งบประมาณรายจ่าย เป็นแผนการใช้จ่ายของเทศบาล
โดยคำ�นึงถึงรายรับที่จะต้องเพียงพอกับการใช้จ่ายในรอบระยะเวลาหนึ่ง
โดยปกติมรี ะยะเวลา 1 ปี ดังนัน้ จึงเรียกว่า งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
ซึง่ เริม่ ต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปี
ถัดไป
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งกาฬสิ น ธุ์ ได้ นำ� เสนอต่ อ สภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่ประธานสภาเทศบาล
จะเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และส่งกลับคืนมาให้นายกเทศมนตรีลงนามประกาศใช้ต่อไป
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เริม่ ตนจากการจัดทํางบประมาณได ใชกระบวนการมีสว นรวมจากหลายภาคสวน ดังตอไปนี้
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดำาเนินการจัดประชาคมแผนชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชนเสนอโครงการที่ต้องการให้
ดำาเนินการในชุมชน และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อนำาปัญหาความต้องการมาจัด
ลำาดับความสำาคัญและบรรจุในแผนพัฒนา 4 ปี ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หลั ง จากนั้ น มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
สนั บ สนุ น การจั ด ทำ า แผนพั ฒ นาเทศบาล ในวั น ที่ 27
มิถนุ ายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โดยมี นายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เป็ น ประธานคณะกรรมการ เพื่ อ พิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม
และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
โดยเฉพาะการนำ า แผนงานโครงการตามแผนชุ ม ชน
มาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำา
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี
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และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมี นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานกรรมการ
เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง โดยได้เรียนเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เช่น สมาคมภูไท สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคม
คนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผน
พัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564

จากนั้นปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ แจ้งให้หัวหน้าส่วนการงานจัดทำ�งบประมาณรายรับ ประมาณการรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ 2561 โดยได้ประชุมหารือเกี่ยวกับประมาณการรายรับ ประมาณการ
รายจ่ายของแต่ละสำ�นัก/กอง/ฝ่าย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และ คณะผู้บริหารได้เรียนเชิญสมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องร่วมพิจารณาร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2561
เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล โดยพิจารณาประมาณการใกล้เคียงกับประมาณการ
รายรับปี 2560 ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือ ที่ กส 0023.4/ว 2975
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ�งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำ�เป็นญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561 นำ�เสนอต่อประธาน
สภาเทศบาล
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ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่
15 สิงหาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 2 ประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และในวาระที่ 3 ลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินงบประมาณ 386,261,730 บาท หรือไม่ โดยเรียนเชิญประชาชนเข้า
ร่วมรับฟังในการประชุมสภาเทศบาล และมีการถ่ายถอดเสียงตามสายตลอดการประชุมสภา ซึ่งสภาเทศบาลมีมติเห็น
ชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวงเงิน 386,261,730 บาท ตามที่
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม เสนอด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 9 เสียง และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว โดยได้มีประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

ประมาณการรายรับในส่วนของเทศบาล 386,261,730 บาท แยกเป็น ประมาณการจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
59,137,736 บาท ซึ่งประมาณการใกล้เคียงกับรายได้ที่จัดเก็บจริงในปี 2559 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณการ 135,600,000 บาท ซึ่งประมาณการใกล้เคียงกับรายได้ที่จัดเก็บจริงในปี
2559 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณการ 191,523,994 บาท โดยแยก
เป็นเงินอุดหนุนทัว่ ไป 66,636,238 บาท ซึง่ เป็นประมาณการจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปทีร่ ฐั บาลจัดสรรให้เทศบาล โดยในปีนี้
ทางรัฐบาลได้จัดสรรเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ติดเชื้อ HIV จำ�นวน 37,239,600 บาท เข้ามาด้วย
และเงินอุดหนุนทัว่ ไปด้านการศึกษา 124,887,756 บาท ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของสถานธนานุบาล
ประมาณการรายรับไว้ 16,602,000 บาท แยกเป็น ประมาณการจากหมวดรายได้ 10,602,000 บาท และประมาณ
การจากเงินรายได้อื่น ๆ 6,000,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประมาณการรายจ่ายในปีงบประมาณ 2561 ประมาณการไว้ 400,452,588 บาท แยกเป็นรายจ่ายทั่วไป
ของเทศบาล จำ�นวน 386,261,730 บาท และรายจ่ายเฉพาะสถานธนานุบาล (โรงรับจำ�นำ�) 14,190,858 บาท
โดยประมาณการรายจ่ายจำ�แนกตามแผนงานได้ 10 แผนงาน และเป็นงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการแผนงานเทศพาณิชย์
1 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานบริหารทั่วไป 		
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา 		
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

60,719,145
15,847,200
141,517,946
17,743,780
170,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. แผนงานเคหะและชุมชน 			
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 		
10. แผนงานงบกลาง 				
11. แผนงานเทศพาณิชย์ (สถานธนานุบาล) 		
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57,711,732 บาท
7,568,220 บาท
5,651,820 บาท
21,044,980 บาท
58,286,907 บาท
14,190,858 บาท
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โครงการที่จะดําเนินการในป 2561 เปนโครงการในการพัฒนาองคกร จํานวน 135 โครงการ
งบประมาณ 48,599,487 บาท
ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับพีน่ อ้ งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามแผนชุมชน เช่น โครงการสนับสนุนการเลือก
ตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โครงการเฉลิมพระเกียรติวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาและวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบรมวงศานุวงศ์ โครงการประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการ
หอกระจายข่าวชุมชน โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหอกระจายข่าว
ชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง โครงการเทศบาลต้านการทุจริต โครงการจัด
เวทีสาธารณะ โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม โครงการ
รณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โครงการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยเบื้องต้น โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำา โครงการรณรงค์
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ โครงการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โครงการจัดทำาศูนย์การเรียนรู้
เฉลิมพระเกียรติ โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของ อปท.เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โครงการจัดทำาศูนย์การเรียนรู้สำาหรับ
เด็กปฐมวัย โครงการจัดการศึกษาทางเลือกมินอิ งิ ลิชโปรแกรม (MEP) โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาล โครงการสร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โครงการ TO BE NUMBER ONE
สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด โครงการฝกอบรมเยาวชนสำานึกมัคคุเทศก์รักบ้านเกิด โครงการรณรงค์ปองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการดูแลรักษาและปองกันโรคสัตว์ โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์
สูค่ น โครงการควบคุมสุนขั -แมวจรจัด โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษา
ดูงานผู้นำาจิตอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และผู้นำาชุมชน โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่าง
ตั้งครรภ์และหลังคลอด โครงการปองกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่นโครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน โครงการ
ปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปแบบที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ
โครงการชุมชนปลอดถังขยะ โครงการเฝาระวังคุณภาพแหล่งน้ำาธรรมชาติและสถานที่กำาจัดขยะ โครงการตรวจสอบ
คุณภาพปุย หมักอินทรียเ์ พื่อปรับปรุงคุณภาพ โครงการตรวจแนะนำาสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย โครงการติดตัง้
ถังดักไขมัน โครงการเลีย้ งไส้เดือนดินกินขยะ โครงการจัดการขยะพิษ โครงการอบรมผูป้ ระกอบการร้านอาหาร แผงลอย
ตลาดและตลาดโต้รงุ่ โครงการลอกท่อระบายน้าำ โครงการล้างทำาความสะอาดตลาด โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โครงการกำาจัดขยะปุย อินทรีย์ ในชุมชนด้วยวิธกี ารหมักไร้อากาศและผลิตแกส
ชีวภาพ โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์ โครงการอบรมผูผ้ ลิตน้าำ ดื่ม น้าำ แข็ง โครงการอบรมพัฒนาเทศบาล
ด้านสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน โครงการคัดเลือกแม่ดเี ด่นในวันแม่ โครงการเฝาระวังของกลุม่ สตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี ในชุมชน โครงการจัดกิจกรรมพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์สาำ หรับเยาวชน โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
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ชุมชน โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการ
ชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5 โครงการครอบครัวคุณธรรม นำาสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง โครงการเฝาระวังและ
ติดตามผูผ้ า่ นการบำาบัดฟน ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติด โครงการณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด โครงการบำาบัดฟน ฟูผตู้ ดิ /ผูเ้ สพยาเสพติด
โครงการฝกอบรมกลุม่ อาชีพในชุมชน โครงการประกวดชุมชนดีเด่น โครงการชุมชนร่วมใจต้านยาเสพติด โครงการแข่งขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ ปรองดอง โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการจัดงานวันเด็ก
โครงการฝกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน และโครงการส่งเสริมฟนฟูประเพณีวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 36 โครงการ งบประมาณ 21,813,000 บาท
ที่จะดำาเนินการในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งนำามาจากการจัดลำาดับความสำาคัญ ตามข้อเสนอที่ ได้จากการ
ทบทวนแผนชุมชน ได้แก่
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร ชุมชนทุ่งสระ
1,744,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยไทรทองพัฒนา ชุมชนสงเปลือยกลาง 2,681,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 4 ชุมชนสุขสบายใจ
570,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยโรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ์
ชุมชนสงเปลือยนอก
2,643,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างร้านขนมจีน ชุมชนสงเปลือยนอก 684,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าำ ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยบ้านนายประศักดิช์ ุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา 271,000บาท
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเขียวสัมพันธ์ ชุมชนดงปอ
1,487,000 บาท
8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างร้านอาหารชมดาว ชุมชนสุขสบายใจ
203,000 บาท
9. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามบ่อนไก่ ชุมชนคุ้มห้วย
331,000 บาท
10. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุภี ชุมชนทุ่งมน
520,000 บาท
11. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านเทิดไท้ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
575,000 บาท
12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนามนเชื่อมคำาพาอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ์
880,000 บาท
13. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสบายใจ 6 ชุมชนสุขสบายใจ
299,000 บาท
14. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภูธรรมะ ชุมชนหัวโนนโก
154,000 บาท
15. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำาถนนท่าสินค้าฝังขวามือ ชุมชนท่าสินค้า
791,000 บาท
16. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำา ซอยน้ำาทิพย์ฝังขวามือ ชุมชนซอยน้ำาทิพย์
463,000 บาท
17. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยยลถนอม 2 ชุมชนหัวโนนโก
55,000 บาท
18. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขสบายใจ 3 ชุมชนสุขสบายใจ
699,000 บาท
19. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุ่งมน ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง 624,000 บาท
20. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เลียบคลองชลประทาน จากซอยหาดลำาดวน 1
เชื่อมซอยตาสังข์ ชุมชนหาดลำาดวน
200,000 บาท
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21. โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยร่วมใจพัฒนาอนรรฆนาค 18 ชุมชนวัดหอไตรปฏิการาม 190,000 บาท
22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแสงพงษ์ 2 ชุมชนสุขสบายใจ 1,165,000 บาท
23. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวัดสว่างพัฒนา 3 ชุมชนวัดสว่างพัฒนา
234,000 บาท
24. โครงการปรับปรุงอาคารสำานักงานทะเบียนท้องถิ่นเป็นศูนย์บริการสะดวก
300,000 บาท
25. โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและแก้ ไขจุดอันตรายบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล ๔
(ถนนประดิษฐ์)
100,000 บาท
26. โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและแก้ ไขจุดอันตรายถนนกาฬสินธุ์
100,000 บาท
27. โครงการปรับปรุงอาคารสำานักงานฝ่ายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
100,000 บาท
28. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
800,000 บาท
29. โครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๔ (ถนนประดิษฐ์)
350,000 บาท
30. โครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำาแบบโครงเหล็กถักและติดตั้งถังเก็บน้ำาไฟเบอร์กลาส
500,000 บาท
31. โครงการปรับปรุงปายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 100,000 บาท
32. โครงการจัดทำาปายชื่อโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
30,000 บาท
33. โครงการพัฒนาตลาดสดสู่มาตรฐานตลาดสดน�าซื้อ
800,000 บาท
34. โครงการปรับปรุงและต่อเติมทีท่ าำ การชุมชนวัดหอไตรปฏิการามชุมชนวัดหอไตรปฏิการาม 130,000 บาท
35. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชุมชนบุญกว้าง
90,000 บาท
36. โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
950,000 บาท
สรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

และในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ จำานวน 3 โครงการ เป็นเงิน
9,835,200 บาท คือ
1. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ภายในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 2,475,000 บาท
2. ค่าชุดอุปกรณ์สำาหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT โรงเรียน
เทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา งบประมาณ 96,400 บาท
3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากวงเวียนวัดสว่างคงคา ถึงศาลเจ้าโสมพะมิตร)
งบประมาณ 7,263,800 บาท
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ดาำ เนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมส่งผลให้เทศบาลได้รับรางวัล ดังนี้

- รางวัลชมเชยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดใหญ่
ประเภทโดดเด่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำาปี พ.ศ. 2560
ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 4,000,000 บาท

- รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประเภท
การจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว ระดับภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ
ประจำาปี 2560 เข้ารับในงานประชุมรัฐมนตรีอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 14 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ณ เมืองเนการา ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

- รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประเภทการจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว ระดับประเทศจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกียรติบัตรจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลน�าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน” ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ในการประกวดเมืองสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืน ประจำาปี 2559
จากนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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