งบประมาณรายจ่ า ย

เป็นแผนการใช้จ่ายเงินของ
เทศบาลในรอบระยะเวลาหนึง่ โดยปกติมรี ะยะเวลา 1 ปี จึงเรียกว่า
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม
ของทุกปี ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจำ � ปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
ของเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ นายจารุ วั ฒ น์ บุ ญ เพิ่ ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้น�ำ เสนอต่อสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่ประธานสภา
เทศบาลจะเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และส่งกลับคืนมาให้นายกเทศมนตรีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป
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เริม่ ตนจากการจัดทํางบประมาณได ใชกระบวนการมีสว นรวมจากหลายภาคสวน ดังตอไปนี้
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดำาเนินการจัดประชาคมแผนชุมชน เพื่อให้แต่ละชุมชนเสนอโครงการที่ต้องการ
ให้ดำาเนินการในชุมชน และนำาปัญหาความต้องการมาจัดลำาดับความสำาคัญและบรรจุในแผนพัฒนา 4 ปี โดยลงพื้นที่
ชุมชนในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2561 และในวันที่ 25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2561

หลั ง จากนั้ น มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาล ครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่
15 มิถนุ ายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โดยมี นายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อพิจ ารณาเพิ่ มเติ มและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะการนำาแผนงานโครงการตามแผน
ชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อเป็นกรอบในการ
จัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปี โดยที่ประชุมประชาคม
ท้องถิน่ ได้พจิ ารณาโครงการพัฒนาต่าง ๆ และให้ความเห็นชอบ
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
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และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องประชุมมะหาด สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 โดยมี นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564

โดยปลัดเทศบาลในฐานะเจ้าหน้าทีง่ บประมาณ แจ้งให้หวั หน้า
ส่วนการงานเตรียมการจัดทำ�งบประมาณรายรับ - ประมาณการ
รายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ 2562 โดยได้ประชุมหารือเกี่ยวกับ
ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่ายของแต่ละสำ�นัก/กอง/ฝ่าย
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และ คณะผู้บริหารได้เรียนเชิญสมาชิก
สภาเทศบาล หั ว หน้ า ส่ ว นการงาน และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ร่ ว มพิ จ ารณาร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำ � ปี 2562
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล โดยพิจารณา
ประมาณการใกล้เคียงกับประมาณการรายรับปี 2561 ตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือ ที่ กส
0023.4/ว 3403 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทำ�งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำ�เป็นญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. 2562 นำ�เสนอต่อประธานสภาเทศบาล
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ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
และในวาระที่ 3 ลงมติว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินงบประมาณ
419,849,025 บาท หรือไม่ โดยเรียนเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังในการประชุมสภาเทศบาล และมีการถ่ายถอดเสียงตามสาย
ตลอดการประชุมสภา ซึง่ คณะกรรมการแปรญัตติได้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายลง และสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการ
แปรญัตติให้ลดรายจ่ายหรือลดจำ�นวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายลง 7 รายการ เป็นเงิน 7,667,000 บาท ซึ่งการพิจารณางบประมาณ
ของคณะกรรมการแปรญัตติท่ีพิจารณาให้เพิ่มเติมรายจ่ายขึ้นใหม่ 21 รายการ รวมเป็นเงิน 7,678,850 บาท โดยใช้วงเงิน
จากทีข่ อลดรายจ่ายหรือลดจำ�นวนเงินทีข่ ออนุญาตจ่ายดังกล่าวโดยที่ ไม่ได้รบั คำ�รับรองจากนายเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นการฝ่าฝืน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 60 ซึ่งห้ามมิให้กระทำ�การดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้ง
และเป็นการก้าวล่วงอำ�นาจของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึง่ เป็นเหตุให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปโดยไม่เหมาะสม เนื่องจากประธานสภาเทศบาลบรรจุในระเบียบวาระการประชุมเฉพาะรายการ
ที่ขอลดรายจ่ายหรือลดจำ�นวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเท่านั้น ไม่บรรจุรายการที่เพิ่มเติมรายจ่ายขึ้นใหม่ ซึ่งเมื่อสภามีมติเห็นชอบ
ให้ลดรายจ่ายหรือลดจำ�นวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายแล้วมีผลทำ�ให้วงเงินดังกล่าวตกไปอันเป็นการทำ�ให้ประชาชนขาดประโยชน์
จากการจัดบริการสาธารณะในวงเงินดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีหนังสือตักเตือนสภาเทศบาลให้ปฏิบัติหน้าที่
โดยตระหนักถึงประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเป็นสำ�คัญ และมิให้กระทำ�การฝ่าฝืนข้อห้ามตามทีม่ กี ฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิ
ของทางราชการกำ�หนดไว้ โดยเคร่งครัด และพึงระวังมิให้เกิดกรณีเช่นนีอ้ กี ดังนัน้ เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำ�ปี พ.ศ. 2562
จึงมีวงเงิน 412,182,025 บาท เป็นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ประมาณการรายรับในส่วนของเทศบาล 419,849,025 บาท แยกเป็น ประมาณการจากรายได้ทจี่ ดั เก็บเอง 59,974,572 บาท
ซึง่ ประมาณการใกล้เคียงกับรายได้ทจี่ ดั เก็บจริงในปี 2560 รายได้ทรี่ ฐั บาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประมาณการ
139,800,000 บาท ซึ่งประมาณการใกล้เคียงกับรายได้ที่จัดเก็บจริงในปี 2560 รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณการ 220,074,453 บาท โดยแยกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 90,579,595 บาท ซึ่งเป็นประมาณการ
จากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เทศบาล โดยในปีนี้ ทางรัฐบาลได้จัดสรรเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อ
HIV จำ�นวน 44,444,400 บาท เข้ามาด้วย และเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 129,494,858 บาท ในส่วนของงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการของสถานธนานุบาลประมาณการรายรับไว้ 17,202,000 บาท แยกเป็น ประมาณการจากหมวดรายได้ 11,202,000 บาท
และประมาณการจากเงินรายได้อื่น ๆ 6,000,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
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ประมาณการรายจ่ายในปีงบประมาณ 2562 ประมาณการไว้ 426,523,589 บาท แยกเป็นรายจ่ายทั่วไป
ของเทศบาล จำานวน 412,182,025 บาท และรายจ่ายเฉพาะสถานธนานุบาล (โรงรับจำานำา) 14,341,564 บาท
โดยประมาณการรายจ่ายจำาแนกตามแผนงานได้ 10 แผนงาน และเป็นงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการแผนงาน
เทศพาณิชย์ 1 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานบริหารทั่วไป
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6. แผนงานเคหะและชุมชน

64,505,660
17,339,360
151,065,988
16,895,050
170,000
55,227,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10. แผนงานงบกลาง
11. แผนงานเทศพาณิชย์ (สถานธนานุบาล)

8,203,960
7,953,056
24,259,860
66,561,591
14,341,564

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

โครงการที่จะดําเนินการในป 2562 เปนโครงการในการพัฒนาองคกร จํานวน 150 โครงการ
เปนเงิน 47,825,972 บาท และเปนโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 37 โครงการ
เปนเงิน 25,862,000 บาท
โครงการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับพีน่ อ้ งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามแผนชุมชน เช่น โครงการสนับสนุน
การเลือกตัง้ ตามระบอบประชาธิปไตยโครงการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน โครงการฝกอบรมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง โครงการ
เทศบาลต้านการทุจริต โครงการจัดเวทีสาธารณะ โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการคืนทางเท้า
ให้ประชาชน คืนถนนให้กับสังคม โครงการรณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการฝกอบรมจัดตัง้ อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุน่ ที่ 12
โครงการฝกอบรมให้ความรูก้ บั ประชาชนเกีย่ วกับการปองกันและระงับอัคคีภยั เบือ้ งต้น โครงการฝกอบรมพัฒนาระบบ
การบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน (หน�วย EMS) โครงการสร้างภูมคิ มุ้ กันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้าำ โครงการรณรงค์
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ โครงการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โครงการจัดการศึกษาทางเลือก
มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
โครงการฝกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์สำานึกรักบ้านเกิด โครงการรณรงค์ปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการ
ดูแลรักษาและปองกันโรคสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์
สู่คน โครงการควบคุมสุนัข-แมวจรจัด โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและ
ทารกระหว่างตัง้ ครรภ์และหลังคลอด โครงการปองกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิน่ โครงการกาฬสินธุเ์ มืองจักรยาน
โครงการปองกันการขาดสารไอโอดีน โครงการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุและ
คนพิการ โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปแบบที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โครงการเฝาระวัง
มลพิษทางอากาศ โครงการชุมชนปลอดถังขยะ โครงการเฝาระวังคุณภาพแหล่งน้ำาธรรมชาติและสถานที่กำาจัดขยะ
โครงการตรวจสอบคุณภาพปุยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ โครงการตรวจแนะนำาสุขาภิบาลอาหาร และอาหาร
ปลอดภัย โครงการติดตั้งถังดักไขมัน โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะ โครงการจัดการขยะพิษ โครงการอบรม
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ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดโต้รงุ่ โครงการลอกท่อระบายน้าำ โครงการล้างทำาความสะอาดตลาด
โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โครงการกำาจัดขยะปุย อินทรีย์ ในชุมชน
ด้วยวิธีการหมักไร้อากาศและผลิตแกสชีวภาพ โครงการอบรมผู้ผลิตน้ำาดื่ม น้ำาแข็ง โครงการอบรมพัฒนาเทศบาล
ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการต้นไม้ ใหญ่ในเขตเทศบาล โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น
ในวันแม่ โครงการเฝาระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในชุมชน โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่
สร้างสรรค์สำาหรับเยาวชน โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน โครงการขับเคลื่อนชุมชน
ตามแนวหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว โครงการชุ ม ชนร่ ว มใจรั ก ษาศี ล 5
โครงการครอบครัวคุณธรรม นำาสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง โครงการเฝาระวังและติดตามผู้ผ่านการบำาบัด
ฟืนฟูผู้ติดยาเสพติด โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการบำาบัดฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด โครงการฝกอบรม
กลุ่มอาชีพในชุมชน โครงการประกวดชุมชนดีเด่น โครงการชุมชนร่วมใจต้านยาเสพติด โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์สมานฉันท์ ปรองดอง โครงการแข่งขันกีฬาผูส้ งู อายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุพ์ ชื อันเนื่องมาจาก
โครงการพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
และครอบครัวในชุมชน โครงการจัดงานวันเด็ก โครงการฝกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการส่งเสริมฟืนฟูประเพณีวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 37 โครงการ งบประมาณ 25,862,000 บาท

ทีจ่ ะดำาเนินการในปีงบประมาณ 2562 ซึง่ นำามาจากการจัดลำาดับความสำาคัญ ตามข้อเสนอที่ ได้จากการทบทวน
แผนชุมชน เช่น
1. โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมและบำาบัดน้ำาเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
2,300,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำารอบวัดป่าทุ่งศรีเมือง ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
2,599,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยฉายจรุง ชุมชนหัวโนนโก
502,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยวัลลภ ชุมชนหัวโนนโก
3,171,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1 ถนนหัวโนนโก ชุมชนหัวโนนโก
99,000 บาท
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยเกษมอุทิศ ชุมชนบุญกว้าง
233,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกซอยศรีเมืองพัฒนา
เชื่อมโครงการเดิม ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา
575,000 บาท
8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนหลังตลาดร่วมใจการเกษตร
ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา
280,000 บาท
9. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสุขสบายใจ 18 ชุมชนสุขสบายใจ
678,000 บาท
10. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสบายใจ 16 ชุมชนสุขสบายใจ
1,146,000 บาท
11. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำาซอยพรมวรคันธ์ ชุมชนสงเปลือยนอก
2,792,000 บาท
12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหน้าโรงบำาบัดน้ำาเสียถึงบ้าน นายแสง ภาวิขำา
ชุมชนคุ้มห้วย
602,000 บาท
13. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (สนามเด็กเล่น) ชุมชนหนองไชยวาน
103,000 บาท
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสิทธิวงศ์ ฝังซ้าย ชุมชนท่าสินค้า 521,000 บาท
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเนตรวงษ์
ชุมชนกุดยางสามัคคี
352,000 บาท
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16. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างคลองฮี โร่ ฝังขวา ชุมชนกุดยางสามัคคี
450,000 บาท
17. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยริมทุ่ง ชุมชนดงปอ
728,000 บาท
18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกถนนทางเข้า
โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
672,000 บาท
19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกซอยลำาสระคลอง
ชุมชนซอยน้ำาทิพย์
578,000 บาท
20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหอพักสมหวัง ชุมชนวัดสว่างพัฒนา 819,000 บาท
21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยถนนดอนกลอย ชุมชนดอนกลอย 725,000 บาท
22. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำาถนนวิโรจน์รัตน์ต่อจากโครงการเดิม
ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา
728,000 บาท
23. โครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 สำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
143,000 บาท
24. โครงการปรับปรุงอาคารสำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ก่อสร้างระบบระบายน้ำา คสล.รูปตัวยู
200,000 บาท
25. โครงการปรับปรุงแก้ ไขจุดอันตรายแยกถนนประดิษฐ์ตัดถนนโสมพะมิตร
(แยกหน้าสถานีขนส่งผู้ โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์)
100,000 บาท
26. โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางถนนชัยสุนทร ตัด ถนนธนะผล
100,000 บาท
27. โครงการปรับปรุงอาคารสำานักงานฝ่ายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
98,000 บาท
28. โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการหน�วยกู้ชีพ-กู้ภัย
288,000 บาท
29. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
750,000 บาท
30. โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารอนุบาล
300,000 บาท
31. โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
600,000 บาท
32. โครงการก่อสร้างปายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
30,000 บาท
33. โครงการต่อเติมอาคารเรียน
500,000 บาท
34. โครงการต่อเติมกันสาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (อาคารโรงฆ่าสุกร)
200,000 บาท
35. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
950,000 บาท
36. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
650,000 บาท
37. โครงการจัดซื้อที่ดิน สำาหรับเป็นที่ทำาการชุมชนเกษตรสมบูรณ์
300,000 บาท
สรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ดาำ เนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมส่งผลให้เทศบาลได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ระดับประเทศ ประจำาปี 2561
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำาปี 2561

รางวัลชนะเลิศกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และรางวัลชนะเลิศ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค
ระดับดีเยี่ยม ประจำาปี 2561
รางวัลรองชนะเลิศสำานักทะเบียนดีเด่น ประจำาปี 2561

รางวัลพระปกเกล้าทองคำา ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำาปี 2561

รางวัลศูนย์อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น
ประเภทเทศบาลเมือง
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