
	 งบประมาณรายจา่ย	 เปน็แผนการใชจ้า่ยของเทศบาลโดยคำานงึ

ถงึรายรบัทีจ่ะตอ้งเพยีงพอกบัการใชจ้า่ยในรอบระยะเวลาหนึง่  โดยปกตมิ ี

ระยะเวลา  1  ป ี ดงันัน้จงึเรยีกวา่  งบประมาณรายจา่ยประจำาป ี ซึง่เริม่ตน้

ในวันที่  1  ตุลาคมของทุกปีไปจนถึงวันที่  30  กันยายน  ของปีถัดไป 

 เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำาปงีบประมาณ  พ.ศ.  2560 

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี 

เมอืงกาฬสนิธุ ์ ไดน้ำาเสนอตอ่สภาเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ เพื่อใหค้วามเหน็ชอบ 

ก่อนที่ประธานสภาเทศบาลจะเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

พิจารณาให้ความเห็นชอบ  และส่งกลับคืนมาให้นายกเทศมนตรี

ลงนามประกาศใช้ต่อไป
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เริ่มต้นจากการจัดทำางบประมาณได้ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน  

ดังต่อไปนี้

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ดำาเนินโครงการจัดทำาแผนและทบทวนแผนชุมชน โดยได้ลงพื้นที่ในการออกประชาคม

รับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการ

ของประชาชนทั้ง 36  ชุมชน ในระหว่าง

วันที่ 4 – 28  มีนาคม 2559  เพื่อนำาปัญหา

ความต้องการมาจัดลำาดับความสำาคัญบรรจุ 

ลงแผนพัฒนาเทศบาลระยะ 3 ปี 

 หลังจากนั้นมีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่  2  มิถุนายน  

2559  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นประธานคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณาการจัดทำาและทบทวนร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562  โดยเฉพาะการนำาแผนงานโครงการตามแผนชุมชนมา

บรรจุไว้ ในแผนพัฒนาเทศบาล  ซึ่งแผนพัฒนาสามปีจะใช้เป็นกรอบในการจัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปี

 และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่  27 มิถุนายน  2559  ครั้งที่  1/2559 ณ  ห้อง

ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธู์ เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อ

พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 –2562  ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนและทบทวน โดยได้เรียนเชิญ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น นายกสมาคมภูไทนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และนายกพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

นายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เข้าร่วม

ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 – 2562
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 จากนั้นปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ แจ้งให้หัวหน้าส่วนการงานจัดทำางบประมาณรายรับ - ประมาณ

การรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ 2560 โดยได้ประชุมหารือเกี่ยวกับประมาณการรายรับประมาณการรายจ่ายของแต่ละสำานัก/

กอง/ฝ่าย เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2559 และ คณะผู้บริหารได้เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้า

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี 2560 เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

โดยพิจารณาประมาณการใกล้เคียงกับประมาณการรายรับปี  2559  ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 

2559  และหนังสือ ที่ กส 0023.4/ว 4192  ลงวันที่  4  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำางบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำาเป็นญัติงบประมาณ พ.ศ. 2560 นำาเสนอต่อประธานสภา

เทศบาล

 ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2559  เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม 2559  

ณ อาคารหอประชมุธรรมาภบิาล เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์ในวาระที ่1 ขัน้รบัหลกัการ และประชมุสภาเทศบาลสมยัสามญั สมยัที ่3 ครัง้ที ่

2 ประจำาปี 2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และในวาระที่ 3  

ลงมตวิา่จะเหน็ชอบใหต้ราเปน็เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงนิงบประมาณ 380,407,588 บาท 

หรอืไม ่ โดยเรยีนเชญิประชาชนเขา้รว่มรบัฟงัในการประชมุสภาเทศบาล  และมกีารถา่ยถอดเสยีงตามสายตลอดการประชมุสภา  ซึง่สภา 

เทศบาลมมีตเิหน็ชอบใหต้ราเปน็เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  ในวงเงนิ 365,205,588 บาท  ตามที่

นายกเทศมนตรเีมอืงกาฬสนิธุ ์นายจารวุฒัน ์บญุเพิม่ เสนอ เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสนิธุแ์ลว้ จะใชบ้งัคบั

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
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 ประมาณการรายจ่ายในปีงบประมาณ 2560 ประมาณการไว้ 379,253,416 บาท แยกเป็นรายจ่ายทั่วไป

ของเทศบาล จำานวน 365,205,588 บาท และรายจ่ายเฉพาะสถานธนานุบาล (โรงรับจำานำา) 14,047,828  บาท โดยประมาณการ

รายจ่ายจำาแนกตามแผนงานได้ 10 แผนงาน และเป็นงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการแผนงานเทศพาณิชย์ 1 แผนงาน ดังนี้ 

 1. แผนงานบริหารทั่วไป 57,090,040 บาท

 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 15,709,560 บาท

 3. แผนงานการศึกษา 131,331,088 บาท

 4. แผนงานสาธารณสุข 18,649,620 บาท

 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 220,000 บาท

 6. แผนงานเคหะและชุมชน 54,087,740 บาท

 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7,000,840 บาท

 8. แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 5,800,060 บาท 

 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 23,063,250 บาท

 10. แผนงานงบกลาง 52,253,390 บาท

 วงเงินงบประมาณ 380,407,588 บาท เป็นประมาณการรายรับทั่วไปของเทศบาลและเป็นประมาณการรายรับของสถาน

ธนานุบาล (โรงรับจำานำา) อีกส่วนหนึ่ง ประมาณการรับไว้ ประมาณการรายรับในส่วนของเทศบาล 365,205,588 บาท แยกเป็น

ประมาณการจากรายได้ที่จัดเก็บเอง 54,792,500 บาท ซึ่งประมาณการใกล้เคียงกับรายได้ที่จัดเก็บจริงในปี 2558 รายได้ที่รัฐบาล

จัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณการ 135,300,000 บาท ซึ่งประมาณการใกล้เคียงกับรายได้ที่จัดเก็บจริง 

ในปี 2558 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณการ 175,113,088 บาท โดยแยกเป็นเงิน 

อุดหนุนทั่วไป 58,685,960 บาท ซึ่งเป็นประมาณการจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เทศบาล โดยในปีนี้ทางรัฐบาลได้จัดสรร

เงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อ HIV จำานวน 30,060,960 บาท เข้ามาด้วย และเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 

116,427,128 บาท 

 ในส่วนของสถานธนานุบาลประมาณการรายรับไว้ 15,202,000 บาท แยกเป็นประมาณการจากหมวดรายได้ 9,902,000 

บาท และประมาณการจากเงินรายได้อื่น ๆ 5,300,000 บาท  

 11. แผนงานเทศพาณิชย์ (สถานธนานุบาล) 14,047,828 บาท  

 โครงการที่จะดำาเนินการในปี 2560  เป็นโครงการในการพัฒนาองค์กร จำานวน 131 โครงการ เป็นเงิน

40,221,547 บาท และเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำานวน 45 โครงการ เป็นเงิน 28,191,000 บาท โครงการที่เกี่ยวเนื่อง

กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามแผนชุมชน เช่น โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนโครงการ 

ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง โครงการเทศบาลต้านการทุจริต โครงการจัดเวทีสาธารณะ โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา  

โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน

กฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โครงการ 

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นโครงการ

รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โครงการ

พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โครงการ

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซี่ยนศึกษา โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) โครงการจัดทำาศูนย์เรียนรู้

สำาหรับเด็กปฐมวัยโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน โครงการพ่อแม่คนที่สอง
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โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

5 ดงปอ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์ โครงการเฝ้าระวังและ

ควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โครงการควบคุมสุนัข - แมวจรจัด โครงการส่งเสริมให้ ใช้จักรยานในชีวิตประจำาวัน โครงการ

พัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานผู้นำาจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และผู้นำาชุมชน โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดา

และทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด โครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

และจัดรูปแบบที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ โครงการชุมชนปลอดถังขยะ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ

แหล่งน้ำาธรรมชาติและสถานที่กำาจัดขยะ โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ โครงการตรวจแนะนำา

สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย โครงการติดตั้งถังดักไขมัน โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน โครงการอบรม 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดโต้รุ่ง โครงการลอกท่อระบายน้ำา โครงการล้างทำาความสะอาดตลาด  

โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โครงการกำาจัดขยะปุ๋ยอินทรีย์ ในชุมชน

ด้วยวิธีการหมักไร้อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำาบ่อบำาบัดน้ำาเสีย โครงการจัดการขยะพิษ 

โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำาบ่อบำาบัด โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น 

ในวันแม่ โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรี เพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในชุมชน โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่

สร้างสรรค์สำาหรับเยาวชน โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน โครงการครอบครัวคุณธรรม  

นำาสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง  โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โครงการณรงค์

ต่อต้านยาเสพติด โครงการบำาบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน โครงการประกวด

ชุมชนดีเด่น โครงการชุมชนร่วมใจต้านยาเสพติด โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ ปรองดอง โครงการ

จัดงานวันเด็ก โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน และโครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม 

 โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  45  โครงการ  งบประมาณ  28,191,000  บาท ที่จะดำาเนินการ

ในปีงบประมาณ  2560  ซึ่งนำามาจากการจัดลำาดับความสำาคัญ  ตามข้อเสนอที่ได้จากการทบทวนแผนชุมชน  เช่น

 1.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาเคน ชุมชนดงปอ 181,000 บาท

 2.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านประธานชุมชน ชุมชนซอยน้ำาทิพย์ 338,000 บาท    

 3.  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำาถนนรอบวัดดงปอ ชุมชนดงปอ 1,743,000 บาท

 4.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา  ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยดอกไม้  ชุมชนซอยน้ำาทิพย์ 455,000 บาท     

 5.   โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหอพัก V.B. เชื่อมสนามฟุตบอลใบบุญ ชุมชนสุขสบายใจ 473,000 บาท                   

 6.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยกุดยางสามัคคี 1 ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนกุดยางสามัคคี 228,000 บาท

 7.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาภู ชุมชนหัวคู-หนองเรือ 643,000 บาท

 8.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแช่มชื่นอุทิศ  ชุมชนหาดลำาดวน 1,410,000 บาท

 9.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยลถนอม 1 ชุมชนหัวโนนโก 165,000 บาท

 10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์อุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์ 470,000 บาท

 11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 13 จากสะพานถึงหน้าโรงฆ่าสัตว์ ชุมชน

     คุ้มห้วย 615,000 บาท

 12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอนรรฆนาค 40 ต่อจากโครงการเดิม  ชุมชนกุดยางสามัคคี 206,000 บาท

 13. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเฟื่องฟ้า 5 ถึงแยกหมู่บ้านชุมชนหนองไผ่ 1,734,000 บาท  

 14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเฟื่องฟ้า 6 ต่อจากโครงการเดิมชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง 

      338,000 บาท 

โทร.1559 ฟรี 24 ชม.สอบถามข้อมูล ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย



 15.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างกำาแพงวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง

      462,000 บาท

 16.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสิงห์หลง  ชุมชนท่าสินค้า  625,000 บาท

 17.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสมหวัง ชุมชนริมแก่งดอนกลาง 149,000 บาท

 18.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านครูอำานวย ชุมชนทุ่งมน 287,000 บาท 

 19.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 10  ชุมชนหนองผักแว่น 87,000 บาท

 20.  โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยข้างโรงงิ้วฝั่งซ้ายมือ ชุมชนโรงงิ้ว 65,000 บาท 

 21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยข้างศูนย์ อสม. (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนสงเปลือยกลาง 

                148,000 บาท  

 22.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสมชัย ชุมชนโพธิ์ ไทร 110,000 บาท 

 23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์  ซอย 6  ชุมชนหนองผักแว่น        

                192,000 บาท

 24.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างพัฒนา 145,000 บาท

 25.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์พัฒนา (ทางเข้าบ่อตกปลา) ต่อจากโครงการเดิม 

      ชุมชนสงเปลือยใน  217,000 บาท 

 26.  โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนรอบหนองไชยวาน ช่วงศาลาชุมชน ชุมชนหนองไชยวาน 118,000 บาท

 27.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวิโรจน์ 4  ชุมชนสุขสบายใจ 143,000 บาท

 28.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสนามบินตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  (ต่อจากโครงการเดิม)       

                ชุมชนสงเปลือยนอก 489,000 บาท

 29.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 9 ชุมชนหนองผักแว่น 300,000 บาท

 30.  โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำาบริเวณถนนทางเข้าวัดประชานิยม ถนนวัดประชานิยม - หัวคู   

      และถนนรอบวัดประชานิยม ชุมชนสุขสบายใจ 2,054,000 บาท 

       31.  โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆนาคช่วงหน้าวัดสว่างคงคาถึงแยกทางไปเรือนจำา 2,838,000 บาท

 32.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และสะพานข้ามคลองคำาพาอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ 470,000 บาท

       33.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหำาชัย ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง 1,008,000 บาท

       34.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์ ฝั่งขวามือ  ชุมชนสงเปลือยใน 265,000 บาท

       35.  โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนประชาสามัคคี ชุมชนดอนกลอย 490,000 บาท                                                 

       36.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยข้างบ้านประธานชุมชน ชุมชนสงเปลือยใน 120,000

       37. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำาและบ่อพัก โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ  1,670,000 บาท   

          38.  โครงการต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1        

                กุดยางสามัคคี 150,000 บาท                                                             

          39.  โครงการต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2   

      ดงปอ 140,000 บาท                                                                     

         40.    โครงการก่อสร้างรั้วและประตูเปิด – ปิด โรงเรียนเทศบาล ๕ ดงปอ 300,000 บาท

                           

พบเบาะแสการทุจริต แจ้ง ตู้ ปณ.100 www.kalasin-mu.go.th



 41. โครงการปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้ โพธิ์ค้ำา) 1,000,000 บาท                                                                                                

 42. โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล ตลาดลาน 1  2,500,000 บาท                                         

 43. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  300,000 บาท                            

 44. โครงการปรับปรุงอาคารสำานักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 100,000 บาท                                                                                  

 45. โครงการปรับปรุงระบบจราจรบริเวณแยกถนนชัยสุนทรตัดถนนภิรมย์ (แยกโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย) 300,000 บาท

สรุปผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.  2559

 และในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ จำานวน 3 โครงการ  

เป็นเงิน 38,261,600 บาท  คือ

 1. โครงการป้องกันน้ำาท่วมในเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  งบประมาณ 27,876,000  บาท

 2. โครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธชยันตี พุทธมนฑลแก่งดอนกลาง(ก่อสร้างส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร) 

งบประมาณ 10,000,000 บาท

 3. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำาหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งหารเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  จัดสรรให้สถาน

ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  งบประมาณ  385,600  บาท
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 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ดำาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมส่งผลให้เทศบาลได้รับรางวัล  ดังนี้

 • เกียรติบัตรทองคำารางวัลองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 2  

(ปีงบประมาณ 2560-2562)

 • รางวัลชมเชยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี  

ประจำาปี  พ.ศ. 2559  ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 

3,500,000 บาท 

 • โล่ประกาศเกียรติคุณพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะ

มูลฝอยและของเสียอันตราย  ภายใต้ โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ 

(Clean & Green City) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 • โล่รางวัลองค์กรสวัสดิการสังคมต้นแบบ  

ในงานมหกรรมตำาบลสวัสดิการสังคมสร้างสุข  และงาน

วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำาปี 2559 

พบเบาะแสการทุจริต แจ้ง ตู้ ปณ.100 www.kalasin-mu.go.th


