งบประมาณรายจ่าย เป็นแผนการใช้จา่ ยเงินของเทศบาลในรอบระยะเวลา
หนึ่ง โดยปกติมี ระยะเวลา 1 ปี จึงเรียกว่า งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี ซึ่งเริ่ม
ต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีไปจนถึง วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์   บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ ได้นำ�เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนที่ประธานสภาเทศบาลจะเสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และส่งกลับคืนมาให้นายกเทศมนตรี
ลงนามประกาศใช้ต่อไป
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เริ่มต้นจากการจัดทำ�งบประมาณได้ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ดังต่อไปนี้
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดำ�เนินการจัดประชาคมแผนชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชนเสนอโครงการที่ต้องการให้
ดำ�เนินการในชุมชน และนำ�ปัญหาความต้องการมาจัดลำ�ดับความสำ�คัญและบรรจุในแผนพัฒนา 5 ปี โดยลงพืน้ ทีช่ มุ ชน
ในระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 1  มีนาคม  2562

หลังจากนัน้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ�แผนพัฒนาเทศบาล ครัง้ ที่ 1/2562  ในวันที่ 29
พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายวิทยา  ภูโยสาร ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาห้าปี  พ.ศ. 2561 - 2565  ฉบับทบทวน  
พ.ศ.   2562   โดยเฉพาะการนำ�แผนงานโครงการตามแผนชุมชนมาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาห้าปีเพื่อเป็นกรอบในการ
จัดทำ�งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
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และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาห้าปี
พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพื่อใช้ ในการจัดทำ�งบประมาณตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ�แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้จัดทำ�ปฏิทินการจัดทำ�งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2563
แจ้งให้หัวหน้าส่วนการงานจัดทำ�ประมาณการรายรับ  ประมาณการรายจ่าย  ประจำ�ปีงบประมาณ  2563 รวบรวม
ส่งกองวิชาการและแผนงาน  ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม  2562 และได้พิจารณาประมาณการรายรับ-รายจ่าย ก่อนที่
จะนำ�เสนอคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
และเมื่อวันที่   30 กรกฎาคม   2562 คณะผู้บริหารได้เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
โดยพิจารณาจากร่างเทศบัญญัติที่เจ้าหน้าที่งบประมาณนำ�เสนอ ซึ่งได้ประมาณการรายรับ   ใกล้เคียงกับประมาณ
การรายรับปี 2562 ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  และหนังสือ ที่ กส 0023.4/ว 314  
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ�งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ได้เสนอญัตติรา่ งเทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อประธานสภาเทศบาล เพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้พิจารณา
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ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 15  
สิงหาคม  2562  ณ  อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ  และประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  2562 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ   และในวาระที่ 3 ลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณ  453,013,835 บาทหรือไม่   โดยเรียนเชิญประชาชน
เข้าร่วมรับฟังในการประชุมสภาเทศบาล และมีการถ่ายถอดเสียงตามสายตลอดการประชุมสภา

ประมาณการรายจ่ายในปีงบประมาณ  2563  ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  436,976,914 บาท  และ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  (โรงรับจำ�นำ�)  16,036,921  บาท  จำ�แนกตามแผนงานได้  11  แผนงาน
ดังนี้
1. แผนงานบริหารทั่วไป  68,564,785  บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน  14,890,060 บาท
3. แผนงานการศึกษา  157,243,517  บาท
4. แผนงานสาธารณสุข  17,352,560  บาท
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์  170,000  บาท
6. แผนงานเคหะและชุมชน  51,248,580  บาท
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  8,711,080  บาท
8. แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  6,116,900 บาท
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  34,876,660  บาท
10. แผนงานงบกลาง  77,802,772  บาท
11. แผนงานเทศพาณิชย์ (สถานธนานุบาล)  16,036,921  บาท  
โครงการที่จะดำ�เนินการในปี 2563 เป็นโครงการในการพัฒนาองค์กร จำ�นวน 157 โครงการ เป็นเงิน   
54,009,294 บาท  คิดเป็น 12.53 % ของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำ�นวน
35 โครงการ  เป็นเงิน  24,546,000 บาท  คิดเป็น 5.62 % ของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  โครงการที่เกี่ยวเนื่อง
กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ตามแผนชุมชน  เช่น  โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย  โครงการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ โครงการ
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ประชุมประจำ�เดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน  โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง  โครงการ
เทศบาลต้านการทุจริต โครงการจัดเวทีสาธารณะ โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการคืนทางเท้า
ให้ประชาชนคืนถนนให้กบั สังคม  โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน โครงการเผยแพร่ความรูด้ า้ นกฎหมาย
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ์ โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทัศนศึกษา
ดูงาน  โครงการฝึกอบรมให้ความรูก้ บั ประชาชนเกีย่ วกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั เบือ้ งต้น  โครงการสร้างภูมคิ มุ้ กัน
เด็กไทยสร้างความปลอดภัยทางน้� 
ำ โครงการรณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมินอิ งิ ลิชโปรแกรม (MEP)  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โครงการ
TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  โครงการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์ส�ำ นึกรักบ้านเกิด  
โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์  โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี  โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สคู่ น  โครงการควบคุมสุนขั -แมวจรจัด  โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยนักเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตัง้ ครรภ์และหลังคลอด โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อในท้องถิน่   โครงการกาฬสินธุเ์ มืองจักรยาน โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน  โครงการปรับปรุง
ผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุแ์ ละจัดรูปแบบทีด่ นิ เพื่อพัฒนาพืน้ ที  ่ โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ  โครงการ
ชุมชนปลอดถังขยะ  โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำ�ธรรมชาติและสถานที่กำ�จัดขยะ  โครงการตรวจสอบคุณภาพ
ปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ โครงการตรวจแนะนำ�สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย โครงการติดตั้ง
ถังดักไขมัน โครงการเลีย้ งไส้เดือนดินกินขยะ โครงการจัดการขยะพิษ โครงการอบรมผูป้ ระกอบการร้านอาหาร แผงลอย
ตลาดและตลาดโต้รงุ่   โครงการลอกท่อระบายน้�  
ำ โครงการล้างทำ�ความสะอาดตลาด  โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  โครงการกำ�จัดขยะปุ๋ยอินทรีย์ ในชุมชนด้วยวิธีการหมักไร้อากาศและผลิต
แก๊สชีวภาพ  โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน โครงการอบรมการจัดการขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง  โครงการ
คัดเลือกแม่ดีเด่นในวันแม่ โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในชุมชน โครงการ
จัดกิจกรรมพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ส�ำ หรับเยาวชน โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน โครงการขับเคลื่อน
ชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5  
โครงการครอบครัวคุณธรรม นำ�สังคมเมืองกาฬสินธุส์ คู่ วามเข้มแข็ง โครงการเฝ้าระวังและติดตามผูผ้ า่ นการบำ�บัดฟืน้ ฟู
ผู้ติดยาเสพติด   โครงการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   โครงการบำ�บัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด โครงการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพในชุมชน  โครงการประกวดชุมชนดีเด่น  โครงการชุมชนร่วมใจต้านยาเสพติด  โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์สมานฉันท์ ปรองดอง โครงการแข่งขันกีฬาผูส้ งู อายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ์ โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุพ์ ชื อันเนื่องมาจาก
โครงการพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและ
ครอบครัวในชุมชน โครงการกาฬสินธุร์ ว่ มใจไทยพุทธ – มุสลิม  โครงการจุตสิ ขุ าวดี สร้างสุขทีป่ ลายทางชีวติ   โครงการ
จัดงานวันเด็ก  โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนาม
กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  และโครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ
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โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 35 โครงการ งบประมาณ 24,546,000 บาท ที่จะดำ�เนินการ
ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งนำ�มาจากการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ ตามข้อเสนอที่ ได้จากการทบทวนแผนชุมชน ได้แก่
1. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 750,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  950,000  บาท
3. โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและก่อสร้างระบบระบายน้� 
ำ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2
ดงปอ 212,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง 213,000 บาท
5. โครงการต่อเติมหลังคาและก่อสร้างทางเดินมีหลังคาคลุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1
กุดยางสามัคคี 473,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ�ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหลังสำ�นักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  670,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้� 
ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกถนนธนะผล (ข้างร้านตัดผม) ชุมชนวัดสว่างคงคา
355,000 บาท
8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนทุ่งศรีเมือง 1,660,000 บาท
9. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ�ถนนข้างศาลากลางแห่งใหม่ ชุมชนดงปอ  1,704,000 บาท
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านเทิดไท้ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง 930,000 บาท
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ�  ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่า
ทุ่งศรีเมือง 407,000 บาท
12. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ�ถนนส่วนราชการหน้าสำ�นักงาน ปปช. กาฬสินธุ์ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
3,454,000 บาท
13. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอัคราสา ชุมชนหัวโนนโก 452,000 บาท
14. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากสะพานทุง่ สระถึงถนนทางเข้าหมูบ่ า้ นศรีเมืองใหม่ ชุมชนทุง่ สระ 127,000 บาท
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ�  ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนหนองเรือ - หัวคู ชุมชนหัวคู - หนองเรือพัฒนา
687,000 บาท
16. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบายพาสทุ่งมน ข้างโรงแรมคิวบิส 2 ชุมชนหัวคู - หนองเรือ
พัฒนา 694,000 บาท
17. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนผังเมือง 2 ชุมชนหัวคู - หนองเรือพัฒนา  200,000 บาท
18. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบายพาสทุง่ มน (ข้างบ้าน ผอ.เจริญศักดิ์ ทองมา) ชุมชนทุง่ ศรีเมือง
พัฒนา 217,000 บาท
19. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้�ำ ถนนวิโรจน์รตั น์ ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนทุง่ ศรีเมืองพัฒนา 1,514,000 บาท
20. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 15 ชุมชนสุขสบายใจ
717,000 บาท
21. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้� 
ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกดอนกลอย ชุมชนดอนกลอย
416,000 บาท
22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ�  ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยท่าสินค้า 5 เชื่อมซอยบับพาอุทิศ ชุมชนท่าสินค้า
915,000 บาท
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23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอย 1 (แม่พิมพา) ชุมชนซอยน้ำ�ทิพย์ 207,000 บาท     
24. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนอนรรฆนาค ช่วงหน้าโรงเลื่อยจากซอยอนรรฆนาค 5  ถึงซอยอนรรฆนาค
7 ชุมชนโรงเลื่อย 272,000 บาท
25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 22 ชุมชนวัดสว่างพัฒนา 192,000 บาท
26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ�  ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยห้าหนุ่ม (แยกบ้านแม่ทองไส) ชุมชนวัดสว่างพัฒนา
252,000 บาท
27. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ชุมชนริมแก่งดอนกลาง 157,000 บาท
28. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ�ซอยการเคหะฯ ชุมชน กสส. 1,435,000 บาท
29. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ�  ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 14 ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนโรงงิ้ว
95,000 บาท
30. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ�ถนนมาประณีต (เทศบาล 27) เชื่อมระบบระบายน้ำ�  หน้าสำ�นักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนสุขสบายใจ 1,122,000 บาท
31. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาเคนต่อจากโครงการเดิม ชุมชนดงปอ 140,000 บาท
32. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีดาว 4 ชุมชนหัวโนนโก 313,000 บาท
33. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์  11 ชุมชนหนองไชยวาน 207,000 บาท
34. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหาดลำ�ดวน 1 ชุมชนหาดลำ�ดวน 1,937,000 บาท
35. โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธบี รมพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 500,000 บาท

สรุปผลการดำ�เนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) = 87.31 %
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = 94.59 %
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน = 81.44 %
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การพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ส่งผลให้เทศบาลได้รับรางวัล 7 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ “เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ยอดเยี่ยมระดับประเทศ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

รางวัลด้านการบริหารจัดการน้ำ�เสียยอดเยี่ยม ประเภทระบบบำ�บัดน้ำ�เสียชุมชน

รับรางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดีเด่น
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การดำ�เนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นระดับชาติ

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภท ดีเลิศ

รางวัลพระปกเกล้า
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
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