รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

คํานํา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้ อ 13 และข้ อ 14 ได้ กํ า หนดให้ มี ก ารดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
จะต้องดําเนินกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยดั ง กล่ า ว คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผลการดําเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2561) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
- วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
- พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
- เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2561
 สรุปผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

***************************
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
“กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล”
2. พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๑. การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลการในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 9 สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 13 สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 14 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชน
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4. เป้าประสงค์/ตัวชี้วดั /กลยุทธ์การพัฒนากาฬสินธุ์
พันธกิจที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 1. การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร
2. การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. มีการปรับปรุงกลไกในการทํางาน
2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุงกลไกการทํางานงานขององค์กร

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

การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

1. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตรฐาน
กลางที่กําหนด
2. ร้อยละของประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมายรับรู้
ข่าวสารที่สําคัญของเทศบาล

พันธกิจที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- บุคลากรได้รบั การพัฒนา
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
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พันธกิจที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้
5. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. การบริหารจัดการด้านงบประมาณบรรลุผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
ร้อยละของการจัดหารายได้เองต่อรายได้ทั้งหมด
ของเทศบาล
1. อัตรารายรับต่อรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด
2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามที่กําหนด
3. ร้อยละของจํานวนเงินคงเหลือจากการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
- สามารถลดกระแสไฟฟ้าสาธารณะ
- สามารถใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้นจาก
ที่ได้รับสิทธิ์
- สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
5. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ได้
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์

พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 6. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 1.สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพจัด
และได้มาตรฐาน
การศึกษาภายในสถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนได้เข้าเรียนใน
สถานศึกษาตามความต้องการ
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
3. ระดับความสําเร็จจัดการกิจกรรมส่งเสริมเด็ก
เยาวชน

พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 7. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- นักเรียนผ่านเกณฑ์ผลทดสองทางการศึกษา
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

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

พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 8. ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- ความสําเร็จของการจัดการงานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น 1. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมศิลปะ
ได้รับการสืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 9. มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการ
สาธารณะ

พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 10. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
11. มีการป้องกันและควบคุมโรค
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี
2. อัตราผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

มีการป้องกันและควบคุมโรค

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1. จํานวนตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ไม่เกินเกณฑ์
ที่ สปสช.กําหนด
1. โรงฆ่าสัตว์ได้มาตรฐาน ISO 9000
2. จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
3. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
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พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 12. บ้านเมืองสะอาดสวยงาม
13. การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. ความสามารถในการจัดการขยะ
2. การจัดการน้ําเสียมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
ปริมาณขยะทีน่ ําไปกําจัดลดลง

การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระดับความสําเร็จการรวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบ
บําบัด

พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 14. มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- จํานวนพื้นทีส่ ีเขียวในเขตเทศบาล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 15. มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- จํานวนพื้นที่ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1. ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
2. ทางเท้าได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
3. จํานวนจุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิวจราจรลดลง
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พันธกิจที่ 3 : การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 16. ชุมชนพึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- จํานวนชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
จํานวนชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้

พันธกิจที่ 3 : การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 17. มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. กลุ่มอาชีพในชุมชนเข้มแข็ง
2. ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการช่วยเหลือ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
มีการสร้างงานอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการช่วยเหลือ

พันธกิจที่ 3 : การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 18. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล
2. ความสําเร็จในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1. ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
(10 คนต่อแสนประชากร) ตามมาตรฐานสากล
2. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน
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แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประเด็นการประเมิน

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
๑.๑ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
1.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
๑.๔ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทําร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒ การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของเทศบาลมาจัดทําฐานข้อมูล
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล
๒.๔ มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๒.๕ มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๒.๖ มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
๒.๗ มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล
๒.๘ มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

,
มีการ
ดําเนินการ




















ไม่มีการ
ดําเนินการ
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายไตรมาส (3 เดือน)
คําชีแ้ จง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สนิ้ สุดการดําเนินงาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่

,

 1 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560)  2. ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2561)
 3 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2561)  2. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2561)
หมายเหตุ : ติดตามผลดําเนินงานรายไตรมาส

ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสีป่ ี
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี
ยุทธศาสตร์การ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
พัฒนา
1. พัฒนาระบบ
29 11,714,400 21
6,114,000
การบริหารจัดการ
องค์กร
2. พัฒนา
12 11,528,000 12
11,533,000
ศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กร
3. การเพิ่ม
4
7,512,500
3
10,163,400
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
4. พัฒนาการจัด
45 35,382,450 45
33,517,950
การศึกษา
5. พัฒนา
18 36,519,000 18
36,519,000
ศักยภาพผู้เรียน

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

20

5,674,000

19

5,374,000

12

11,538,000

13

12,543,000

3

9,122,500

3

9,122,500

43

30,908,200

44

28,179,201

18

36,519,000

18

36,519,000

- / 6. ส่งเสริม...
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ยุทธศาสตร์การ
พ.ศ. 2561
จํานวน
งบประมาณ
พัฒนา
6. ส่งเสริม
8
2,062,000
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว
7. การ
23
เสริมสร้าง
เครือข่ายภาครัฐ
เอกชนและ
ประชาชน
8. พัฒนาระบบ 27
บริการด้าน
สาธารณสุขและ
ประชาชน
9. สร้างความ
17
สมดุลของระบบ
นิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อม
10. พัฒนาพื้นที่ 3
สาธารณะให้
เชื่อมโยงภาค
การท่องเที่ยว
11. พัฒนาและ 47
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน
12. พัฒนา
24
ชุมชนให้เข้มแข็ง
13. สร้างความ
2
มั่นคงในชีวิต
ของคนในชุมชน
14. สร้างความ 15
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน
รวมทั้งสิ้น
274

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

จํานวน

งบประมาณ

8

2,062,000

8

2,062,000

8

2,062,000

6,160,000

22

5,760,000

22

5,760,000

22

5,760,000

16,435,000

16

3,735,000

18

3,485,000

15

1,735,000

19,347,500

14

4,472,500

13

4,272,500

13

4,272,500

32,000,000

5

8,665,000

4

8,347,500

1

-

189,285,200

34

31,573,400

19

30,217,500

25

23,653,000

33,820,960

24

39,195,960

19

32,570,960

18

32,320,960

220,000

2

220,000

2

220,000

2

220,000

7,050,800

9

5,788,900

9

4,510,800

7

5,110,800

409,037,810

233

199,320,110

210

185,207,960

208

166,871,961
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการองค์กร
2. พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใน
องค์กร
3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
ราชการ
4. พัฒนาการ
จัดการศึกษา
5. พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
6. ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว
7. การ
เสริมสร้าง
เครือข่ายภาครัฐ
เอกชนและ
ประชาชน
8. พัฒนาระบบ
บริการด้าน
สาธารณสุขและ
ประชาชน
9. สร้างความ
สมดุลของระบบ
นิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนา
จํานวน
งบประมาณ
29
11,714,400

อนุมัติงบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
22
7,994,000

ลงนามสัญญา
จํานวน
งบประมาณ
6
324,386

เบิกจ่าย
จํานวน
งบประมาณ
3
185,100

12

11,528,000

11

3,890,000

4

113,350

4

113,350

4

7,512,500

3

4,025,000

1

298,387.10

0

0

45

35,382,450

31

10,965,250

8

724,395.20

2

139,500

18

36,519,000

13

40,790,711

4

14,694,710.64

1

350,000

8

2,062,000

6

1,960,000

4

728,477.50

4

728,477.50

23

6,160,000

13

990,000

3

162,050

2

133,450

27

16,435,000

17

3,930,000

0

0

0

0

17

19,347,500

12

4,015,000

3

171,800

0

0
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ยุทธศาสตร์
10. พัฒนา
พื้นที่
สาธารณะให้
เชื่อมโยงภาค
การท่องเที่ยว
11. พัฒนา
และปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภ
คขั้นพื้นฐาน
12. พัฒนา
ชุมชนให้
เข้มแข็ง
13. สร้าง
ความมั่นคง
ในชีวิตของ
คนในชุมชน
14. สร้าง
ความปลอด
ภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน
รวม

แผนพัฒนา
จํานวน
งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ

ลงนามสัญญา
จํานวน
งบประมาณ

เบิกจ่าย
จํานวน
งบประมาณ

3

32,000,000

0

0

0

0

0

0

47

189,285,200

26

25,726,800

1

330,356.50

0

0

24

33,820,960

22

1,995,000

5

484,700

4

259,700

2

220,000

3

100,000

0

0

0

0

15

7,050,800

9

2,292,800

2

226,610

1

146,160

274

409,037,810

189

108,674,561

41

18,259,522.94

21

2,055,737.50
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561
1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เชิงปริมาณ
โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีจํานวนโครงการทั้งสิ้น 274 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 409,037,810 บาท มีการอนุมัติ
งบประมาณ จํานวน 189 โครงการ เป็นเงิน 108,674,561 บาท ของโครงการตามแผนพัฒนา มีการก่อหนี้
ผูกผัน/ลงนามสัญญา 41 โครงการ เป็นเงิน 18,259,522.94 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 21 โครงการ
เป็นเงิน 2,055,737.50 บาท มีรายละเอียดโครงการดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดองค์การ มีจํานวนโครงการ 29 โครงการ
ได้รับอนุมัติงบประมาณ 22 โครงการ เป็นเงิน 7,994,000 บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 6 โครงการ
เป็นเงิน 324,386 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 3 โครงการ เป็นเงิน 185,000 บาท
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร มีจํานวนโครงการ 12 โครงการ
ได้รับอนุมัติงบประมาณ 11 โครงการ เป็นเงิน 3,890,000 บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 4 โครงการ
เป็นเงิน 113,350 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 4 โครงการ เป็นเงิน 113,350 บาท
3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีจํานวนโครงการ 12 โครงการ
ได้รับอนุมัติงบประมาณ 11 โครงการ เป็นเงิน 3,890,000 บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 1 โครงการ
เป็นเงิน 298,387.10 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 0 โครงการ เป็นเงิน 0 บาท (เป็นโครงการต่อเนื่องตลอด
ปีงบประมาณ)
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษา มีจํานวนโครงการ 45 โครงการ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณโครงการ 31 โครงการ เป็นเงิน 10,965,250 บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 8 โครงการ
เป็นเงิน 724,395.20 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 2 โครงการ เป็นเงิน 139,500 บาท
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจํานวนโครงการ 18 โครงการ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 13 โครงการ เป็นเงิน 40,790,711 บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 4 โครงการ เป็นเงิน
14,694,710.64 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 1 โครงการ เป็นเงิน 350,000 บาท
6. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยว มีจํานวนโครงการ 8 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 6 โครงการ เป็นเงิน 1,960,000 บาท
มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 4 โครงการ เป็นเงิน 728,477.50 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 4 โครงการ
เป็นเงิน 728,477.50 บาท
7. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน มีจํานวนโครงการ
23 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 13 โครงการ เป็นเงิน 990,000 บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา
3 โครงการ เป็นเงิน 162,050 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 2 โครงการ เป็นเงิน 133,450 บาท
8. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขและประชาชน มีจํานวนโครงการ 27
โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 18 โครงการ เป็นเงิน 3,930,000 บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา
0 โครงการ เป็นเงิ น 0 บาท เบิ กจ่ายงบประมาณ 0 โครงการ เป็นเงิน 0 บาท (เป็ นโครงการต่อเนื่องตลอด
ปีงบประมาณ
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9. ยุทธศาสตร์สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม มีจํานวนโครงการ
17 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 12 โครงการ เป็นเงิน 4,015,000 บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนาม
สัญญา 3 โครงการ เป็นเงิน 171,800 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 0 โครงการ เป็นเงิน 0 บาท (เป็นโครงการ
ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ)
10. ยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว มีจํานวนโครงการ
3 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 0 โครงการ เป็นเงิน 0 บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 0 โครงการ
เป็นเงิน 0 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 0 โครงการ เป็นเงิน 0 บาท
11. ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค มีจํานวนโครงการ 47 โครงการ
ได้รับอนุมัติงบประมาณ 26 โครงการ เป็นเงิน 25,726,800 บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 1 โครงการ
เป็นเงิน 330,356.50 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 0 โครงการ เป็นเงิน 0 บาท (เป็นโครงการต่อเนื่องตลอด
ปีงบประมาณ)
12. ยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีจํานวนโครงการ 24 โครงการ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 22 โครงการ เป็นเงิน 1,995,000 บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 5 โครงการ เป็นเงิน
484,700 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 4 โครงการ เป็นเงิน 259,700 บาท
13. ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน มีจํานวนโครงการ 2 โครงการ
ได้รับอนุมัติงบประมาณ 3 โครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 0 โครงการ เป็น
เงิน 0 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 0 โครงการ เป็นเงิน 0 บาท (เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ)
14. ยุทธศาสตร์สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีจํานวนโครงการ
15 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 9 โครงการ เป็นเงิน 2,292,800 บาท มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา
2 โครงการ เป็นเงิน 226,610 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 1 โครงการ เป็นเงิน 146,160 บาท
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เชิงคุณภาพ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะโครงการ ดังนี้
1. ในยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์
ข้อเสนอแนะโครงการ
- ควรมีการเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของเทศบาล
2. ในยุทธศาสตร์ที่ 9 สร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โครงการอบรมผู้ผลิตน้ําดื่ม น้ําแข็ง
ข้อเสนอแนะโครงการ
- ควรมีการลงไปดูกระบวนการผลิต สถานที่การผลิตน้ําดื่ม น้ําแข็ง ว่าถูกสุขลักษณะหรือไม่อย่างไร
และควรมีการติดตามประเมินการดําเนินงานของผู้ผลิตน้ําดื่ม และการผลิตน้ําแข็งเป็นไปตามมาตรฐานน้ําดื่มหรือไม่
อย่างไร
3. ยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเยาวชน
ข้อเสนอแนะโครงการ
- ควรมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ตลาดโต้รุ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายให้กับพ่อค้า แม่ค้าในตลาด
โต้รุ่งให้เพิ่มขึ้น
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บัญชีสรุปผลการดําเนินงานแยกยุทธศาสร และแผนงาน
ชวง 6 เดือนแรก (ผลการดําเนินงานระหวางเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
ยุทธศาสตรการพัฒนา/แผนงาน
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

จํานวนโครงการ
ทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
แลวเสร็จ

๔
๐
๐
๐

3
0
0
0

๔

๓

๔
๐
๐
๑

4
0
0
1

๕

๕

๐
๐
๐

0
0
0

๐

๐

จํานวนงบประมาณ โครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ
(บาท)
125,000
๑๒๕,๐๐๐
125,000
150,000
๒๗๕,๐๐๐
๐

โครงการตอเนื่องตลอดปงบประมาณ
และจะดําเนินการในชวง 6 เดือนหลัง

หนวยงานที่
ดําเนินการ

1
0
0
0

11
6
1
0

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการชาง
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน

๑

๑๘

0
0
0
0

3
1
2
0

๐

๖

0
0
0

1
0
2

๐

๓

สํานักการคลัง
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน

สํานักการคลัง
สํานักการศึกษา
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จํานวนโครงการ
ทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
แลวเสร็จ

๒
๓

2
3

๕

๕

๑
๐

1
0

รวม
6) สงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเชื่อมโยงกับ
การทองเที่ยว
6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑

๑

๔

4

รวม
7) การเสริมสรางเครือขายภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
7.3 แผนงานการศึกษา
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
7.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

๔

๔

๐
๑
๐
๐
๐

0
1
0
0
0

ยุทธศาสตรการพัฒนา/แผนงาน
4) พัฒนาการจัดการศึกษา
4.1 แผนงานการศึกษา
4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
5) พัฒนาศักยภาพผูเรียน
5.1 แผนงานการศึกษา
5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จํานวนงบประมาณ โครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ
(บาท)
170,000
500,000
๖๗๐,๐๐๐
90,000
๙๐,๐๐๐

780,000
๗๘๐,๐๐๐

100,000
-

โครงการตอเนื่องตลอดปงบประมาณ
และจะดําเนินการในชวง 6 เดือนหลัง

หนวยงานที่
ดําเนินการ

0
0

23
3

สํานักการศึกษา

๐

๒๖

0
0

10
2

๐

๑๒

0

3

๐

๓

0
0
0
0
0

2
1
1
3
1

สํานักการศึกษา

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา/แผนงาน
7.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
7.7 แผนงานสังคมสงเคราะห
รวม
8) พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
8.1 แผนงานการศึกษา
8.2 แผนงานสาธารณสุข
8.3 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
9) สรางความสมดุลของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอม
9.1 แผนงานบริหารทั่วไป
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
10) พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาค
การทองเที่ยว
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

จํานวนโครงการ
ทั้งสิ้น
๑
๐

จํานวนโครงการ
แลวเสร็จ
1
0

๒

๒

0
๓
๑

0
3
1

๔

จํานวนงบประมาณ โครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ
(บาท)
100,000
0
0
๑๐๐,๐๐๐

โครงการตอเนื่องตลอดปงบประมาณ
และจะดําเนินการในชวง 6 เดือนหลัง
0
2

๐

๑๐

140,000
70,000

0
0
0

0
12
2

4

210,000

0

14

๐
๑

0
1

30,000

0

2
9

๑

๑

๐

๑๑

๐

0

-

0

0

๐

0

-

0

0

๓๐,๐๐๐

หนวยงานที่
ดําเนินการ
กองสวัสดิการสังคม

สํานักการสาธารณสุขฯ

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการสาธารณสุขฯ

-
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ยุทธศาสตรการพัฒนา/แผนงาน
11) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน
11.1 แผนงานเคหะและชุมชน
11.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
12) พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
12.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
12.2 แผนงานสรางความเขมแข็งและชุมชน
รวม
13) สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
13.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
13.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวม
14) สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
14.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
ทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
แลวเสร็จ

๐
๐

0
0

๐

๐

0
๓

0
3

๓

๓

๐
๐

0
0

๐

๐

๑

1

๑
๓๐

๑
๒๙

จํานวนงบประมาณ โครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ
(บาท)

โครงการตอเนื่องตลอดปงบประมาณ
และจะดําเนินการในชวง 6 เดือนหลัง

หนวยงานที่
ดําเนินการ

0
0

2
24

สํานักการชาง

๐

๐

๒๖

260,000

0
0

0
19

๐

๑๙

0
0

1
2

๐

๐

๓

200,000

0

8

๐
๑

๘
๑๕๙

-

๒๖๐,๐๐๐
-

๒๐๐,๐๐๐
๒,๗๔๐,๐๐๐

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

สํานักปลัดเทศบาล
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หมายเหตุ
- โครงการที่ยังไมไดดําเนินการ
1. โครงการอบรมเขิงปฏิบัติการการจัดทําแผนดําเนินการและการติดตามประเมินผล

- โครงการที่ตั้งจายเปนรายการใหม
1. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ภายใตกิจกรรมการฝกอบรม"สรางสรรคสานไมไผไดโนเสารศิลป "
ประจําป 2561

กองวิชาการฯ

สํานักการศึกษา
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2561
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อโครงการ
ลําดับ
เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ที่
1 โครงการเทศบาลพบสื่อมวล - จัดงานแถลงขาวและแขงขันกีฬา
ชนและผูประกาศขาวชุมชน สัมพันธ ณ หอประชุมธรรมาภิบาลล
และสนามหนาสํานักงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ
งบประมาณ 50,000 บาท

2 โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล

- รวบรวมผลการดําเนินงานในรอบป
ปงบประมาณ 2560
งบประมาณ 100,000 บาท

3 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการหอกระจายขาวชุมชนและผู
ประกาศขาวชุมชน

- เพื่อฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอ
กระจายขาวขชชุมชนและผูประกาศขาว
ชุมชน ณ สถานนีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม
งบประมาณ 50,000 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. - ธ.ค. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
22 ธ.ค. 60
- จัดงานแถลงขาวแกสื่อมวลชน ทุกแขนงและจัดการแขงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ ระหวางผูสื่อ
ขาว ผูประกาศขาวชุมชนและ
พนักงานเทศบาลฯ โดยมีผูเขา
รวมงานในครั้งนี้ 320 คน

สนับสนุนตัวชี้วัด

หมายเหตุ

- รอยละของประชาชน กองวิชาการและแผนงาน
แตละกลุมเปาหมายรับ
รูขาวสารที่สําคัญของ
เทศบาล

ต.ค. 60 - มี.ค. 61

22 ก.พ. 61

- จัดทําหนงสือรายงานกิจการ ของเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 400 เลม
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบ

- รอยละของประชาชน กองวิชาการและแผนงาน
แตละกลุมเปาหมายรับ
รูขาวสารที่สําคัญของ
เทศบาล

ม.ค. - เม.ย. 61

16 ก.พ. 61

- จัดอบรมใหแกคณะกรรมการ
หอกระจายขาวชุมชนและผูประ
กาศขาวชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีผู
เขารวมอบรมในครั้งนี้ 120 คน

- รอยละของประชาชน กองวิชาการและแผนงาน
แตละกลุมเปาหมายรับ
รูขาวสารที่สําคัญของ
เทศบาล
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ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําแผนการดําเนินการ
และการติดตามและประเมิน
ผล

เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
การดําเนินงานและการติดตามประเมิน
ผลแผนพัฒนา
งบประมาณ 50,000 บาท

ระยะเวลาใน
ดําเนินการแลวเสร็จ
แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ)
พ.ย. 60 - ก.พ. 61 ยังไมไดดําเนินการ -

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แนวทางแกไข
- จะพิจารณาดําเนิน การในชวง 6 เดือน
หลัง (เม.ย-ก.ย. 61)

หมายเหตุ
กองวิชาการและแผนงาน
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการประเมินการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนา

เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุง
ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามโครงการประเมินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ณ หองประชุม
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
งบประมาณ 30,000 บาท

2 โครงการใหความรูเกี่ยวกับ - จัดอบรมพนักงานเทศบาล บุคลากร
ระเบียบพัสดุ
ที่การศึกษาที่ดําเนินการเกี่ยจัดซื้อจัดจาง
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองฯ
งบประมาณ 15,000 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
พ.ย. 60

ก.พ. - มี.ค. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
29 พ.ย. 60
- ผลการปรับปรุงตัวชี้วัดในแผน ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล
ทั้งสิ้น 40 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่
บรรลุเปาหมายทั้งสิ้น 20 ตัวชี้
วัด ไมบรรลุเปาหมาย 20 ตัวชี้
วัดและผลการประเมินตัวชี้วัด
และเปาหมายตามยุทธศาสตร
การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน ได 328
คะแนน คิดเปนรอยละ 64.4
13 ธ.ค. 60

- พนักงานเทศบาล บุคลากรทาง การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยว
กับระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวของ
กับการจัดซื้อ - จัดจาง
จํานวน 120 คน

-

หมายเหตุ
กองวิชาการและแผนงาน

สํานักการคลัง

23

ชื่อโครงการ
ลําดับ
เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ที่
3 โครงการอบรมคุณธรรม
-จัดอบรมพนักงานเทศบาล พนักงาน
จริยธรรมนําการปฏิบัติงาน ครูเทศบาลลูกจางประจําและพนักงาน
พนักงาน ลูกจางประจํา
จาง
และพนักงานจาง
ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล
งบประมาณ 50,000 บาท

4 โครงการประชุมมอบนโยบาย - จัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจําปและมอบนโยบาย
การปฏิบัติราชการและ
พิธีลงนาม MOU
ในการปฏิบัติงานประจําป 2561
ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล
งบประมาณ 30,000 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
พ.ย. 60

พ.ย. 60

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
14 พ.ย. 60
- พนักงานเทศบาล พนักงานครู - บุคลากรไดรับการฝก
ลูกจางประจํา พนักงานจาง และ
อบรม 40 ชั่วโมงตอคน
บุคลากรทางการศึกการเขารวม
ตอป (Common KPI)
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนําการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 300 คน
โดยมีพระมหาสมปอง ตาลปุตโต
พระนักเทศนชื่อดังของเมืองไทย
เปนผูบรรยายธรรมในครั้งนี้
14 พ.ย. 60

- จัดพิธีลงนามขอตกลงระหวาง นายกเทศมนตรีและหัวหนาสวน
การงานทุกสํานัก กอง และได
มอบแนวทางการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
ผูเขารวมในครั้งนี้ 300 คน

-

หมายเหตุ
สํานักปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ผลการดําเนินการ
ชื่อโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ลําดับ
เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
ที่
แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรเทศ - ธ.ค. 60 - เม.ย. 61
1 โครงการแขงขันกีฬา
8 มี.ค. 61
- ผลการเขารวมการแขงขันกีฬา องคกรปกครองสวนทองถิ่น บาลไดมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
อปท.สัมพันธฯ เทศบาลไดรับ
สัมพันธสมานฉันทปรองดอง สมบูรณมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน
รางวัล ดังนี้
และจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
1. กีฬาเซปกตะกรอชาย
กีฬาเทศบาลสัมพันธในจังหวัดกาฬสินธุ
ไดรับรางวัลชนะเลิศ
งบประมาณ 150,000 บาท
2. กีฬาเปตองทีมผสม ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ
3. ประกวดกองเชียร ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ
4. ประกวดเตนประกอบดนตรี
ลูกทุง ไดรับรางวัลชนะเลิศ

หมายเหตุ
สํานักการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา
4.1 แผนงานการศึกษา
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการจัดงานวันครู

2 โครงการแขงขันคนเกงใน
โรงเรียนทองถิ่น

เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
- จัดกิจกรรมวันครู
ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล
งบประมาณ 90,000 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. 61

- นักเรียนในสังกัดสถานศึกษาเทศบาล ต.ค. 60 - ก.พ. 61
เมืองกาฬสินธุ ที่เปนตัวแทนนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5 ระดับละ 1 คน เขารวม
การแขงขันในระดับจังหวัดและระดับ
ประเทศ โดยการสอบในระดับเทศบาล
ใชสนามสอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ระดับประเทศ สอบแขงขัน ณ โรงแรม
ริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 80,000 บาท

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
16 ม.ค. 61
- มอบโลและเกียรติบัตรเพื่อยก ยองและเชิดชูเกียติครูและบุคลา
กรทางการศึกษา ดังนี้
1. ครูผูไมมีวันลา ๑ – ๑๐ ป
2. คณะกรรมการผูสรางคุณ
ประโยชน
3. ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน
4.ครูดีเดนกลุมสารการเรียน
รูตางๆ
23 ก.พ. 61

- ผลการแขงขันคนเกงในโรง- เรียนทองถิ่น
1. ระดับประเทศกลุมสาระ
1 คนตอระดับชั้น สอบผาน
จํานวน 1 กลุมสาระการเรียนรู
คือ กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เด็กชายอานนท ภูโคก โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธืพิทยาสิทธิ์
คะแนนเต็ม 80 คะแนน สอบได
66 คะแนนไดรับเกียรติบัตร

-

หมายเหตุ
สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา
4.2 แผนงานศาสนาวัฒนะรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
- จัดกิจกรรมการวันเด็กแหงชาติ
ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ 250,000 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. 61

2 โครงการฝกอบรมและแขง - จัดการแขงชันกีฬาเซปกตะกรอ
ก.พ. - พ.ค. 61
ขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน ณ ลานจอดรถหนาศาลางจังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ 200,000 บาท

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 13 ม.ค. 61
และมอบรางวัลใหแกเด็กและ
เยาวชนที่ผลงานดีเดน ซึ่งภายใน
งานมีหนวงานราชการ หางราน
เอกชน เขารวมมอบของรางวัล
ใหแกเด็กๆที่เขารวมงานในครั้งนี้
5 มี.ค. 61

- ผลการแขงขันรุนประชาชน ชาย ชนะเลิศ ไดแกทีม ครูหนุม
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก
ทีม ป.เปยว รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 ไดแกทีม ทาขอนยาง B
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ไดแกทีม
เพื่อแทดาบเต
- รุนอายุ 40 ป ขึ้นไป
ชนะเลิศ ไดแกทีม TOT
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแกทีม
เรืองศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแกทีม
หนุมพเนจร
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ไดแกทีม
เตาดาด 3 กุดยาง B

-

หมายเหตุ
สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา
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ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
3 โครงการแขงขันกีฬาเครือ
ขายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- เขารวมจัดการแขงขันกีฬาเครือขาย ต.ค. 60 - ก.ย. 61
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศพด.1 15 ธ.ค. 60
พัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองกาฬสินธุ
ศพด. 2 ในสังกัดเทศบาลเขารวม
ณ โรงเรียนบานตอนวิทยาคาร
การแขงขันกีฬาผลการแขง
งบประมาณ 50,000 บาท
ขัน ศพด.1 และ ศพด.2 ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ขบวนพาเหรด

หมายเหตุ
สํานักการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาศักยภาพผูเรียน
5.1 แผนงานการศึกษา
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการปจฉิมนิเทศ

เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
- จัดงานปจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการ
ศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล
งบประมาณ 90,000 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
มี.ค. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
23 มี.ค. 61
- มีนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ดังนี้
1. ระดับการศึกษาปฐมวัย
จํานวน 289 คน
2. ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 264 คน
3. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 33 คน
4. ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จํานวน 9 คน
รวมนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
ทั้งสิ้น 595 คน

หมายเหตุ
สํานักการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมขนมธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว
6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ
ลําดับ
เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ที่
๑ โครงการสนับสนุนจังหวัดในการ - ใหการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดงานมหกรรมโปงลางแพรวา จัดงานมหกรรมโปงลางแพรววา
จังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ 200,000 บาท
2 โครงการสงเสริมฟนฟู
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ประกอบดวย 7 โครงการ
ยอยดังนี้

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ก.พ. - มี.ค. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
14 ก.พ. 61
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุใหการ สนับสนุนงบประมาณในการจัด
งานมหกรรมโปงลางแพรวา

หมายเหตุ
สํานักปลัดเทศบาล

1.งานประเพณีปใหม
งบประมาณ 30,000 บาท

ม.ค. 61

1 ม.ค. 61

- จัดงานทําบุญตักบาตรเนื่องใน วันขึ้นปใหมไทยเพื่อความเปนสิริ
มงคลแกตนเองและครอบครัว
ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ

-

สํานักการศึกษา

2 .งานประเพณีลอยกระทง
งบประมาณ 350,000 บาท

พ.ย. 60

3 พ.ย. 60

- จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ํากิน
ภายในงานมีการประกวดตางๆ
ดังนี้
1. การประกวดขบวนแหกระทง
๙ คุมวัด
-รางวัลชนะเลิศ วัดปาทุงศรีเมือง
2. การประกวดพิธีกรบรรยายชาว
คุมวัด
-รางวัลชนะเลิศ วัดปาทุงศรีเมือง
ฯลฯ

-

สํานักการศึกษา
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ชื่อโครงการ
ลําดับ
เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ที่
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ - อุดหนุนงบประมาณใหกับสมาคม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมือง งบประมาณ 50,000 บาท
กาฬสินธุ

4 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
เชิงวัฒนธรรมของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุภายใตกิจกรรม
การฝกอบรม "สรางสรรค
สานไมไผไดโนเสารศิลป"
ประจําป 2561

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ระยะเวลาใน
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
9 ม.ค. 61
- จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
จิตอาสาและการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหกับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ใหเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อาทิ เรื่องศาตรแหงพระราชา
, การบริหารกาย - บริหารจิต
ฯลฯ ณ หองประชุมสุธาสินี ศีลคุณากร วิทยาลัยศาสนศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

- จัดฝกอบรมสรางสรรคสานไมไผไดโน - โครงการที่ตั้งจาย
เสารศิลป ณ อาคารธรรมะศาลา 80 ป เปนรายการใหม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)
งบประมาณ 150,000 บาท

26 ก.พ. 61

- ปราชนชาวบานไดนําภูมิปญญา ทองถิ่นการทําไดโนเสารจากไม
ไผมาถายทอดใฟกับประชาชน
และผูที่สนใจเขารวมอบรมในครั้ง
นี้

สนับสนุนตัวชี้วัด

หมายเหตุ
สํานักการศึกษา

-

สํานักการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางเครือขายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ผลการดําเนินการ
ชื่อโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ลําดับ
เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
ที่
แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
1 โครงการรณรงคปองกันและ -จัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึก
ธ.ค. 60 - เม.ย. 61
26 ธ.ค. 61
- ภาคีเครือขายรวมจัดกิจรรม ลดอุบัติเหตุทางถนน
ดานความปลอดภัยทางถนนใหกับ
รณณงคลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ประชาชน ในชวงเทศบาลปใหม
ชวงเทศบาลปใหมภายใตหัวขอ
ณ บริเวณลานจอดรถสถานีขนสงผูโดยขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร
สาร จังหวัดกาฬสินธุ
ผลจากการรณรงคในชวงเทศบาล
งบประมาณ 100.000 บาท
ปใหมไมมีผูเสียชีวิตบนทองถนน

หมายเหตุ
สํานักปลัดเทศบาล

32

ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางเครือขายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติ

เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
- จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ณ อาคารธรรมะ 80 ป เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)
งบรปะมาณ 100,000 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
พ.ย. - ธ.ค. 60

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
6 ธ.ค. 60
- จัดงานปฎิบัจัติธรรมจังหวัด กาฬสินธุ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร พรอมมีพิธีบันทึก
ขอตกลงความรวมมือสนับสนุน
สงเสริมเผยแพรศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ
โดยมีประชาชนในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาลเขารวม
ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้

หมายเหตุ
สํานักปลัดเทศบาล
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ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณุข
8.2 แผนงานสาธารณสุข
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
๑ โครงการกาฬสินธุเมือง
จักรยาน

๒ โครงการประชุมวิชาการ
ประจําป อสม.

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- เทศบาลไดรับการรับรองใหเปนเมือง ต.ค. 60 - ก.ย. 61
4 ก.พ. 61
- จัดอบรมจักรยานในกลุมผูปน จักรยานโดยกระทรวงสาธารณสุขและ
มืออาชีพ ณ หอประชุมธรรมา
มีกิจกรรมรณณงคอยางตอเนื่องโดยจัด
ภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
กิจกรรม ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง
พรอมฝกทดสอบปนระยะไกลไป
งบประมาณ 30,000 บาท
ยังวัดเศวตวันวนาราม มีผูสนใจ
เขารวมอบรม จํานวน 57 คน
- อสม. จํานวน 322 คน จัดอบรม
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
งบประมาณ 80,000 บาท

3 โครงการจัดทําปายโรงเรียน - จัดจางทําปายโรงเรียนผูสูงอายุ
ผูสูงอายุเทศบาลเมือง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
กาฬสินธุ
งบประมาณ 30,000 บาท

หมายเหตุ
สํานักการสาธารณสุขฯ

มี.ค. - เม.ย. 61

20 มี.ค. 61

- อสม. เขารวมกิจกรรม จํานวน 295 คน คิดเปนรอยละ 91.61
- อสม. ไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับ"สมารท อสม. 4.0
ชวนคนไทยสรางสุขภาพดี เลิก
สูบบุหรี่และยาเสพติด ลดเลี่ยง
โรควัณโรค โรคหัวใจ และหลอด
เลือด

-

สํานักการสาธารณสุขฯ

ม.ค. - ก.ย. 61

12 มี.ค. 61

- จัดทําปายโรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน
1 ปาย

-

สํานักการสาธารณสุขฯ

-
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ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณุข
8.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการกีฬาชาวตลาด
สัมพันธ สมานฉันท

เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
- จัดการแขงขันกีฬาของพอคา แมคา
ในตลาดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ณ ลาดจอดรถตลาดทุงนาทอง
งบประมาณ 70,000 บาท

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ระยะเวลาใน
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
ธ.ค. 60 - ก.พ. 61
9 ก.พ. 61
- พอคา แมคาเขารวมการแขงขัน กีฬา 500 คน มีการแขงขันกีฬา
มหาสนุก 10 รายการ และแขง
ขันขบวนพาเหรด และกองเชียร

หมายเหตุ
สํานักการสาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตรที่ 9 สรางความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ชื่อโครงการ
ลําดับ
เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ที่
1 โครงการอบรมผูผลิตน้ําดื่ม - อบรมผูประกอบการโรงงานน้ําแข็ง
น้ําแข็ง
น้ําดื่ม ครูผูดูแลเครื่องกรองน้ําและ
เจาหนาที่ดูแลเครื่องกรองน้ําโรงเรียน
งบประมาณ 30,000 บาท

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ระยะเวลาใน
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
ต.ค. 60 - ก.ย. 61
22 ม.ค. 61
- อบรมผูผลิตน้ําดื่ม น้ําแข็ง
โรงงานผลิตน้ําดื่ม ครูและ
เจาหนาที่ดูแลเครื่องกรองน้ํา
จํานวน 70 คน วิทยากรไดรับ
ความอนุเคราะหจากงานคุมครอง
ผูบริโภคสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ ใหความรูและ
ฝกตรวจคุณภาพน้ํา

สนับสนุนตัวชี้วัด

หมายเหตุ
สํานักการสาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตรที่ 12 พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
12.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่
สรางสรรคสําหรับเยาวชน

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- จัดพื้นที่สรางสรรคให เยาวชนไดแสดง ต.ค. 60 - ก.ย. 61
14 ก.พ. 61
- จัดกิจรรม Valentine’s Day ออกซึ่งความสามารถที่ตนเองถนัด ไม
เพือใหเด็กและเยาวชนไดแสดง
งบประมาณ 100,000 บาท
ออกอยางสรางสรรค โดยมีการ
ณ ลานบริเวณตลาดโตรุงเทศบาลเมืองฯ
จัดกิจกรรมประกวดรองเพลง
งบประมาณ 100,000 บาท
การประกวดดาวเดือน การเตน
คัฟเวอรแดนซ มีตัวแทนนักเรียน
ในเขตเทศบาลเขารวมกิจกรรม
ในครั้งนี้

2 โครงการครอบครัวคุณธรรม - จัดกิจกรรมเสริมสรางความรักความ
ม.ค. - มี.ค. 61
นําสังคมเมืองกาฬสินธุสู
อบอุน ในครอบครัวใหมีคุณธรรมจริยธรรม
ความเขมแข็ง
เปนแบบอยางที่ดีนําสูความเขมแข็ง
ณ อาคารธรรมะ 80 ป เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ (แกงดอนกลาง)
งบประมาณ 40,000 บาท

2 ก.พ. 61

- จัดงานปฎิบัติธรรมเพื่อถวาย เปนพระราชกุลศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพุทธศาสนิกชน
ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลมารวมปฏิบัติธรรม
ในครั้งนี้จํานวน 400 คน

-

หมายเหตุ
กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
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ผลการดําเนินการ
ชื่อโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ลําดับ
เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
ที่
แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
3 โครงการแขงขันกีฬาชุมชน - จัดแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธ เพื่อให ธ.ค. 60 - ก.พ. 61
2 ก.พ. 61
- จัดดการแขงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธสมานฉันท ปรองดอง เกิดความสามัคคีปรองดอง
สัมพันธสมานฉันทปรองดอง
ณ ลานตลาดคลองถม เทศบาลเมือง
โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง
กาฬสินธุ
๓๖ ชุมชน โดยมีการแขงขัน
งบประมาณ 120,000 บาท
กีฬาพื้นบาน 5 ชนิดกีฬา
เพื่อเปนการสรางความสมาน
สามัคคีที่มีตอกันกันของผูนํา
ชุมชนทั้ง ๓6 ชุมชน โดยมี
ผูเขารวมทั้งสิ้น 750 คน

หมายเหตุ
กองสวัสดิการสังคม
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ยุทธศาสตรที่ 14 สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
14.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ผลการดําเนินการ
ชื่อโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ลําดับ
เปาหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
ที่
แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
1 โครงการฝกอบรมทบทวน - จัดฝกอบรมบททวนความรูดานการ ธ.ค. 60 - มี.ค. 61
25 ม.ค. 61
- จัดฝกอบรมบททวนความรูดาน อาสาสมัครปองกันภัยวฝาย ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง
การปองกันและบรรเทาสาธารณ
พลเรือน (อปพร.) เจาหนาที่ ภาคทฤฎีและภาคปฏิบัติใหแกอาสาสมัคร
ภัยทั้งภาคทฤฎีและภาคปฏิบัติ
ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
ปองกันและบรรเทาสาธารณ- ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
ทั้ง 10 รุน และเจาหนาที่ปองกันและ
ภัยและทัศนศึกษาดูงาน
พลเรือน (อปพร.) ทั้ง 10 รุน
บรรเทาสาธารณภัย ณ มณฑล
จํานวน 50 คน และพัฒนาขีด
ทหารบกที่ 24 คายประจักษศิลปาคม
ความสามารถการปฏิบัติงาน
จังหวัดอุดรธานี
ดานการปองกันและบรรเทา
งบประมาณ 200,000 คน
สาธารณภัยเจาหนาที่ปองกันฯ
และภาคีเครือขายดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 120 คน

หมายเหตุ
สํานักปลัดเทศบาล
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บัญชีสรุปครุภัณฑแยกตามประเภท และแผนงาน
ชวง 6 เดือนแรก (ผลการดําเนินงานระหวางเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
จํานวนครุภัณฑ
ทั้งสิ้น

จํานวนครุภัณฑ
แลวเสร็จ

9
๑
๒
๐

9
1
2
0

รวม
2. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานการศึกษา

๑๒

๑๒

2
๑
๐

๒
1
0

รวม
3. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
3.4 แผนงานเคหะและชุมชน
3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๓

๓

๑
๑
๐
๐
๐

1
1
0
0
0

๒

๒

ประเภทครุภัณฑ/แผนงาน
1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการศึกษา
1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

จํานวนงบประมาณ
(บาท)
233,400
32,400
8,500
๒๗๔,๓๐๐
13,450
100,000
-

๑๑๓,๔๕๐
19,000
42,000
๖๑,๐๐๐

ครุภัณฑที่จะดําเนินการ
ในชวง 6 เดือนหลัง
4
16
0
2
๒๒
1
0
2

๓
0
0
3
2
1
๖

จํานวนงบประมาณ
(บาท)
71,900
381,350
97,400

หนวยงานที่
ดําเนินการ
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการคลัง
กองวิชาการและแผนงาน

๕๕๐,๖๕๐
50,000
85,000

สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
สํานักการศึกษา

๑๓๕,๐๐๐
62,500
46,000
28,500
๑๓๗,๐๐๐

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการชาง
สํานักการสาธารณสุขฯ
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จํานวนครุภัณฑ
ทั้งสิ้น

จํานวนครุภัณฑ
แลวเสร็จ

12
๐
๐
๒
๒
๔

12
0
0
2
2
4

รวม
5. ประเภทครุภัณฑสํารวจ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

๒๐

๒๐

0
๐

0
0

รวม
6. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
6.2 แผนงานการศึกษา

๐

๐

0
๐

0
0

ประเภทครุภัณฑ/แผนงาน
4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4.3 แผนงานการศึกษา
4.4 แผนงานสาธารณสุข
4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จํานวนงบประมาณ
(บาท)
216,600
19,300
31,400
124,900
๓๙๒,๒๐๐

ครุภัณฑที่จะดําเนินการ
ในชวง 6 เดือนหลัง
1
4
7
0
0
0
๑๒

๐

-

๐

๐

๐

๓

๑

1

220,000

0

รวม

๑

๑

๐

สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
สํานักการคลัง
สํานักการศึกษา
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
สํานักการชาง

๖๗,๓๐๐
25,515
34,000

สํานักการคลัง
สํานักการชาง

๕๙,๕๑๕

2
1

รวม
7. ประเภทครุภัณฑดนตรี
7.1 แผนงานการศึกษา

๒๒๐,๐๐๐

7,900
59,400

1
1
๒

-

หนวยงานที่
ดําเนินการ

230,000
54,000

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา

๒๘๔,๐๐๐
๐

สํานักการศึกษา
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จํานวนครุภัณฑ
ทั้งสิ้น

จํานวนครุภัณฑ
แลวเสร็จ

0
๐

0
0

๐

๐

0

0

๐

๐

0

0

รวม

๐

๐

11. ประเภทครุภัณฑการเกษตร
11.1 แผนงานเคหะและชุมชน
11.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทน

0
0

0
0

รวม
รวมทั้งสิ้น

๐
๓๘

๐
๓๘

ประเภทครุภัณฑ/แผนงาน
8. ประเภทครุภัณฑโรงงาน
8.1 แผนงานสาธารณสุข
8.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

9. ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตร
9.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม

10. ประเภทครุภัณฑกอสราง
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน

จํานวนงบประมาณ
(บาท)
๐

3
3
๖

๐

1
๑

๐

1
๑

๐
๑,๐๖๐,๙๕๐

ครุภัณฑที่จะดําเนินการ
ในชวง 6 เดือนหลัง

2
1
๓
๕๙

หนวยงานที่
ดําเนินการ
828,000
39,900

สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการชาง

๘๖๗,๙๐๐
500,000

สํานักการสาธารณสุขฯ

๕๐๐,๐๐๐
3,300,000

สํานักการชาง

๓,๓๐๐,๐๐๐
25,500
15,000
๔๐,๕๐๐
๕,๙๔๑,๘๖๕

สํานักการชาง
สํานักการสาธารณสุขฯ
สํานักการศึกษา
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ผลการติดตามและประเมินผลครุภัณตามแผนดําเนินการ ประจําปงบประมาณ 2561
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อครุภณฑ
ลําดับ
ที่
๑ เกาอี้ลอหมุนแบบมีพนักพิง

รายละเอียดครุภัณฑ
- เกาอี้ลอหมุนแบบมีพนักพิง
งบประมาณ 16,200 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. - ก.ย. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
24 ม.ค. 61
- จัดซื้อเกาอี้ลอหมุนแบบมีพนัก พิง จํานวน 6 ตัว ใชในงานทะเบียนฯ

หมายเหตุ
สํานักปลัดเทศบาล

๒ โตะพลาสติก

- โตะพลาสติก
งบประมาณ 70,000 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

2 มี.ค. 61

- จัดซื้อโตะพลาสติก จํานวน 20 ตัว ใชในอาคารระชุมธรรมาภิบาล

-

สํานักปลัดเทศบาล

๓ เกาอี้บุนวม

- เกาอี้บุนวม
งบประมาณ 60,000 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

2 มี.ค. 61

- จัดซื้อเกาอี้บุนวม จํานวน
100 ตัว ใชในอาคารระชุมธรรมาภิบาล

-

-

สํานักปลัดเทศบาล

4 พัดลมโคจร

- พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว
งบประมาณ 1,800 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

2 มี.ค. 61

- จัดซื้อพัดลมโคจร จํานวน
1 เครื่อง ใชในหองประชุมสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

-

-

สํานักปลัดเทศบาล
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ชื่อครุภณฑ
ลําดับ
ที่
5 เครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดครุภัณฑ
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) พรอมติดตั้ง
ขนาด 30,000 บีทียู
งบประมาณ 40,200 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. - ก.ย. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด 9 ก.พ. 61
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
พรอมติดตั้ง ขนาด30,000บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง ใชในหอง
ประชุมสภาเทศบาลฯ

หมายเหตุ
สํานักปลัดเทศบาล

๖ เครื่องปรับอากาศ

- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) พรอมติดตั้ง
ขนาด 13,000 บีทียู
งบประมาณ 23,000 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

9 ก.พ. 61

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
พรอมติดตั้ง ขนาด 13,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ใชใน
สํานักงานทะเบียนฯ

-

-

สํานักปลัดเทศบาล

7 โตะวางคอมพิวเตอร

- โตะวางคอมพิวเตอร
งบประมาณ 9,000 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

24 ม.ค. 61

- จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร
จํานวน 2 ตัว ใชในกองวิชาการ
และแผนงาน

-

กองวิชาการและแผนงาน

8 โตะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต

- โตะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต
งบประมาณ 7,800 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

24 ม.ค. 61

- จัดซื้อโตะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว ใชในสํานักการคลัง

-

สํานักการคลัง

9 เกาอี้บุนวมแบบมีพนักพิง

- เกาอี้บุนวมแบบมีพนักพิง
งบประมาณ 5,400 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

24 ม.ค. 61

- จัดซื้อเกาอี้บุนวมแบบมีพนัก- พิง จํานวน 2 ตัว ใชในสํานักการ
คลัง

-

สํานักการคลัง
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1.2 แผนงานการศึกษา
ชื่อครุภณฑ
ลําดับ
ที่
1 เครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดครุภัณฑ
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000
บีทียู
งบประมาณ 32,400 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. - ก.ย. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 4 ก.พ. 61
24000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
ใชงานใน ร.ร.ท.5 ดงปอ

หมายเหตุ
สํานักการศึกษา
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ชื่อครุภณฑ
ลําดับ
ที่
๑ โตะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต

2 เกาอี้บุนวมพนักพิง

รายละเอียดครุภัณฑ
- โตะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
งบประมาณ 5,800 บาท

- เกาอี้บุนวมพนักพิง มีลอหมุน
งบประมาณ 2,700 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. - ก.ย. 61

ม.ค. - ก.ย. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- จัดซื้อโตะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 24 ม.ค. 61
จํานวน 1 ตัว ใชในกองสวัสดิการสังคม
24 ม.ค. 61

- เกาอี้บุนวมพนักพิงมีลอหมุน
จํานวน 1 ตัว ใชในกองสวัสดิการสังคม

-

-

หมายเหตุ
กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
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2. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อครุภณฑ
ลําดับ
ที่
๑ เครื่องเลนดีวีดี (DVD)

๒ เครื่องขยายเสียง

รายละเอียดครุภัณฑ
- เครื่องเลนดีวีดี (DVD)
งบประมาณ 1,550 บาท

- เครื่องขยายเสียง
งบประมาณ 11,900 บาท

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ระยะเวลาใน
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
1,550 หอกระจายขาว - จัดซื้อเครื่องเลนดีวีดี (DVD) หมูบานมั่นคงเมืองใหม จํานวน 1 เครื่อง ใชงานที่หอ
กระจายขาวหมุบานมั่นคงเมือง
ใหม

กองวิชาการและแผนงาน

ม.ค. - ก.ย. 61

กองวิชาการและแผนงาน

24 ม.ค. 61

- จัดซื้อเครื่องขยายเสียง
จํานวน 1 เครื่อง ใชในงานที่หอ
กระจายขาวหมุบานมั่นคงเมือง
ใหม

-

หมายเหตุ
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2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ชื่อครุภณฑ
ลําดับ
รายละเอียดครุภัณฑ
ที่
๑ กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV - กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV
พรอมอุปกรณ
งบประมาณ 100,000 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. - ก.ย. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV 25 ธ.ค. 60
พรอมอุปกรณ จํานวน 10 ตัว
ใชงานที่สวนสาธารณะแกงดอน
กลาง

หมายเหตุ
สํานักปลัดเทศบาล
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3. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อครุภณฑ
ลําดับ
ที่
๑ เครื่องตัดหญาแบบ
สายสะพาย

รายละเอียดครุภัณฑ
- เครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย
(แบบขอแข็ง)
งบประมาณ 19,000 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. - ก.ย. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- เครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย 21 ก.พ. 61
(แบบขอแข็ง) จํานวน 2 เครื่อง
ใชงานที่สํานักปลัดเทศบาล

หมายเหตุ
สํานักปลัดเทศบาล
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3.2 แผนงานการศึกษา
ชื่อครุภณฑ
ลําดับ
ที่
๑ เครื่องกรองน้ํา

รายละเอียดครุภัณฑ
- เครื่องกรองน้ํา
งบประมาณ 42,000 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. - ก.ย. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา จํานวน 19 ก.พ. 61
3 เครื่อง ใชงานที่ ศพด.2 ดงปอ

หมายเหตุ
สํานักการศึกษา
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4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อครุภณฑ
ลําดับ
ที่
1 เครื่องคอมพิวเตอร

รายละเอียดครุภัณฑ
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
งบประมาณ 22,000 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. - ก.ย. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
22 ก.พ. 61
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง ใชงานในสํานัก
ปลัดเทศบาล

หมายเหตุ
สํานักปลัดเทศบาล

2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับ
งานสํานักงาน
งบประมาณ 16,000 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

22 ก.พ. 61

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง ใชงานใน
สํานักปลัดเทศบาล

-

-

สํานักปลัดเทศบาล

3 เครื่องสแกนเนอร

- เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

ม.ค. - ก.ย. 61

22 ก.พ. 61

- จัดซื้อเครื่องสแกนเนอรสําหรับ งานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ

-

สํานักปลัดเทศบาล

-

กองวิชาการและแผนงาน

งบประมาณ 29,000 บาท

4 เครื่องคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน
งบประมาณ 16,000 บาท

แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
ใชงานที่สํานักทะเบียนทองถิ่น
ม.ค. - ก.ย. 61

24 ม.ค. 61

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
ใชงานในกองวิชาการฯ

51

ชื่อครุภณฑ
ลําดับ
ที่
5 เครื่องคอมพิวเตอร

รายละเอียดครุภัณฑ
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
งบประมาณ 22,000 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. - ก.ย. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
24 ม.ค. 61
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง ใชในงาน
กองวิชาการฯ

หมายเหตุ
กองวิชาการและแผนงาน

6 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน
งบประมาณ 16,.000 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

24 ม.ค. 61

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงาน สํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง ใชงานใน
กองวิชาการฯ

-

-

กองวิชาการและแผนงาน

7 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดํา
งบประมาณ 6,600 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

24 ม.ค. 61

- จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร /ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2
เครื่อง ใชงานในกองวิชาการฯ

-

กองวิชาการและแผนงาน

8 เครื่องคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1
งบประมาณ 44,000 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

22 ก.พ. 61

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร

-

-

สํานักการคลัง

- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งาน ประมวลผล
งบประมาณ 21,000 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนต บุก สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง ใชงานใน
สํานักการคลัง

-

สํานักการคลัง

9 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานประมวล ผลแบบที่ 1

จํานวน 2 เครื่อง ใชงานที่
สํานักการคลัง
22 ก.พ. 61
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ชื่อครุภณฑ
ลําดับ
ที่
10 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

รายละเอียดครุภัณฑ
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดํา ชนิด LED ขาวดํา
งบประมาณ 13,200 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. - ก.ย. 61

11 เครื่องพิมพ Multfunction

- เครื่องพิมพ Multfunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
งบประมาณ 7,700 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

12 เครื่องสแกนเนอร

- เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ
เอกสาร ทั่วไป
งบประมาณ 3,100 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 22 ก.พ. 61
/ชนิด LED ขาวดํา ชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 4 เครื่อง
ใชงานในสํานักการคลัง

22 ก.พ. 61

สํานักการคลัง

- จัดซื้อเครื่องพิมพ Multfunction -

-

สํานักการคลัง

- จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับ งานเก็บเอกสาร ทั่วไป จํานวน
1 เครื่อง ใชในสํานักการคลัง

-

สํานักการคลัง

แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 1 เครื่อง ใชงานใน
สํานักการคลัง
22 ก.พ. 61

หมายเหตุ
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4.4 แผนงานสาธารณสุข
ชื่อครุภณฑ
ลําดับ
ที่
1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

2 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

รายละเอียดครุภัณฑ
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 16,000 บาท

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดํา
งบประมาณ 3,300 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. - ก.ย. 61

ม.ค. - ก.ย. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 19 ม.ค. 61
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
1 เครื่อง ใชในสํานักการสาธารณ
สุขฯ
19 ม.ค. 61

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
ใชในสํานักการสาธารณสุขฯ

-

-

หมายเหตุ
สํานักการสาธารณสุขฯ

สํานักการสาธารณสุขฯ
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4. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
4.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ชื่อครุภณฑ
ลําดับ
ที่
1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

รายละเอียดครุภัณฑ
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับ
งานสํานักงาน
งบประมาณ 16,000 บาท

2 เครื่องพิมพ Multifunction - เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)
งบประมาณ 15,400 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. - ก.ย. 61

ม.ค. - ก.ย. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนต 22 ก.พ.. 61
บุก สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง ใชในกองสวัสดิ
การฯ
22 ก.พ.. 61

- จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunc- tion แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 2 เครื่อง ใชในกองสวัสดิ
การฯ

-

หมายเหตุ
กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
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4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อครุภณฑ
ลําดับ
ที่
1 เครื่องคอมพิวเตอร

รายละเอียดครุภัณฑ
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน
งบประมาณ 32,000 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. - ก.ย. 61

2 เครื่องคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวล ผล แบบที่ 2
งบประมาณ 30,000 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

3 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED
ขาวดํา
งบประมาณ 9,900 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

4 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด
LED ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3
งบประมาณ 53,000 บาท

ม.ค. - ก.ย. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ 22 ก.พ.. 61
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง
ใชในสํานักการชาง

หมายเหตุ
สํานักการชาง

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ -

-

สํานักการชาง

12 ม.ค. 61

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง
ใชในสํานักการชาง

-

สํานักการชาง

12 ม.ค. 61

- จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดําสําหรับ
กระดาษขนาด A 3 จํานวน
1 เครื่อง ใชในสํานักการชาง

-

สํานักการชาง

22 ก.พ.. 61

งานประมวลผล แบบที่ 2
จํานวน 1 เครื่อง ใชในสํานัก
การชาง
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7. ประเภทครุภัณฑดนตรี
7.1 แผนงานการศึกษา
ชื่อครุภณฑ
ลําดับ
ที่
1 เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต

รายละเอียดครุภัณฑ
- เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต
งบประมาณ 220,000 บาท

ระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติงาน
ม.ค. - ก.ย. 61

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ปญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
(ใหระบุวันแลวเสร็จ)
แนวทางแกไข
- จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 2 ธ.ค. 60
จํานวน 1 ชุด ใชใน ร.ร.ท.4

-

-

หมายเหตุ
สํานักการศึกษษ

