง 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ร่วมกับส่วนราชการ เอกชน ชุมชน พ่อค้าและประชาชนได้ 

กําหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดนํ้ากิน  เพ่ือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทยและทอ้งถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในการจดังานคร้ังนี้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง โดยปีนี้ งดงานร่ืนเริง งดการประกวดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9   งบประมาณ  350,000 บาท 
 
 
 
 
 

 
-  งานประเพณีบุญซําฮะ  
จัดงานพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดกาฬสินธ์ุ ในงานประเพณีบุญซาํฮะ ประจําปี ๒๕๖๐  

โดยมีการทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ ์๙ รูป "บุญซําฮะ" หรือ "บุญ
ชําระ" เกิดตามความเช่ือที่ว่าเมื่อถึงเดือนเจ็ดต้องทําบุญชําระจิตใจให้สะอาด และเพ่ือปัดเป่ารังควานสิ่งที่ไม่เป็น
มงคลออกจากหมู่บ้าน บางท้องถิ่นเรียกประเพณีนี้ว่า "บุญเบิกบ้าน" ซึ่งเป็นพิธีกรรมทั้งทางศาสนาและไสยศาสตร ์
งบประมาณ 180,000 บาท 
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พนัธกิจที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทดี ี
ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน 
เป้าประสงคท์ี ่9  มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบรกิารสาธารณะ 
1.  โครงการสง่เสริมคุณธรรมความซื่อตรง 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง  เพ่ือเสริมสร้างศีลธรรม 
และสํานึกในคุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล  สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้กับบุคลากรเทศบาลไม่ให้
ประพฤติช่ัว และเพ่ือพัฒนาจิตใจบุคลากรเทศบาลให้เป็นทุนทางสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและ
การบําเพ็ญประโยชน์หมุนเวียนไป  9  วัด  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันราชการที่ตรงกับวันพระทุกวันพระ  
เพ่ือเป็นการทําจิตใจให้มีธรรมก่อนเร่ิมการปฏิบัติงานและให้แต่งชุดชาวในวันราชการท่ีตรงกับวันพระ  และ
กิจกรรมถนนสายบุญโดยร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด งบประมาณ  80,000  บาท   
 
 
 
 
 
 
2.  โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามโครงการประเมิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเป็นการประเมินตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ในระหว่างวันที่  7 - 8  ธันวาคม  
2559  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ผลการปรับปรุงตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้น 
42 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมายมีทั้งสิ้น  24  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น  18  ตัวช้ีวัด  และผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ประจําปี  2559  ทั้ง  4  ด้าน ผลงานที่
ได้  308  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  62   
 
 
 
 
 
 
3.  โครงการบําเพ็ญพระราชกุลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  ตามที่สํ านักพระราชวังได้มีประกาศ   ลงวันที่   13  ตุลาคม   พุทธศักราช   2559             
เร่ือง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิ
ราช  บรมนาถบพิตร  สวรรคต  เพ่ือเป็นการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุจึงได้จัดโครงการ
หรือกิจกรรม  เพ่ือแสดงความอาลัย  หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้
บุคลากรเทศบาลและประชาชนร่วมกันในการถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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และสนับสนุนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร             
มหาภูมิพลอดุลยเดช  ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป  งบประมาณ 100,000  บาท  
  

 
     
 

   
 
 
 
4. โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จัดโครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ภายใต้แนวคดิ “ขับรถมีนํ้าใจ 
 รักษาวินัยจราจร” ตามมาตรการสําคัญทีมุ่่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพ้ืนที่ (Area Approach) 
พร้อมการปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขับข่ีปลอดภัยจากหน่วยงานภาคเครือข่าย เพ่ือ
สร้างจิตสํานึกและให้ประชาชนได้ตะหนักถึงภัยจากอุบัติเหตุ ณ บริเวณสนามหน้าศาลา  กลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
งบประมาณ 100,000  บาท 

 
 
 
 
 

 
5.    โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  รณรงค์และประชาสมัพันธ์ออกขอความร่วมมือประชาชนในการจัดระเบียบทาง
เท้าในการต้ังวางสิ่งของหรือสินค้า จากแยกป่าไม้ถึงเจ็ดแยกหนองแซงบนทางเท้าและผิวจราจรถนนอรรถเปศล
พร้อมงบประมาณ 20,000  บาท 
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6.  โครงการปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
 เพ่ือปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  (โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธ์ิค้ํา)  สําหรับผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นํามาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

7.  โครงการอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ในการดําเนินงานของสมาคม โดยการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๐ และการ
แจ้งยอดรายรับ-รายจ่าย ให้กับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ณ งบประมาณ 50,000 บาท 
 
 
 
 
 
8. โครงการยึดอายุผู้สูงวัยด้วยกายใจที่สมบูรณ์ 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ ผู้สูงวัยห่างไกล โรคซมึเศร้า สร้าง
สุขกาย จิต สังคม ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  งบประมาณ 
50,000 บาท 
 

9. โครงการอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   
 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน เช่น  การอบรมและฝึกทําตระกล้าลดโลกร้อน โดยมวิีทยากรจากโรงเรียน
อนุบาลปิยวรรณ อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ อาทิ ๑.ดร.วิวรรณ เขตมรรคา ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาล
ปิยวรรณ ๒.ดร.ประสาท เขตมรรคา ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ ๓.นางสาวรัชฏาภรณ์ วังคะฮาด รอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ และ๔.อาจารย์อรอุมา โจมเสนาะ อาจารย์โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 
 งบประมาณ 100,000 บาท  
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10.  โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 
  เป็นโครงการต่อเน่ืองที่รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน และทิ้งขยะน้อยลง มีการนํา
ถังขยะเล็กทดแทนถังขยะใหญ่บริเวณริมถนนทําให้ทัศนียภาพดีขึ้น ไม่กีดขวางการจราจรในชุมชนซึ่งสามารถลด
ปริมาณขยะ ที่ต้องนําไปกําจัดด้วยวิธีฝังกลบ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในปี 60 จํานวน 350 ครัวเรือน ใน
มหาวิทยาลัย 101 ใบ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท  
 

 
 
 
 

 
11.  โครงการอบรมพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม  (LA - 21) 

  ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเพ่ือนํากลับไปใช้ 
ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุเพ่ือนํากลับไปใช้พัฒนา  องค์กร
ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายจังหวัดสะอาดและเป็นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ดี ส่งผลให้สุขภาพ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุดีขึ้นไปด้วย จํานวน 117 คน รวม 73 หน่วยงาน งบประมาณ 50,000 
บาท  
 
  
 
 

 

12.  โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพ่ือลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  นําโดยจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ พร้อมเจ้าหน้าที่ 

กองสวัสดิการสังคม คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนจากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กลุ่มพลังสตรีจาก ๑๘ ชุมชน 
คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลกาฬสินธ์ุ และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
ร่วมพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจําปี ๒๕๖๐ และการฝกึอบรมโครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพ่ือลดความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรีในชุมชน ซึ่งประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจําปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามกีฬาฟุตบอล
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ งบประมาณ  40,000  บาท 
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 14.  โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
  เทศาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการเผยแพร่อย่าง
แพร่หลายสําหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นของตนเอง  งบประมาณ  20,000  บาท 
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พนัธกิจที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทดี ี
ยุทธศาสตรท์ี่ 8  พฒันาระบบบริการดา้นสาธารณสขุ 
เป้าประสงคท์ี ่10 ประชาชนมีสุขภาพดถ้ีวนหน้า 
1.  โครงการสง่เสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจําปี 2560 

งบประมาณ 35,000 บาท เพ่ือตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพช่องปากและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็ก
นักเรียนช้ัน ป1-6 ของโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน โดยศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1(ซอยนํ้าทิพย์) ดูแล
โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2(ดงปอ) 
ดูแลโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ  จํานวนนักเรียนที่ได้รับบริการต่างๆดังน้ี 

โรงเรียน/จํานวน เทศบาล1 เทศบาล4 อนบุาลกาฬสนิธุ ์ รวม 
ป1-4 ตรวจสุขภาพ
ร่างกาย 

751 210 823 1,784 

ป1-6 ตรวจสุขภาพ
ฟัน 

1,143 263 1,377 2,783 

รวม 1,894 473 2,200 4,567 
วัคซีน เทศบาล1 เทศบาล4 อนบุาลกาฬสนิธุ ์ รวม 

ป. 1  132 40 158 330 
ป.5 (ผู้หญิง)   77 12 128 217 
ป.6 208 31 235 474 

รวม 417 83 521 1,021 
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2.  โครงการประชุมวิชาการประจําปี อสม. ปี 2560  
จัดอบรมวิชาการแก่ อสม. และบูรณาการกิจกรรมเนิ่องในวัน อสม. แห่งชาติ ทั้งน้ีได้จัดกิจกรรม 

อบรมในหัวข้อ “อสม.ชวนคนไทย ลดภัย CVD เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชันย์”  โดยดําเนินการในวันที่ 27 มีนาคม 
2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น จํานวน 324 คน  
งบประมาณ  100,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
3.  โครงการสง่เสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างต้ังครรภ์และหลังคลอด 

ติดตามเย่ียมบ้านมาดาและทารกหลังคลอดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ 
ราย โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ แห่งที่ ๑ (ซอยนํ้าทิพย์ ) ,ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ แห่งที่ ๒ (ดงปอ) การและศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 
รับผิดชอบเย่ียมบ้านในเขตรับผิดชอบของแต่ละหน่วยบริการ  โดยดําเนินการต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – 
๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ มารดาและบุตรหลังคลอด ได้รับการเยี่ยมบ้านจํานวน    ราย  งบประมาณ 80,000 
บาท  
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4.  โครงการกาฬสินธ์ุเมืองจักรยาน 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุร่วมกับ ชุมชนสุขสบายใจ และชมรมจักรยานไดโนสปีดไบค์ ร่วมจัด 

อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน วันที่ 11 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพวงพะยอม    
มีผู้สนใจจากชุมชนสุขสบายใจเข้าร่วมอบรม 60 คน งบประมาณ  30,000  บาท 
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พนัธกิจที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทดี ี
ยุทธศาสตรท์ี่ 8  พฒันาระบบบรกิารดา้นสาธารณสขุ 
เป้าประสงคท์ี ่11  มีการปอ้งกันและควบคุมโรค 
1.  โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดทําโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลรักษาทําความสะอาดเพ่ือ 
ทําการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลทําความสะอาดบริเวณอาคารแก่งดอนกลางและบริเวณรอบๆอาคารในแก่งดอน
กลาง  เพ่ือใหบ้ริเวณรอบๆอาคารอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอยู่ตลอดงบประมาณ 240,000 บาท 
 

 
 

       
 
 
    

 
 

2.  โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดทําโครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดเพ่ือทําการจัดจ้าง 

เจ้าหน้าที่ดูแลทําความสะอาด  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูก
สุขลักษณะและผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ   งบประมาณ  460,000  บาท 
 
 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

197



3.   โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและภาคประชาชนได้ดําเนินการในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเอง ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี 

๑. จัดหาวัสดุที่สามารถกําจัดยุงที่เป็นพาหะนําโรคไข้เลือดออก เช่น ทรายอะเบท ,นํ้ายาพ่น 
หมอกควันให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ และควบคุมกํากับติดตามการ
ทํางานใน 

๒. เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทําการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการพ่นหมอกควัน 
กําจัดยุงตัวแก่และกําจัดลูกนํ้ายุงลายคร้ังใหญ่ ๒ ครั้ง/ ปี ตามตารางการพ่นยุงครอบคลุมทุกพ้ืนทีใ่นเขต
เทศบาลฯ 

๓. มีการดําเนินงานในการแบ่งพ้ืนที่ออกควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเมื่อมีผู้ป่วยระบาดใน 
ทุกพ้ืนที่เขตเทศบาลฯ 

๔. อสม.มีการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ 
เดือนละ ๑ ครัง้ ทุกเดือน โดยแบ่งเป็นเขตรับผิดชอบแต่ละชุมชนเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานและแจ้งผล
การประเมินไปยังพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกเพ่ือแก้ไขและสรุปผลการดําเนินงานกับภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง เมื่อสิ้นสดุปีงบปีงบประมาณ 

สรุป ค่าดัชนีความชุกของลูกนํ้ายุงลาย (HI) ประจําปี ๒๕๖๐ 
-  ชนทีม่ีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) น้อยกว่า  ๑๐ มีความเสี่ยงน้อย  คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 

ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย(HI) ระหว่าง ๑๐ – ๓๐ มีความเสีย่งปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ ๕ 
ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกนํ้ายุงลาย (HI) มากกว่า ๓๐ มีความเสี่ยงสูง คิดเป็นร้อยละ ๒  

-   มีผู้ป่วยทั้งหมด ๙ ราย คดิเป็นอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก = 2๓.๕๓  ต่อแสนประชากร 
(ซึ่งผ่านเกณฑ์คือมีอัตราป่วยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕  

-  โรงเรียน และวัดมีค่าดัชนีความชุกของภาชนะที่พบลูกนํ้ายุงลาย เท่ากับ ๐ ร้อยละ ๑๐ 
งบประมาณ  ๖๕,๐๐๐ บาท 
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 4. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์ 
 งบประมาณที่ให้ในการดําเนินกิจกรรมทั้ง 3  กิจกรรม ดังน้ี   250,000  บาท 

กิจกรรมที่ 1 สถานพยาบาลสตัว์ เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ ์ ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ต.ค. 
2559 – 29 ก.ย.2560  จาํนวนผู้ใช้บริการ 3,407 ราย  จํานวนสัตว์ 4,866 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 3,933 
ตัว และแมว 933 ตัว  แบ่งตามประเภทที่รับบริการ  
  – ผ่าตัดช่องท้อง 56 ตัว (สนัุข 17 ตัว,แมว 39 ตัว) 
  - ทําแผลสัตว์ 29 ตัว (สุนัข 18 ตัว, แมว 11 ตัว) 
  - ทําหมันเพศผู้ 59 ตัว (สุนัข 19 ตัว, แมว 40 ตัว) 
  - รักษาสัตว์ป่วย 897 ตัว (สนัุข 665 ตัว, แมว 232 ตัว) 
  - ถ่ายพยาธิ 1,869 ตัว (สุนัข 1,793 ตัว, แมว 76 ตัว) 
  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,286 ตัว ( สุนัข 983 ตัว, แมว 303 ตัว) 
  - ฉีดวัคซีนรวมสุนัข 447 ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค – กระบอื  
  - ครั้งที ่1 ระยะเวลาในการดําเนินการ วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560  จาํนวนเกษตรกร 14 
ราย ฉีดวัคซีนโคจํานวน 26 ตัว ไม่มีฉีดวัคซีนกระบือ  
  - ครั้งที ่2 ระยะเวลาในการดําเนินการ วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2560 จํานวนเกษตรกร 
11 ราย ฉีดวัคซีนโคจํานวน 47 ตัว ฉีดวัคซีนกระบือจํานวน 2 ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

199



กิจกรรมที่ 3 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสนุัขบา้  
  - ระยะเวลาในการดําเนินการ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 จํานวนผู้ใช้บริการ 615 ราย 
จํานวนสัตว์ที่รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,155 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 948 ตัว และแมว 207 ตัว 
จํานวนสัตว์ที่รับบริการฉีดยาคุมกําเนิด 152 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 124 ตัว และแมว 28 ตัว 

 
 

 
 

 
 

 
5.  โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
  ดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในชุมชนคุ้มห้วย ในช่วงที่พบโรคพิษสุนัขบ้า
ระบาด    ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 จํานวนสัตว์ที่รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 117 ตัว 
แบ่งเป็นสุนัข 94 ตัว และแมว 23 ตัว งบประมาณ 3,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. โครงการควบคุมสุนัข - แมว จรจัด 
 ระยะเวลาในการดําเนินการ 3 มิถุนายน – 6 มิถุนายน 2560 ดําเนินการ ณ วัดในเขตเทศบาล                
9 แห่ง จํานวนสัตว์ที่รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 103 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 81 ตัว และแมว              
22 ตัว จํานวนสัตว์ที่รับบริการผ่าตัดทําหมันถาวร 31 ตัว  แบ่งเป็นสุนัข 14 ตัว และแมว 17 ตัว 
งบประมาณ 10,000 บาท 
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7.  โครงการตรวจแนะนําสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย 
  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ ออกตรวจแนะนําร้านอาหารตามเกณฑ์
มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ผลร้านอาหารและแผงลอยผ่านมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 
ร้อยละ   9๓.๔๖ ไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 6.๕๔ งบประมาณ 90,000 บาท 

 

 

 

 

 

8.  โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดโต้รุ่ง 
  จัดการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยในเขตเทศบาล  เขตโรงเรียนในเขตเทศบาล 
ครูผู้ดูแลโรงอาหารในโรงเรียน นักเรียนแกนนําสุขภาพ  แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น 

- รุ่นที่ 1 อบรมนักเรียน ครู และ ผู้ประกอบอาหาร ในโรงเรียนต้นแบบ จํานวน 2 แห่ง คือ 
เซนยอเซฟ และกาฬสินธ์ุพิทยาสัย  วันที่ 17 และ 28 กุมภาพันธ์ 2560  อบรมอันตรายภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร และสอนการพับกล่องกระดาษจากกระดาษห่อข้าวมันไก่   จํานวน ๔๐๐ คน 

- รุ่นที่ 2 อบรมสุขาภิบาลอาหารรักษ์สิ่งแวดล้อม  ให้ผู้สัมผัสอาหาร ครูดูแลโรงอาหาร 
นักเรียนแกนนําอย.  โรงเรียนในเขตเทศบาล  วันที่ 24 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าอบรม จํานวน 200 คน ณ 
หอประชุมธรรมาภิบาล  งบประมาณ 50,000 บาท 
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พนัธกิจที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทดี ี
ยุทธศาสตรท์ี่ 9  สร้างความสมดลุของระบบนเิวศน์และสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงคท์ี ่12  บ้านเมืองสะอาดสวยงาม 
1.   โครงการลอกท่อระบายนํ้า    

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้ดําเนินการลอกท่อระบายนํ้าภายในเทศบาลฯ ตามถนนสายหลกั 
 สายรอง และเส้นทางระบายนํ้าทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 29 
กันยายน 2560 สามารถดําเนินการได้ดังต่อไปนี้ 
- ตลาดโต้รุ่ง      - ชุมชนดอนกลอย 
- ชุมชนตลาดเก่า    - หน้าที่ว่าการอําเภอเมืองฯ 
- ชุมชนซอยนํ้าทิพย์   - ชุมชนสุขสบายใจ  
- ตลาดร่วมใจการเกษตร   - ถนนเทศบาล 23  
- ถนนประดิษฐ์      - ถนนทุ่งศรีเมอืง  
- ถนนถีนานนท์      - ชุมชนเกษตรสมบูรณ ์
- ถนนชัยสุนทร      - ถนนอรรถเปศล   
- ถนนสงเปลือย     - ถนนอนรรฆนาค   
- ถนนริมแก่ง    - หมู่บ้านไหมไทย   
- ชุมชนหนองลิ้นจ่ี    - โรงเรียนเทศบาล 1   
- ชุมชนหน้าโรงซ่อม รพช.   - ถนนโสมพะมิตร   
- ถนนหัวโนนโก     - ชุมชนวัดป่า   
- ซอยห้าหนุ่ม   
- ถนนอินทรศริิ   
- ซอยข้างโตโยต้า   
- ถนนพยาบาล 
- หมู่บ้านหมอสมอาจ  
- ชุมชนดอนสวรรค์ 
- ชุมชนหนองไชยวาน 
- ถนนอภัย 
- ถนนพร้อมพรรณอุทิศ 
- ถนนเทศบาล 27 
- ถนนกมลชัยพัฒนา 
งบประมาณ  35,000 บาท 
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2.  โครงการล้างทําความสะอาดตลาด 
  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้ดําเนินการล้างทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุทั้ง
ในส่วน ของตลาดเทศบาลลาน1,2 และ 3, ตลาดร่วมใจการเกษตร และตลาดโต้รุ่ง ต้ังงบประมาณไว้ 
130,000 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นบาทถว้น) ดําเนินการดังน้ี 
 1. ล้างทําความสะอาดตลาดเทศบาลลาน 1, 2 และ 3  จํานวน  150 ครั้ง 
 2. ล้างทําความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร  จํานวน  27 ครั้ง 
 3. ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่ง  จํานวน  84  ครั้ง 
 งบประมาณ  130,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
   เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้ดําเนินการจ้างเหมาประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลที่มีความพร้อม  
จํานวน 35 ชุมชน เพ่ือดูแลรักษาความสะอาดภายในชุมชนของตนเองทั้ง 35 ชุมชน และสวนสาธารณะ 
กุดนํ้ากิน ใช้งบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น 2,800,000 บาท 
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พนัธกิจที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทดี ี
ยุทธศาสตรท์ี่ 9  สร้างความสมดลุของระบบนเิวศน์และสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงคท์ี ่13  การสรา้งความเปน็มิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
1.  โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ 

ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผาศพในเขต 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุด้วยวิธีริงเกิลมานน์ จํานวน ๔ แห่ง ได้แก่ วัดสว่างคงคา วัดชัยสุนทร วัดป่าทุ่งศรีเมือง และ
วัดประชา-นิยม ผลปรากฏว่าฝุ่นละอองที่ปล่อยจากเตาเผาศพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน     
งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ไม่ได้ใช้งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจวัดจากกรมควบคุมมลพิษ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.  โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งนํ้าธรรมชาติและสถานที่กําจัดขยะ 
ได้ออกเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้าแหล่งนํ้าผิวดิน ได้แก่ สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน สวนสาธารณะกุด 

ยางสามัคคี สวนสาธารณะหนองไชยวาน สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง และลํานํ้าปาว  ในส่วนของการป้องกัน
คุณภาพนํ้าบริเวณสถานที่กําจัดขยะได้ทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใต้ดิน จํานวน ๒ จุด และนํ้าจากระบบบําบัดนํ้า
เสีย ผลปรากฏว่าแหล่งนํ้าผิวดินผ่านมาตรฐานจํานวน ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐ น้ําใต้ดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
น้ําจากระบบบําบัดนํ้าเสียไม่ผ่านเกณฑ์เล็กน้อยแต่ไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจึงไม่มีผลกระทบต่อประชาชน
งบประมาณ 90,000 บาท 
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3.  โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 

มีการเก็บตัวอย่างคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะอินทรีย์ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ โดยสุ่ม 
ตรวจ ๑ ครั้ง พบว่า ปุ๋ยที่ได้มีธาตุอาหารเป็นไปตามมาตรฐานแต่มีการย่อยสลายของสารอินทรีย์ที่ไม่สมบูรณ์ จึง
ควรมีการหมักที่ดี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท  
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  โครงการติดต้ังถังดักไขมัน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีการบําบัดนํ้าเสียขั้นต้นก่อนปล่อยออกสู่ท่อ 
ระบายนํ้าสาธารณะ ตามเทศบัญญัติ จึงได้จัดทําถังดักไขมันราคาถูกให้แก่ประชาชนที่ได้มาขออนุญาตก่อสร้างบ้าน
ใหม่ทุกหลัง ในปีงบประมาณ 2560 มีผู้มาใช้บริการจํานวน 31 ราย จํานวน 32 ถัง งบประมาณ 30,๐๐๐ บาท  
 
 
 
 
 
 

 
5.  โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน 

ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจในการนําไส้เดือนไปกําจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน  
ในวันที่ 23พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจํานวน 42 คน และมีการขยายผลลงในชุมชนโดยมอบชุด
สาธิตให้แก่ประชาชน จํานวน 57 ชุด งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท  
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6.   โครงการจัดการขยะพิษ 
มีการเก็บรวบรวมขยะพิษจากชุมชน และรวบรวมไว้ยังสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม ไม่นาํไปฝังกลบ 

รวมกับ ขยะทัว่ไป เป็นการลดผลกระทบทีจ่ะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถรวบรวมเพ่ือนําไปกําจัดกับบริษัทที่
ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึง่ในปี งบประมาณ ๒๕60 ได้จํานวน 2.2 ตัน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ใช้
งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุนําไปกําจัด 
 

 
 
  

 
 

 
7.  โครงการกําจัดขยะปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนด้วยวิธีการหมักไร้อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามสนับสนุนอุปกรณ์ และเทคโนโลยีใน 
การผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ในการจัดสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพในมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ เพ่ือเป็นศูนย์
สาธิตและทดลองการเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นพลังงาน งบประมาณ 15,000 บาท  
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8.  โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งนํ้าบ่อบําบัดน้ําเสีย 

เฝ้าระวังแหล่งนํ้าบ่อบําบัดน้ําเสีย เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทางห้องปฏิบัติการ จํานวน 
12  ครั้ง   ผลการตรวจแหลง่นํ้าบ่อบําบัดนํ้าเสีย สรุปได้ดังน้ี 

1. ค่า BOD ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มก/ล   ผลที่ได้ = 9 มก/ล  ผ่าน 
2. ปริมาณของแข็งแขวนลอย ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มก/ล  ผลที่ได้ = < 0.5 มก/ล  ผ่าน 
3. นํ้ามันและไขมัน ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5 มก/ล  ผลที่ได้ < 1.00 มก/ล ผ่าน 
4. ฟอสเฟตทั้งหมดค่ามาตรฐานไม่เกิน  2 มก/ล ฟอสฟอรัส/ลิตร  ผลทีไ่ด้ 0.33 มก/ล ผ่าน 
5. ไนไตรเจน ค่ามาตรฐานไม่เกิน 2 มก/ล  ไนโตรเจน/ลติร  ผลที่ได้  8 มก/ล ไมผ่่าน 
6. ค่า PH ค่ามาตรฐาน 5.5 - 9.0  ผลที่ได้ 8.59  ผ่าน 
งบประมาณ 96,000 บาท 
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พนัธกิจที่ 2  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทดี ี
ยุทธศาสตรท์ี่ 10  พฒันาพืน้ที่สาธารณะใหเ้ชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว 
เป้าประสงคท์ี ่14  มีพืน้ทีส่เีขียวและแหลง่นันทนาการ 
 1.  โครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธยันตีพุทธมณฑลแก่งดอนกลาง 
  เพ่ือก่อสร้างก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธยันตีพุทธมณฑลแก่งดอนกลาง  งบประมาณ 
10,000,000 บาท 
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พันธกิจที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 11  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 15  มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม  

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาเคน ชุมชนดงปอ 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตรพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  

330.00 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนดงปอ   งบประมาณ 181,000 บาท 
 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านประธานชุมชนซอยนํ้าทิพย์ 
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  ความยาว 144.00 

 เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนซอยนํ้าทิพย์  งบประมาณ 338,000 บาท 
 

3. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าถนนรอบวัดดงปอ  
ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมบ่อพัก และรางวี ค.ส.ล. ความยาว 

รวม 465.00 เมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนดงปอ  งบประมาณ  1,743,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยดอกไม้ ชุมชนซอยนํ้าทิพย์ 
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู  กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร ยาว 194.00 เมตร  

ตามแบบเทศบาลกําหนด   ชุมชนซอยนํ้าทิพย์  งบประมาณ  455,000 บาท 
 

5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอพัก V.B เช่ือมสนามฟุตบอลใบบุญ ชุมชนสุขสบายใจ 
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15   เมตร  กว้าง 4.00 เมตรยาว 215.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

860.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนสุขสบายใจ  งบประมาณ 473,000 บาท 
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6.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกุดยางสามัคคี 1 ต่อจากโครงการเดิม  
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร   กว้าง 5.00 เมตรยาว 83.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

415.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนกุดยางสามัคคี  งบประมาณ  228,000 บาท 
 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาภู ชุมชนหัวคู – หนองเรือ 
ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 600.00 

 เมตร ตามแบบเทศบาลกําหนด   ชุมชนหัวคู – หนองเรือ  งบประมาณ 643,000  บาท 
 

8. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยแช่มช่ืนอุทิศ ชุมชนหาดลําดวน 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15   เมตร  กว้าง 4.00 เมตร ยาว75.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  

300.00 ตารางเมตร   ตามแบบเทศบาลกําหนดงบประมาณ  1,410,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยลถนอม 1 ชุมชนหัวโนนโก 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 4.00 เมตร ยาว  75.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

300.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด   ชุมชนหัวโนนโก   งบประมาณ 165,000 บาท 
 

10.  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยูซอยประดิษฐ์อุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์ 
ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู   กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร 

ตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนดอนสวรรค์   งบประมาณ 470,000 บาท 
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11. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู  ซอยอนรรฆนาค 13 จากสะพานถึงหน้าโรงฆ่าสัตว์ 

ชุมชนคุ้มห้วย 
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู  กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 262.00 

เมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนคุ้มห้วย  งบประมาณ 615,000 บาท 
 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอนรรฆนาค 40 ต่อจากโครงการเดิม  
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

 375.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  งบประมาณ 206,000 บาท 
 

13. โครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้า ซอยเฟ้ืองฟ้า 5 ถึงแยกหมู่บ้านชุมชนหนองไผ่ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรี
เมือง  
ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล. ความยาว 

รวม 462.00 เมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง  งบประมาณ  1,734,000 บาท 
 

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยเฟ่ืองฟ้า ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนวัดป่าทุ่งศรี
เมือง 
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตรกว้าง 0.30 เมตร ยาว 144.00 เมตร  

ตามแบบเทศบาลกําหนด    ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง   งบประมาณ  338,000 บาท 
 

15. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยูซอยข้างกําแพงวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก ชุมชน
วัดป่าทุ่งศรีเมือง 
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู   ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 197.00 เมตร 

ตามแบบเทศบาลกําหนด    ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง   งบประมาณ  462,000 บาท 
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16.  โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยสิงห์หลง ชุมชนท่าสินค้า 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  ความยาว 266.00 
เมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนท่าสินค้า  งบประมาณ  625,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

17. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยสมหวัง ชุมชนริมแก่งดอนกลาง  
ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 62.00  

เมตร พร้อมท่อลอด Ø 0.40 เมตร จํานวน 5 ท่อน  ตามแบบเทศบาลกําหนด ชุมชนริมแก่งดอนกลาง 
งบประมาณ  149,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านครูอํานวย ชุมชนทุ่งมน 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

500.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนทุ่งมนงบประมาณ 287,000 บาท 
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19. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 10  ชุมชนหนองผักแว่น 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู  กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 37.00   
เมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด   ชุมชนหนองผักแว่น  งบประมาณ  87,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

20. โครงการขยายผิวจราจร คสล. ซอยข้างโรงงิ้วฝั่งซ้ายมือ ชุมชนโรงง้ิว 

ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.80-1.70 เมตร ยาว 104.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 119.00 ตารางเมตร   ตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนโรงง้ิว  งบประมาณ 65,000 
บาท 

 
21.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยข้างศูนย์ อสม. (ต่อจากโครงการเดิม)  ชุมชนสง

เปลือยกลาง 
ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู   กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  ความยาว 63.00  

เมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนสงเปลือยกลาง   งบประมาณ 148,000  บาท 
 

22.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมชัย ชุมชนโพธ์ิไทร 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 67.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

201.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  งบประมาณ 110,000 บาท 
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23. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู  ซอยบ้านยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์ ซอย 6  ชุมชน

หนองผักแว่น 
ก่อสร้างรางระบายนํ้าค.ส.ล. รูปตัวยู   กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร  ความยาว 82.00 

เมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนหนองผักแว่นงบประมาณ 192,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

24.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังวัดสว่างคงคา  ชุมชนวัดสว่างพัฒนา  
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร   กว้าง 4.00 เมตรความยาว 66.00 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

264.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนวัดสว่างพัฒนา งบประมาณ  145,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์พัฒนา (ทางเข้าบ่อตกปลา) ต่อจากโครงการ
เดิม ชุมชนสงเปลือยใน 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  เมตร กว้าง 5.00 เมตรความยาว 79.00  เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

395.00 ตารางเมตร   ตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนสงเปลือยใน  งบประมาณ 217,000 บาท 
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26. โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนรอบหนองไชยวานช่วงศาลาชุมชน  ชุมชนหนองไชยวาน 

ขยายผิวถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  215.00 ตารางเมตร    
ตามแบบเทศบาลกําหนด   ชุมชนหนองไชยวาน  งบประมาณ 118,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวิโรจน์รัตน์ 4 ชุมชนสุขสบายใจ 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 4.00 เมตร  ความยาว 65.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย 

กว่า 260.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  งบประมาณ 143,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนสนามตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ (ต่อจาก
โครงการเดิม) ชุมชนสงเปลือยนอก   
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร  กว้าง 3.00 - 4.00  เมตร  ความยาว 256.00 เมตร พ้ืนที่ 

ไม่น้อยกว่า 884.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด   ชุมชนสงเปลือยนอก  งบประมาณ 489,000 
บาท 
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29. โครการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 9 ชุมชนหนองผักแว่น 
ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร ความยาว 128.00 

เมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนหนองผักแว่น  งบประมาณ 300,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

30. โครงการชยายผิวจราจร คสล. และระบบระบายน้ํา บริเวณถนนทางเข้าวัดประชานิยม ถนนวัด
ประชานิยม - หัวคู และถนนรอบวัดประชานิยม ชุมชนสุขสบายใจ 
ก่อสร้างท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. Ø 0.60  เมตร  พร้อมบ่อพัก และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 

464.00 เมตร  ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.70 - 1.70 เมตรหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 
305.00 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 407.00  ตารางเมตร  ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. และปรับปรุงบ่อพัก ความยาวรวม 
305.00 เมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนสุขสบายใจ  งบประมาณ 2,054,000 บาท 
 

31.  โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆนาคช่วงหน้าวัดสว่างคงคา ถึงแยกทางไปเรือนจํา 
โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร  กว้าง 9.00-15.00 เมตร ยาว 585.00 

เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  7,000.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด  งบประมาณ 2,838000 บาท 
 

32.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. และสะพานข้ามคลองซอยคําพาอุทิศ  ชุมชนเกษตรสมบูรณ์  
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร   กว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 

88.00 ตารางเมตร  ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด
ชุมชนเกษตรสมบูรณ์  งบประมาณ 470,000 บาท 
 

33. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู ซอยหําชัย ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง  
ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 429.00 เมตร 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง งบประมาณ 1,008,000 บาท 
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34. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์ฝั่งขวามือ ชุมชนสงเปลือยใน 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู  กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 63.00 
เมตร  ตามแบบเทศบาลกําหนด ชุมชนสงเปลือยใน  งบประมาณ 265,000 บาท 

 
35. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนประชาสามัคคี  ชุมชนดอนกลอย 
ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. กว้าง 2.00-3.50  เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.07  เมตร  พ้ืนที่ไม่น้อย 

กว่า 1,100  ตารางเมตร  พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ตามแบบเทศบาลกําหนด  งบประมาณ 490,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยข้างบ้านประธานชุมชน ชุมชนสงเปลือยใน   
ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 36.00  

เมตร และท่อระบายนํ้า Ø 0.60 เมตร  ยาว 17.00 เมตรตามแบบเทศบาลกําหนด  ชุมชนสงเปลือยใน  
งบประมาณ 120,000 บาท 

 
37. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมการบํารุงรักษาถนนทางเท้าในเขตเทศบาล 

ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบํารุงรักษาทางเท้า ถนนตามปัญหาความต้องการของประชาชน 
หรือตามที่ชํารุด  งบประมาณ 3,000,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
ชุมชนดอนกลอยทางเชื่อมแก่งดอนกลาง   ซ่อมแซมผิวถนน ซอยวิโรจน์รัตน์ 2 
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        ซ่อมแซมผิวถนนธนะผลหน้าร้านก๋วยจั๊บโบราณ                ซ่อมแซมผิวจราจรท่ีมีน้ําท่วมขังบริเวณถนนแยกอภัย 
 
 
 
 
 
 
 
                                      ซ่อมแซมผิวถนนจราจรบริเวณถนนท่าสินค้าท้ายซอย 
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พนัธกิจที่ 3  การสรา้งสังคมใหน้่าอยูแ่ละเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตรท์ี่ 12  พฒันาชมุชนใหเ้ข้มแขง็ 
เป้าประสงคท์ี ่16  ชุมชนพึง่พาตนเองได้  
 1.  โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเน่ืองในวันแม่แห่งชาติ 

  เพ่ือจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ และมอบใบประกาศเกียรติ

คุณและโล่แกแ่มดี่เด่นเน่ืองในงานวันแม่แห่งชาติ   จํานวน  35  คน  ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล  
งบประมาณ  60,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
2.  โครงการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์สาํหรับเยาวชน 
 งบประมาณ  100,000  บาท 

 จัดประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560 ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ วันที่  
๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เพ่ือทําการเลือกประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก 
ปปส.ภาค ๔ 

   
 
 
 
 
 

     การอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
    เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง 

กาฬสินธ์ุ (ชุดใหม่) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตามคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๐ ที่ผ่านมาและการอบรมคณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือกําหนดแผนการปฏิบัติที่จะดําเนินการในปี ๒๕๖๐ 
พร้อมกับเป็นองค์กรกลางในการประสานงานความร่วมมือของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการเสนอปัญหา ความ
ต้องการของกลุ่มเด็กและเยาวชน เสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ และได้รับ
เกียรติจาก ร.อ.ทองศักด์ิ กุลสุวรรณ วิทยากรจากหน่วย ป.ป.ส.ภาค ๔ เป็นวิทยากรอบรมในครั้งน้ี  
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-  กิจกรรมส่งรัก ส่งสุข ๑๔ กุมภา วันวาเลนไทน์ 
    เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
นายนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธ์ุ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวัน Valentine’s 
Day ประจําปี ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้จัดขึ้น และภายในงานมี
กิจกรรมการประกวดร้องเพลง ,กิจกรรมการประกวดดาวเดือน ,การเต้นคัฟเวอร์แด๊นซ์ และการแสดงจาก
วิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธ์ุ 

 

 
 
 
 
 
3.  โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นําชุมชน 

   เพ่ือจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นําชุมชน  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการ
ชุมชนและผู้นําชุมชน ทั้ง ๓๖ และเป็นการรับความเคล่ือนไหวของข่าวสารบ้านเมือง ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนร่วมกับเทศบาล ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล  งบประมาณ  540,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน และมีเครือข่ายการทํางาน

ด้านเกษตรในแต่ละชุมชน ณ  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชนบริเวณริมแก่งดอนกลาง   งบประมาณ  
30,000  บาท 
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5.  โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   ได้นําประชาชนในเขตเทศบาลท้ัง  36  ชุมชนเข้าศึกษาดูงานพระราช- 
กรณีย์กิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชการที่ 9 และเข้ากราบถวายบังคม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 ณ พระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท           
ในพระบรมมหาราชวัง  กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 30,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

6.  โครงการชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5  
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดโครงการชุมชนร่วมใจ รักษาศีล ๕ ประจําปี ๒๕๖๐ โดยเป็นการดําเนิน 

โครงการต่อเน่ืองจากปี ๒๕๕๙ ที่มีชุมชนเข้าร่วม ๘ คุ้มวัด และในปีน้ีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้ขับเคลื่อน โครงการ
ในชุมชนที่เหลืออีก ๑๖ ชุมชน เพ่ือให้ครอบคลุมชุมชนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนได้นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข ในครั้งน้ีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ๘ คุ้มวัด กับชุมชนธรรมนูญสุขภาพตําบลกาฬสินธ์ุ ๔ ชุมชน 
และลงนามบันทึกข้อตกลงกับอีก ๑๖ ชุมชน ตามโครงการชุมชนร่วมใจรักษาศีล ๕   งบประมาณ 30,000 บาท 
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7.  โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมอืงกาฬสินธ์ุสู่ความเข้มแข็ง 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติธรรม เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันที่  4  ธันวาคม  2559  ณ บริเวณพุทธ
มณฑลกาฬสินธ์ุ  (แก่งดอนกลาง) ในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มี ผู้นําชุมชน พนักงานเทศบาท และประชาชนทั่วไป
ในเขตเทศบาล เข้าร่วมจํานวน  400 คน งบประมาณ 40,000  บาท 
 
 
 
 
 

 
8.  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

 ดําเนินการติดตามให้การช่วยเหลือของศูนย์ประสานงานการดูแลช่วยเหลือ เทศบาลเมือง 
กาฬสินธ์ุ สําหรับผู้ที่ผ่านกระบวนการบําบัดฟ้ืนฟู ครบจํานวนทุกครั้ง  เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. ณ ห้อง
ประชุมพวงพะยอม   งบประมาณ 20,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
9.  โครงการจัดอบรมแผนและทบทวนแผนชุมชน 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้ออกประชาคมการจัดทําแผนชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง  36 ชุมชน เพ่ือ

นําปัญหา ความต้องการของประชาชนที่เสนอมาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตามความจําเป็นเร่งด่วน  
งบประมาณ 50,000  บาท 
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10.  โครงการประกวดชุมชนดีเด่น  
   เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นข้ึนเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูประกาศ
เกียรติคุณให้กบัชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ดังต่อไปนี้ 

เขต ๑  
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ชุมชนท่าสินค้า 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชุมชนหน้าโรงเลื่อย  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ชุมชนซอยนํ้าทิพย์  
เขต ๒  
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนวัดหอไตรปิฎการาม  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชุมชนสุขสบายใจ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ชุมชนทุ่งสระ 
เขต ๓  
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนสงเปลือยกลาง  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา  
งบประมาณ 30,000  บาท 

  

 

 

 

 

 11. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จัดโครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น โดยมีครอบครัวในเขตเทศบาล 

ทั้ง  36  ชุมชน ครอบครัวจากบ้านจารุพัฒนา  บ้านมั่งคงเมืองใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ีทั้งสิ้น  280 คน  
งบประมาณ 50,000 บาท 
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12.  โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพ่ือสร้างภาวะผู้นําและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน 
  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้นําคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

ได้เข้าค่ายเพ่ือจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายเยาวชนเพ่ือสร้างภาวะผู้นําและป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ณ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตาม
พระราชดําริ การจัดทําแผนการทํางาน การระดมความคิดสร้างภาวะผู้นํา และวิถีธรรมชาติเกษตรทฤษฎีใหม่
งบประมาณ 100,000 บาท 

 
 
                      
 
                

 
 13.  โครงการส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการดําเนินงานกองทุน
แม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและสมาชิก มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ บทบาทหน้าที่ และการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การอบรมครั้งน้ีมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและสมาชิก จํานวน ๑๓ กองทุน/ชุมชนๆ ละ ๑๐ คน
รวมท้ังสิ้นจํานวน ๑๓๐ คน  ณ ห้องประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  งบประมาณ  30,000  บาท 
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 14.  โครงการบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 
  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด   เพ่ือลดระดับ
ปัญหาการแพร่ระบายยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนที่เทศบาลเมอืงกาฬสินธ์ุ ให้ผลปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม 
เพ่ือบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้กับผู้เสพ/ผู้ติด   เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมคิุ้มกันทางด้าน
ร่างกาย จิตใจให้กับผู้เข้ารับการบําบัดรักษา ซึ่งการฝึกอบรมในคร้ังนี้ ได้รบัความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจาก
สํานักงาน ปปส.ภาค ๔ นําโดย ร้อยเอกทองศักด์ิ กุลสุวรรณ และจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ, 
เจ้าหน้าที่ ชรบ.อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ, อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธ์ุ ฯลฯ งบประมาณ 325,000 
บาท 
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พนัธกิจที่ 3  การสรา้งสังคมใหน้่าอยูแ่ละเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตรท์ี่ 13  สรา้งความม่ันคงในชีวิตของคนในชมุชน 
เป้าประสงคท์ี ่17  มีการสรา้งงานสร้างอาชพีและกองทนุสนบัสนนุ 

1. โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพทํานํ้ามันนวด 

สมุนไพร ยาหม่อง พิมเสนนํ้า เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธ์ุตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ 20,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จัดกิจกรรมฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน ณ ห้อง 

ประชุมพวงพะยอม เพ่ือให้กลุ่มอาชีพในชุมชนและผู้สนใจในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ทั้ง ๓๖  ชุมชน ให้มีการ
พัฒนาอาชีพ มีประสบการณ์และเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ งบประมาณ 30,000 บาท 
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พนัธกิจที่ 3  การสรา้งสังคมใหน้่าอยูแ่ละเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตรท์ี่ 13  สรา้งความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สนิของประชาชน 
เป้าประสงคท์ี ่18  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

1.  โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษา ความปลอดภัย 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดทําโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยเพ่ือเฝ้าระวังดูแล 

รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการและเพ่ือเป็นการป้องกันการลักขโมยหรือโจรกรรมทรัพย์สินของทาง
ราชการ  จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัยของทางราชการและการลักขโมยหรือโจรกรรม
ทรัพย์สินของทางราชการและป้องกันการเกิดอัคคีภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ  งบประมาณ 280,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. โครงการปรับปรุงระบบจราจรบริเวณแยกถนนชัยสุนทรตัดถนนภิรมย์ (แยกโรงเรียนกาฬสินธ์ุ- 
พิทยาสัย) 
  เพ่ือปรับปรุงระบบจราจรบริเวณแยกถนนชัยสุนทรตัดถนนภิรมย์ (แยกโรงเรียนกาฬสินธ์ุ- 
พิทยาสัย) โดยการตีเส้นเคร่ืองหมายจราจร พร้อมทางสําหรับคนข้ามและก่อสร้างเกาะบังคับทาง ติดต้ังป้ายห้าม
ป้ายเตือน ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  งบประมาณ 300,000 บาท 
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3.  โครงการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  CCTV ระบบเดิม 
 เพ่ือดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบเดิม จํานวน 12  จุด 

ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  งบประมาณ  360,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการฝกึอบรมจัดต้ังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 11 

เพ่ือให้ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมจัดต้ังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู ้
 และทกัษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในคร้ังนี้ จาํนวน  50  คน 
งบประมาณ 150,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 5.  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่ป้องกันภาคีเครือข่าย
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทัศนศึกษาดูงาน 

เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ เพ่ิมเติมทักษะใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นกําลังสนับสนุนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ประกอบกับเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ค่าย ตชด.ศรียานนท์  อําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุรี  งบประมาณ  200,000  บาท 
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6.  โครงการสง่เสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายตรวจจักรยาน อปพร.) 
  จัดชุดสายตรวจจักรยาน อปพร. ออกตรวจตามชุมชนสาธารณสถานและสถานที่ราชการ จุดเสี่ยง
ภายในเขตเทศบาล  จํานวน  12  จุด  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ งบประมาณ 892,800 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
7.  โครงการอบรมให้ความรูก้ับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบ้ืองต้น 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จัดการฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้นทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ประชาชนทั้ง  36  ชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งน้ีรวม
ทั้งสิ้น  144  คน   งบประมาณ 20,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
  เพ่ือปรับปรุงอาคารสํานักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุให้เป็น
สถานที่ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหนว่ยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟตามรายละเอียดและแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด  งบประมาณ  100,000 บาท 
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9.  โครงการซ่อมแซมใหญ่เครื่องจักรกล 
 เพ่ือซ่อมบํารุงรถยนต์ดับเพลิงบรรเทา 7 หมายเลขทะเบียน 82-3557  กาฬสินธ์ุ  และรถยนต์ 

บรรทุกนํ้าดับเพลิงบรรเทา 6 หมายเลขทะเบียน 82-3558   งบประมาณ  60,000  บาท 
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