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กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุ์ที่เคารพ

เปนอีกวาระหนึ่งที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะได้รายงานผลการปฏิบัติ
งานในรอบปงบประมาณ รายงานกิจการประจำาป 2556 ของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ซึง่ เปนปที่ 3 ทีผ่ มได้ทาำ หน้าทีน่ ายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ บริหาร
งานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล โดยได้กำาหนด
แนวทางการประพฤติปฏิบตั งิ านในหน้าทีร่ าชการของบุคลากรเทศบาลไว้วา่
“ถือศีลห้า รูห้ น้าที่ รักสามัคคี หลีกหนีอบาย กายใจสงบ” ซึง่ จะเปนการปลุกจิต
สำานึกให้บุคลากรตั้งอยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรม มีความละอายและ
เกรงกลัวต่อบาป เมื่อได้ประพฤติและปฏิบัติแล้วก็จะนำาความสงบสุขมา
สู่ตนเอง ครอบครัว สังคม หน�วยงานและบังเกิดผลดีต่อหน้าที่ราชการ
ประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากหน�วยงานราชการ ภารกิจต่างๆ ของ
เทศบาลหลายๆ ภารกิจ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนแล้ว
ก็เปนเรื่องยากที่งานนั้น ๆ จะสำาเร็จลุล่วงไปได้ การได้รับความร่วมมือจาก
พีน่ อ้ งประชาชน ตลอดจนการได้รบั ความร่วมมือจากภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อ
ที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุด ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้กำาหนดวิสัยทัศน์
เอาไว้ว่า “กาฬสินธุ์เปนเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล”
ในปงบประมาณ 2556 นี้เปนอีกปหนึ่งที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ประสบ
ผลสำาเร็จจากการทีพ่ นี่ อ้ งประชาชนและภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องได้รว่ มกันพัฒนา
เทศบาลจนได้รบั รางวัลถึง 9 รางวัลเปน 9 ความสำาเร็จแห่งปทชี่ าวเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ได้กา้ วไปสูเ่ ป้าหมายขององค์กรอีกระดับหนึง่ 9 ความสำาเร็จนี้
จะเกิดขึ้นไม่ได้หากพี่น้องประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม ผมขอขอบคุณทุกท่าน
ทุ ก ภาคส่ ว นที่ ทำ า ให้ เ ราได้ ก้ า วไปสู่ ค วามสำ า เร็ จ แห่ ง ป ใ นครั้ ง นี้ และใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 นี้ จะมีผลการดำาเนินงานอะไรบ้าง ผมขอให้พนี่ อ้ ง
ประชาชนได้ติดตามในหนังสือรายงานกิจการนี้ ขอขอบคุณครับ

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)
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หมายถึง บานเมืองสะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม
มีการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
พรอมใหบริการ ประสานแก ไข กาวไกลการศึกษา
ชาวประชาปลอดภัย นําใหพนภัยยาเสพติด
มุงสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลสำรางวั
�เร็จของก�รปฏิ
บัติง�นต�มนโยบ�ยในรอบปี
ลแห่งความสำ
�เร็จในรอบปี

สำ�นักการช่าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร
และผังเมือง
ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
2. ส่วนการโยธา
ฝ่ายสาธารณูปโภค
- งานบำ�รุงรักษาทางและสะพาน
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรและระบบจราจร
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
- งานวิศวกรรมออกแบบจราจร

สำ�นักการศึกษา

. ฝ่ายแผนงานและโครงการ
- งานแผนและโครงการ
- งานระบบสารสนเทศ
- งานงบประมาณ
- งานธุรการ
2. ส่วนบริหารการศึกษา
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวางแผนบุคคลและ
ทะเบียนประวัติ
ฝ่ายกิจการโรงเรียน
- งานโรงเรียน
- งานกิจการนักเรียน
ฝ่ายวิชาการ
- งานส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทางการศึกษา
3. ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- งานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
- งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลป และวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
4. หน่วยศึกษานิเทศก์
ฝ่ายนิเทศการศึกษา
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
ฝ่ายพัฒนาศึกษา
5. โรงเรียน
- เทศบาล  (กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์)
- เทศบาล 2 (วัดสว่างคงคา)
- เทศบาล 3 (วัดเหนือ)
- เทศบาล 4 (วัดใต้ โพธิ์ค้ำ�)
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

สำ�นักปลัดเทศบาล

. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานกิจการสภา
2. ฝ่ายอำ�นวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
3. ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานบัตรประจำ�ตัวประชาชน
4. ฝ่ายป้องกันและรักษา
ความสงบ
- งานรักษาความสงบ
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
. ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานสาธารณสุขชุมชน
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
- งานป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ
- งานป้องกันและบำ�บัดยาเสพติด
และสารเสพติด
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานสุ ข าภิ บ าลและอนามั ย
สิ่งแวดล้อม
- งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานบริ ก ารและรั ก ษาความ
สะอาด
- งานควบคุ ม มลพิ ษ และเหตุ
รำ�คาญ
2. ส่ ว นบริ ก ารสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมการฆ่าสัตว์
- งานรักษาป้องกันและควบคุม
โรคในสัตว์
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานทันตสาธารณสุข
- งานเภสัชกรรม

สำ�นักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
. ส่วนบริหารงานคลัง
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการซื้อและการจ้าง
- งานจัดทำ�ทะเบียนพัสดุ
ฝ่ายการเงินและบัญชี
- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
ฝ่ า ยระเบี ย นการคลั ง และสถิ ติ
การคลัง
- งานควบคุมจัดทำ�ทะเบียน
และงบประมาณรายจ่าย
- งานจัดระเบียบเกี่ยวกับ
การเงินและพัสดุ
- งานจัดทำ�สถิติการรับจ่าย
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
2. ส่วนพัฒนารายได้
ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดรายได้
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน
- งานพัฒนากิจการพาณิชย์
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย น
ทรัพย์สิน
- งานบริ ก ารข้ อ มู ล และแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

สำ�นักการคลัง
.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
2.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานวิ เ คราะห์ น โยบายและ
แผน
- งานจัดทำ�งบประมาณ
- งานวิจัยประเมินผล
3.ฝ่ า ยการบริ ก ารและเผยแพร่
วิชาการ
- งานบริ ก ารและเผยแพร่
วิชาการ
- งานบริการข้อมูลข่าวสารทาง
ท้องถิ่น
4.ฝ่ายนิติการ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานนิติกรรมสัญญา

กองวิชาการ
และแผนงาน

.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
2.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานกิจการสตรีและคนชรา
3.ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานชุมชนเมือง
4.ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการ
สังคม

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 การปรับปรุงกลไกการทำ�งานขององค์กร

โครงการแข่งขันกีฬา อปท. สัมพันธ์

องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตอำ � เภอเมื อ ง
กาฬสินธุ์ ได้มติให้เทศบาลตำ�บลบึงวิชัยเป็นเจ้าภาพในการ
จัดการแข่งขันกีฬา อปท.อำ�เภอเมืองสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 15  ประจำ�ปี
2556 ในระหว่ า งวั น ที่ 24 - 25 มกราคม 2556 ณ
สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างความสมัครสมาน
สามั ค คี อั น ดี ร ะหว่ า ง อปท. ในเขตอำ � เภอเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ส่งพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง
ผู้นำ�ชุมชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  อปท.อำ�เภอเมืองสัมพันธ์
การจัดการแข่งขันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำ�เภอเมือง เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 17 อปท. (รวม อบจ.) สำ�หรับ
ชนิดกีฬาทีจ่ ดั การแข่งขันคือ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล กีฬาพืน้ เมือง เป็นต้น ซึง่ ผลการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รางวัลชนะเลิศ กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาพื้นเมือง วิ่งเปี้ยว 4/50 เมตร ชาย กองเชียร์รางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาพืน้ เมือง วิง่ ขาโถกเถก 80 เมตร หญิง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาพืน้ เมือง วิง่ สามขา 80 เมตร หญิง
วิ่งผลัดกระสอบทราย 4/50 เมตร ชาย ขบวนพาเหรด งบประมาณที่ใช้ 100,000 บาท  

> 19 <

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการดำาเนินงานของอาสาสมัครไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชุมชน

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ร่วมกับ สำ�นักง�นอัยก�รจังหวัดก�ฬสินธุ์ จัดโครงก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รเกี่ยวกับ
ก�รดำ�เนินง�นของอ�ส�สมัครไกล่เกลีย่ ข้อพิพ�ทในชุมชน ณ หอประชุมธรรม�ภิบ�ล เพื่ออบรมให้คว�มรูท้ �งด้�นกฎหม�ย
แก่คณะกรรมก�รชุมชนทั้ง 36 ชุมชน งบประม�ณ 35,000 บ�ท

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อวัดระดับคว�มพึงพอใจของประช�ชนต่อก�รให้บริก�รของเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ และเป็นก�รวัดผลสัมฤทธิ์
ในก�รบริห�รง�นของเทศบ�ล รวมถึงแนวท�งในก�รพัฒน�และปรับปรุงง�นบริก�รอย่�งต่อเนื่อง ผลก�รประเมิน
คว�มพึงพอใจแยกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้
- ด้�นคว�มพึงพอใจผลก�รปฏิบัติง�นของสำ�นักง�นเทศบ�ล ในภ�พรวมพบว่�ประช�ชนมีคว�มพึงพอใจ
ในระดับม�ก คิดเป็นร้อยละ 83.40
- ด้�นคว�มพึงพอใจต่อก�รปฏิบัติง�นของสำ�นักทะเบียน ในภ�พรวมพบว่� ประช�ชนมีคว�มพึงพอใจ
ในระดับม�ก คิดเป็นร้อยละ 79.47
- ด้�นคว�มพึงพอใจต่อผลง�นของเทศบ�ล ในภ�พรวมพบว่� ประช�ชนมีคว�มพึงพอใจในระดับม�ก
คิดเป็นร้อยละ 79.73
- ด้�นคว�มพึงพอใจต่อผลง�นก�รจัดก�รศึกษ� ในภ�พรวมพบว่� ประช�ชนมีคว�มพึงพอใจระดับม�ก
คิดเป็นร้อยละ 81.00
สำ�หรับคว�มพึงพอใจในก�รปฏิบัติง�นของเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ทั้ง 4 ประเด็นอยู่ในระดับม�ก คิดเป็นร้อยละ
82.60 และประช�ชนต้องก�รให้พัฒน�และปรับปรุงก�รให้บริก�ร 3 ประเด็นหลัก คือ ข้อเสนอแนะของประช�ชนต่อก�ร
ปฏิบตั งิ �นของเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ปัญห�และคว�มต้องก�รของประช�ชนในเขตเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ผลก�รประเมิน
พบว่� ปัญห�และคว�มต้องก�รส่วนใหญ่เป็นปัญห�ในด้�นก�รแก้ ไขปัญห�ย�เสพติดในชุมชน ก�รเก็บขยะมูลฝอย
และเวล�ก�รจัดเก็บขยะเพิม่ จำ�นวนถังขยะ ก�รดูแลคว�มปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประช�ชน ก�รส่องสว่�งไฟฟ้�
ปรับปรุงพัฒน�สวนส�ธ�รณะ ง�นรักษ�และปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น งบประม�ณ 100,000 บ�ท

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
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โครงการจัดงานวันเทศบาล

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ จัดโครงก�รจัดง�นวันเทศบ�ล ในวันที่ 24 เมษ�ยน 2556 ซึ่งกำ�หนดให้เป็นวันเทศบ�ล
กิจกรรมทำ�บุญเลี้ยงพระ โดยมีคณะผู้บริห�รสม�ชิกสภ�เทศบ�ล พนักง�นเทศบ�ล พนักง�นครู และพนักง�นจ้�งทุกคน
เข้�ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ งบประม�ณ 40,000 บ�ท

โครงการประเมินกิจกรรม 5 ส

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภ�พก�รบริก�ร ซึ่งผลจ�กก�รติดต�ม
คว�มก้�วหน้�ของกิจกรรมรณรงค์ 5 ส และก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นของส่วนร�ชก�รต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
ผลก�รตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส พบว่� สำ�นัก/กอง ที่ได้ดำ�เนินก�รต�มม�ตรฐ�นก�รประเมินกิจกรรม 5 ส เรียงลำ�ดับ
จ�กม�กไปห�น้อย ดังนี้ 1. สำ�นักก�รส�ธ�รณสุขฯ 2. สำ�นักก�รศึกษ� 3. สำ�นักก�รคลัง 4. กองวิช�ก�รและแผนง�น
5. สำ�นักก�รช่�ง 6. สำ�นักปลัดเทศบ�ล 7. กองสวัสดิก�รสังคมต�มลำ�ดับ งบประม�ณ 50,000 บ�ท

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างงานภายในสำานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

เพื่อเป็นก�รลดขั้นตอนในก�รปฏิบัติง�นให้มีคว�มสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้พัฒน�ระบบเครือข่�ย เพื่อก�ร
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นภ�ยในสำ�นักง�น โดยก�รติดระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับทุกสำ�นักกอง ฝ่�ย อำ�นวย
คว�มสะดวกและสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน งบประม�ณ 500,000 บ�ท
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โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ งบประมาณ 200,000 บาท

ก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น ขนาด 50 x 7.0 เมตร จำ�นวน 1 หลัง ตามแบบแปลนของเทศบาล เพื่อให้เก็บวัสดุ
อุปกรณ์สำ�นักงานของสำ�นักปลัดเทศบาล งบประมาณ 200,000 บาท

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น (สำ�นักงานเทศบาลหลังเก่า)
ปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น (สำ�นักงานเทศบาลหลังเก่า) มีรายละเอียดดังนี้
1. ปรับปรุงห้องน้ำ� - ห้องส้วมเดิม เพื่อใช้เป็นห้องน้ำ� - ห้องส้วม
สำ�หรับคนพิการ พื้นที่ประมาณ 5 ตร.ม.
2. ต่อเติมห้องน้ำ� - ห้องส้วม ชาย-หญิง และห้องเก็บพัสดุ
สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นพื้นที่ประมาณ 75 ตร.ม.
3. ซ่อมแซมเพดานภายนอกอาคาร พื้นที่ประมาณ 230 ตร.ม.
ตามแบบแปลนเทศบาลกำ�หนด งบประมาณ 1,800,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 2 การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
โครงการอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยกองวิชาการและแผนงานได้จัดทำ�โครงการอบรมผู้ประกาศข่าวชุมชน ในวันที่ 20
มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำ�งานของผู้ประกาศข่าวชุมชน
ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเผยแพร่ขา่ วสารทางหอกระจายข่าวให้ประชาชนได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง
มีประสิทธิภาพมากยิ่ง โดยได้รับเกียรติจาก นายเทิดศักดิ์ สิทธิจินดา และ อาจารย์บุญเรือง  ถาวรสวัสดิ์ มาเป็นวิทยากร
อบรม งบประมาณ 30,000 บาท

โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยกองวิชาการและแผนงานได้จดั กิจกรรมเทศบาลพบสื่อมวลชนและผูป้ ระกาศข่าวชุมชน  
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกาศข่าวชุมชนที่คอยประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้แก่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยจัดให้มีการแถลงข่าวผลการดำ�เนินงานของเทศบาลและการแข่งขันกีฬา
> 22 <

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับเทศบาล ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 งบประมาณ 50,000 บาท

โครงการจัดเวทีสาธารณะ
เพื่อเปิดพื้นที่การแสดงสินค้าหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นการสร้างรายได้ และการเปิดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์
แก่ประชาชนทั่วไป จึงได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยการสำ�รวจความคิดเห็นของชุมชนในเขตเทศบาล
ผลการสำ � รวจ ปรากฏว่ า  ประชาชนเห็ น ด้ ว ยในการจั ด โครงการถนนคนเดิ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.80 ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.50 ไม่ แ สดงความคิ ด เห็ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.70 พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมในการดำ � เนิ น การมากที่ สุ ด
คือถนน 1155 คิดเป็นร้อยละ 27.90 ความเหมาะสมสำ�หรับการจัดงานต่อเดือนมากที่สุด คือ 4 ครั้งต่อเดือน
งบประมาณ 10,000 บาท

โครงการเทศบาลพบประชาชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำ�ปี 2556 โดยได้ ให้บริการนอกสถานที่ของ
ทุกสำ�นัก / กองฝ่าย ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 36 ชุมชน งบประมาณ 150,000 บาท

โครงการจัดทำ�รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั ทำ�รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามนโยบายของผูบ้ ริหาร เพื่อให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วม
ในการรับรูแ้ ละตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านของนายกเทศมนตรี และคณะผูบ้ ริหารพร้อมบุคลากรเทศบาลทีเ่ ป็นผูน้ �ำ นโยบาย
ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ของเทศบาล  และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบตั งิ านประจำ�ปีของเทศบาล
ตามนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรี จำ�นวน 500 เล่ม เผยแพร่ให้ประชาชน ส่วนราชการ และภาคเอกชน
ให้มีส่วนร่วมในการกำ�กับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
งบประมาณ 100,000 บาท  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร
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โครงการจัดทำ�สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์

จัดทำ�วารสารราย 3 เดือน จำ�นวน 8,000 ฉบับ
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร  
ความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และกิจกรรม
ของชุ ม ชนในเขตเทศบาลให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบ
อย่างต่อเนื่อง งบประมาณ 416,000 บาท

โครงการจัดทำ�รายงานกิจการของเทศบาล

จัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานในรอบปี เพื่อสรุปผลงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และชุมชนในเขตเทศบาล ให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ โดยวางยุทธศาสตร์และแนวทางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
และเกิด ประโยชน์ สูงสุ ดต่อประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการบริห ารจั ดการ ร่ วมรับ รู้ ใน
การดำ�เนินงานของเทศบาล งบประมาณ 100,000 บาท

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์

จัดทำ�รายการกาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานและข้อมูลข่าวสารทั่วไปให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นรับรู้ และเข้าใจอย่างกว้างขวาง โดยเผยแพร่ผ่านทางรายการเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น สัปดาห์ละ 3 วัน
ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ งบประมาณ 72,000 บาท

โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดอบรมการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบ
การบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล หรือจัดทำ�โครงการต่างๆ ของเทศบาล
ซึ่งในปัจจุบันจากเดิมมีสมาขิก จำ�นวน 50 คน และได้มีประชาชนมาสมัคร
เป็นอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงานเพิ่มเติม จำ�นวน 22 คน
รวมมีอาสาสมัครตรวจสอบการบริหารทั้งสิ้น 72 คน งบประมาณ 30,000 บาท
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โครงการเทศบาลต้านการทุจริต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่าย
จัดกิจกรรมรวมพลังรณรงค์ “ต่อต้านคอร์รัปชั่น” (ตามโครงการเทศบาลต้านการทุจริต) เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้
ตระหนักถึงผลร้ายของการคอร์รัปชั่น   และแสดงพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งในภาคเช้ามีการเดินรณรงค์ต่อต้าน
คอร์รัปชั่น  โดยมีนักเรียน นักศึกษาข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  มีกิจกรรมแสดงผลงานของเยาวชน และกิจกรรมแสดง
นิทรรศการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และภาคบ่ายตัวแทนยุวทูตต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เข้ารับการอบรมสัมมนาการปลูกจิตสำ�นึกในการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น  ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทีมวิทยากรจากสำ�นักงาน
ป.ป.ช. เขต 4 จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 100,000 บาท

โครงการจัดทำ�รายงานกิจการชุมชน
รวบรวมผลงาน หรือกิจกรรมของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน หรือกิจกรรมของทุกชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยเฉพาะประชาชน
ในชุมชนได้รบั ทราบผลงานในการดำ�เนินงานของคณะกรรมการชุมชน งบประมาณ
50,000 บาท

โครงการจัดทำ�รายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล

เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของกิจการสภาให้สาธารณชน
ได้รับทราบ อันจะเป็นข้อมูลข่าวสารสำ�หรับการสืบค้น จำ�นวน 300 เล่ม งบประมาณ
30,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีองค์ความรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่
โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู

จั ด ฝึ ก อบรมพนั ก ง�นครู ข องเทศบ�ล เพื่ อ พั ฒ น�
ศักยภ�พด้�นก�รเรียนก�รสอน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงไป ให้มีประสิทธิภ�พ
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ งบประม�ณ 200,000 บ�ท

โครงการพัฒนาครู งบประมาณ 324,000 บาท

พัฒน�ครูให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถในเทคนิควิธีก�รสอนแนวใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเทคโนโลยี
โดยส่งครู จำ�นวน 108 คน เข้�อบรมต�มวัน เวล� และสถ�นที่ที่กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่นกำ�หนด งบประม�ณ
324,000 บ�ท

โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ได้จัดโครงก�รสัมมน�ผู้บริห�รและครูอ�ส�สอนเด็กเร่ร่อน เพื่อเป็นก�รพัฒน�คุณภ�พ
ชีวิตของเด็ก และพัฒน�ส่งเสริมให้ได้รับก�รศึกษ�แก่เด็กเร่ร่อนในเขตเทศบ�ล ให้ได้รับก�รพัฒน�ที่ดีขึ้น งบประม�ณ
6,000 บ�ท

โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา

ส่งครูผู้รับผิดชอบด้�นกีฬ� เข้�รับก�รอบรม จำ�นวน 4 คน ได้แก่ น�งศศิพรรณ โพธิแท่น น�ยอนุศักดิ์
คำ�ศิริรักษ์ น�ยทองภพ ไร่สงัด และ น�ยกิตติศักดิ์ สิงคะจันทร์ ในระหว่�งวันที่ 19 – 22 สิงห�คม 2556 เพื่อให้นำ�
คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ทักษะที่ได้จ�กก�รอบรมม�บำ�รุงรักษ�สน�มกีฬ�ให้ได้ม�ตรฐ�น ณ โรงแรมแม็กซ์ ถนนพระร�ม 9
กรุงเทพมห�นคร งบประม�ณ 12,000 บ�ท
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โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำ�ต้านยาเสพติด

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหารุนแรงที่มุ่งทำ�ลายเยาวชนของชาติ เยาวชนไทยทุกคนควรต้องมีความรู้
ความเข้าใจในพิษภัยยาเสพติด และควรห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภท การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชน
จำ�เป็นต้องมีเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรต้านยาเสพติดเป็นกำ�ลังสำ�คัญประการหนึ่ง ในการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องยาเสพติดให้แก่เยาวชน ซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรต้านยาเสพติดก็จะต้องได้รับการอบรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เพื่อที่จะนำ�ไปสู่การป้องกันไม่ให้มีเยาวชนในสถานศึกษาในเทศบาล
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
การอบรมของเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำ�ต้านยาเสพติด ได้มีการจัดอบรมที่โรงแรมสีดารีสอร์ท อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครนายก ในวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2556 มีงบประมาณตามโครงการ จำ�นวน 12,000 บาท

โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาล

จัดอบรมให้ความรูบ้ ทบาทและหน้าทีข่ องเลขานุการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิม่ ทักษะในการทำ�งาน มีความเข้าใจ
ในบทบาท หน้าที่ และยกระดับมาตรฐานความสำ�คัญในอาชีพเลขานุการ บุคลากรอบรมในครั้งนี้ 25 คน และจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้และรักษารถยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลบำ�รุงรักษารถยนต์และเก็บรักษารถยนต์ของส่วน
ราชการ มีบุคลากรเข้าอบรมในครั้งนี้ 75 คน งบประมาณ 100,000 บาท

โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้าง ดีเด่นประจำ�ปี

เทศบาลเมือ งกาฬสิน ธุ์ ได้จัด ทำ�โครงการคั ดเลื อ กพนั กงานเทศบาล พนั กงานครู เ ทศบาล ลู กจ้ า งประจำ �
และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำ�ปี 2556 เพื่อพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยอุตสาหะและทุ่มเท ให้กับเทศบาล โดยมอบ
ใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่นทั้งสิ้น 27 ราย งบประมาณ  15,000 บาท
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โครงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้สำ�หรับสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหาร

จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้กับสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารให้ก้าวทัน
กับเทศบาลที่มีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ โดยได้เข้าศึกษาดูงานที่รัฐสภา  เพื่อนำ�องค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรและ
ชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า งบประมาณ 100,000 บาท

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

จัดอบรมเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายที่ใช้ ในชีวติ ประจำ�วัน การไกล่เกลีย่ คดีในชัน้ ศาล การบริหารเงินกองทุน
เงินร้านและการดำ�เนินคดีของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดีที่เกิดจากการขับขี่โดยประมาท งบประมาณ 10,000 บาท

โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาตามโครงการ
ประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยมี ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาเป็นวิทยากรและผูป้ ระเมินในครัง้ นี้ ผลการประเมินจากเดิมทีม่ ตี วั ชีว้ ดั ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ทัง้ สิน้ 37 ตัวชีว้ ดั
ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้เหลือ 36   ตัวชี้วัด ที่ซึ่งจัดอบรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ
35,000 บาท
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โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มเทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว นำ�ไปประยุกต์กับการใช้งาน
ให้มากที่สุด โดยมีบุคลากรเข้ารับการอบรมจำ�นวน 70 คน และจัดการอบรมพัฒนาและดูแลเว็ปไซด์ เพื่อให้สามารถ
นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งาน โดยมีบุคลากรเข้ารับการอบรม จำ�นวน 54 คน งบประมาณ 80,000 บาท

โครงการอบรมคุณธรรมนำ�การปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้าง ประจำ�ปี

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาล โดยได้จัดอบรมในเรื่องหลักกฎหมายปกครอง
การพิจารณาคดีของศาลปกครอง วิธีปฏิบัติราชการการปกครองความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัญหาคดี
ปกครอง เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดข้อบกพร่องและความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ มีบุคลากรของเทศบาลเข้าอบรมในครั้งนี้ 248 คน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล งบประมาณ 20,000 บาท

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุแก่พนักงาน ผู้แทนประชาคม ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณภาพ มีศักยภาพ
ในภาคปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและทราบถึงขั้นตอนการดำ�เนินงานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ของเทศบาล
เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 100 คน งบประมาณ 10,000 บาท

> 29 <

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนารายได้
เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รพัฒน�ร�ยได้ของเทศบ�ล โดยก�รจัดห�และจัดเก็บ
ข้อมูลท�งแผนที่ภ�ษีให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของเทศบ�ล เพื่อให้ได้จำ�นวนผู้ที่อยู่
ในข่�ยชำ�ระภ�ษีเพิ่มขึ้นจ�กทะเบียนคุมผู้ชำ�ระภ�ษีในอัตร�ร้อยละ 2 ของปีที่ผ่�นม�
มีผู้ที่อยู่ ในข่�ยที่จะต้องชำ�ระภ�ษีเพิ่มขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม� คิดเป็น 4.22% ทะเบียน
คุมผู้ชำ�ระภ�ษีปีในปัจจุบัน จำ�นวน 4,687 ร�ย ปีที่ผ่�นม� จำ�นวน 4,507 ร�ย
งบประม�ณ 1,378,000 บ�ท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ที่ 5 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
โครงการจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก

จัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์เบนซิน ขน�ดคว�มจุไม่น้อยกว่� 1,600 ซีซี พร้อมพลังง�น
ท�งเลือก (LPG) งบประม�ณ 415,000 บ�ท

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1
2.2
2.3
2.4

ไดโว่พร้อมส�ย จำ�นวน 1 เครื่อง งบประม�ณ 5,300 บ�ท
แบตเตอรี่เครื่องตัด - ถ่�งไฮดรอลิค ระบบไฟฟ้�พร้อมเครื่องช�ร์จ งบประม�ณ 50,000 บ�ท
กล้องถ่�ยรูป จำ�นวน 1 เครื่อง งบประม�ณ 4,000 บ�ท
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 1 เครื่อง งบประม�ณ 31,000 บ�ท
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2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38

เครื่องพิมพ์  MULTIFUNCTION  จำ�นวน 1 ชุด  งบประมาณ  10,700 บาท
กล้องถ่ายรูป  จำ�นวน 1 ชุด  งบประมาณ 45,900 บาท
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบมัลติฟังชั่นพร้อมติดตั้งแท้ง จำ�นวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,000 บาท
เครื่องพิมพ์มัตติฟังก์ชั่น จำ�นวน 1 เครื่อง งบประมาณ 12,000 บาท
กล้องดีเอสแอลอาร์ (D-SLR) จำ�นวน 1 ชุด  งบประมาณ 20,000 บาท
ลูกหมุนดูดอากาศ ชนาด 24 นิ้ว จำ�นวน 20 ตัว งบประมาณ 70,000 บาท
โต๊ะ - เก้าอี้ทำ�ด้วยไม้เนื้อแข็ง จำ�นวน 3 ชุด งบประมาณ 45,600 บาท
โต๊ะหน้าขาว จำ�นวน 50 ตัว งบประมาณ 90,000 บาท
โต๊ะ - เก้าอี้ สำ�หรับนักรเยนนั่งรับประทานอาหาร จำ�นวน 20 ชุด งบประมาณ 96,000 บาท
พัดลมอุตสาหกรรม จำ�นวน 16 ตัว งบประมาณ 35,200 บาท
เก้าอี้พนักพิงบุนวม จำ�นวน 200 ตัว งบประมาณ 120,000 บาท
ตู้เหล็ก 2 บาน จำ�นวน 2 หลัง งบประมาณ 10,000 บาท
เครื่องดูดฝุ่น จำ�นวน 3 เครื่อง งบประมาณ 15,000 บาท
เครื่องช่วยสอน จำ�นวน 10 เครื่อง งบประมาณ 28,000 บาท
เครื่องขยายเสียง จำ�นวน 2 ชุด งบประมาณ 40,280 บาท
เครื่องเล่นดีวีดี จำ�นวน 20 เครื่อง งบประมาณ 50,000 บาท
กล้องวีดีโอ จำ�นวน 1 เครื่อง งบประมาณ 25,900 บาท
เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย จำ�นวน 4 เครื่อง งบประมาณ 38,000 บาท
ตู้น้ำ�เย็นแบบถังคว่ำ� 2 หัวก๊อก ชนิดตั้งพื้น จำ�นวน 6 เครื่อง งบประมาณ 20,100 บาท
เครื่องปริ้นเตอร์แบบอิงค์เจ็ท จำ�นวน 2 เครื่อง งบประมาณ 11,000 บาท
เครื่องปริ้นเตอร์แบบเลเซอร์มัลติฟังชั่น 3 in 1 จำ�นวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,000 บาท
ปั๊มลมพร้อมมอเตอร์ จำ�นวน 1 ชุด งบประมาณ 60,000 บาท  
เครื่องไล่นก จำ�นวน 1 เครื่อง งบประมาณ 370,000 บาท
เครื่องพิมพ์ จำ�นวน 2 เครื่อง งบประมาณ 7,200 บาท
เครื่องถ่ายพิมพ์เขียว จำ�นวน 1 เครื่อง งบประมาณ 150,000 บาท
เครื่องพิมพ์แบบแปลน จำ�นวน 1 เครื่อง งบประมาณ 260,000 บาท
กล้องวัดระดับ จำ�นวน 1 เครื่อง งบประมาณ 34,000 บาท
กล้องวัดมุม จำ�นวน 1 เครื่อง งบประมาณ 110,000 บาท
เครื่องบอกพิกัด (GPS) จำ�นวน 1 เครื่อง งบประมาณ 30,000 บาท
เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย จำ�นวน 2 เครื่อง งบประมาณ 19,000 บาท
บันไดอลูมิเนียม 7 ชั้น จำ�นวน 2 อัน งบประมาณ 4,000 บาท
เต็นท์ ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร จำ�นวน 5 หลัง งบประมาณ 80,000 บาท
เต็นท์ ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร จำ�นวน 5 หลัง งบประมาณ 105,000 บาท
กล้องดีเอสแอลอาร์ (D-SLR)  จำ�นวน 1 ชุด งบประมาณ 20,000 บาท

โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำ�นวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ ในการดำ�เนินงานของสำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
งบประมาณ 80,000 บาท
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ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 6 ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
โครงการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542  
มาตรา  39 ได้กำ�หนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำ�นาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหาร
งานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โดยการกระจายอำ�นาจดังกล่าวนัน้   มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริหารจัดการตนเอง สามารถวางแผนการบริหารจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิน่   บุคคลทีอ่ ยู่ในชุมชนจะต้องมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในการจัดการศึกษา โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  จึงบริหาร
จัดการศึกษา  โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน หรือเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
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บุคคล และการบริหารทั่วไป ภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย น
ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน
ศิษย์เก่า  ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารโรงเรียน เพื่อให้การจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น งบประมาณ 1,200,000 บาท  

โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล สำ�หรับจัดสรรให้ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ดังนี้
-

กลองชุด จำ�นวน 1 ชุด งบประมาณ 39,900 บาท
กีต้าร์ไฟฟ้า จำ�นวน 2 ตัว งบประมาณ 26,000 บาท
กีต้าร์เบสไฟฟ้า จำ�นวน 1 ตัว งบประมาณ 13,000 บาท
คียร์บอร์ซีนธิไซเซอร์ จำ�นวน 1 ตัว งบประมาณ 28,000 บาท
แอมปริดไฟล์สำ�หรับกีต้าร์ไฟฟ้า จำ�นวน 2 ตัว งบประมาณ 16,500 บาท
แอมปริไฟล์สำ�หรับกีต้าร์เบสไฟฟ้า จำ�นวน 1 ตัว งบประมาณ 20,000 บาท
แอมปริไฟล์สำ�หรับคีย์บอร์ด จำ�นวน 1 ตัว งบประมาณ 18,000 บาท
มัลติเอฟเฟ็คกีต้าร์ไฟฟ้า จำ�นวน 1 ตัว งบประมาณ 6,100 บาท
มัลติเอฟเฟ็คกีต้าร์ไฟฟ้า จำ�นวน 1 ตัว งบประมาณ 6,100 บาท
ขาตั้งไมโครโฟน จำ�นวน 3 ตัว งบประมาณ 3,000 บาท
ขาตั้งคีย์บอร์ด งบประมาณ 1,500 บาท
ไมโครโฟนสำ�หรับร้อง จำ�นวน 3 ตัว งบประมาณ 7,500 บาท

โครงการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กเร่ร่อน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั โครงการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กเร่รอ่ นขึน้ วัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาสำ�หรับเด็ก
เร่ร่อนเขตเทศบาลเมืองจำ�นวน 20 คน เข้าร่วมเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยจัดจ้างครูอาสาเด็กเร่ร่อนให้สอนหนังสือแก่เด็ก
เร่ร่อน ผลที่ ได้รับ เด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษา  ทำ�ให้สามารถดำ�รงชีวิตในสังคมได้อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม งบประมาณ 6,250 บาท

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่   ได้จดั ให้มโี ครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิน่ โดยจัดสอบคัดเลือกนักเรียน
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกปีการศึกษา เพื่อแข่งขันคนเก่ง
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำ�คัญในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว
การวัดผลผู้เรียนจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของครูผู้สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เป็นการทดสอบองค์ความรู้
ของผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจะเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ดังนั้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในสังกัดเทศบาลระดับชั้นละ 5 คน เข้าร่วม
สอบแข่งขันในระดับประเทศ อันจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษา ผลที่ได้รับ นักเรียน
ที่เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศทั้ง 2 ระดับชั้นๆ ละ 5 คน จำ�นวน 10 คน
โดยนักเรียนที่เข้าสอบไม่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และไม่ได้เข้ารวมสอบสัมภาษณ์ งบประมาณที่ใช้ 70,000 บาท

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 วัตถุประสงค์   เพื่อจัดจ้างครูสอน
วิชาเคมี หรือดนตรี เพื่อเปิดสอนให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจ้างครูสอนเคมี คือ นายไชยวัฒน์ ศัพตรูพ่าย และครู
ดนตรี คือ นายนพพล สว่างแสน ผลที่ได้รับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ได้รับการสอน
วิชาเคมีและดนตรี  ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐาน งบประมาณ 834,000 บาท

โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร

ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารเฟื่องฟ้าและอาคารพุทธรักษาชั้น 2, ชั้น 3 และชั้น 4 โรงเรียนเทศบาล  1
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ งบประมาณ 380,000 บาท

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึง่ เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการประเมินภายนอกโดยสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. เป้าหมายของการประเมินคุณภาพ เป็นข้อมูลที่สะท้อนให้สถานศึกษาได้นำ�ไป
พิจารณาวางแผนจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำ�หนดนโยบาย
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การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อปท. โดยกำ�หนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน 24 มาตรฐาน
106 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จำ�นวน 24 มาตรฐาน 105 ตัวบ่งชี้ และได้สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพ
มาตรฐานด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และได้ปรับปรุงสร้างเครื่องมือวัดความสามารถของผูเ้ รียนระดับอนุบาล
และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัดนำ�ไปปฏิบัติทุกปีการศึกษา  และนำ�ผลการประเมินในรอบปีการศึกษาไปปรับปรุง /
พัฒนาการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป สำ�นักการศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้กำ�หนดมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำ�นวน 24 มาตรฐาน 108 ตัวชี้วัด และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จำ�นวน 24 มาตรฐาน 106 ตัวบ่งชี้
และได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นโครงการต่อเนื่อง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ได้รับการประเมินภายในสถานศึกษา  เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ งบประมาณ  
20,000 บาท

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางให้สถานศึกษา
ทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษา  และเพิ่มเติมส่วนที่เป็นสาระในท้องถิ่นได้ ร้อยละ 30
และให้ ส ถานศึ ก ษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ ย วข้ อง ดำ � เนิ นการวั ดและประเมิ นผลการใช้ ห ลั กสู ตรสถานศึ ก ษา
ทุกปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษามีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทของทีต่ งั้ สถานศึกษา และความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการจัดทำ�เอกสารประกอบหลักสูตร หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ตำ�ราเรียน ใบความรู้หรือเอกสารที่มีความจำ�เป็นต่อการสอนได้อย่างหลากหลาย งบประมาณ 80,000 บาท  

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ์ ได้จดั โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน  ประจำ�ปีงบประมาณ 2556  ขึน้
วัตถุประสงค์เพื่อคณะกรรมการสถานศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจบทบาท  หน้าที่ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ดขี นึ้   
และคณะกรรมการได้พบปะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษา งบประมาณ 50,000 บาท
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โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษา โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมก�รนิเทศ ติดต�มและประเมินผลก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ� ของกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิน่
ออกนิเทศและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของสถ�นศึกษ�ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
และทั่วประเทศ เพื่อติดต�มก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�และศักยภ�พของคนไทยในท้องถิ่น ให้มีคุณลักษณะที่ส�ม�รถ
บูรณ�ก�รวิถีชีวิตให้อยู่ร่วมกันอย่�งสม�นฉันท์และมีคว�มสุขที่ยั่งยืน เป็นก�รยกระดับคว�มส�ม�รถและนำ�ไปประยุกต์ ใช้
ในก�รประกอบอ�ชีพ โดยประชุมว�งแผนก�รออกนิเทศฯ ณ เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ในวันที่ 14 สิงห�คม 2556
และออกนิเทศฯ ต�มกำ�หนด จำ�นวน 3 ครั้งๆ ละ 5 วัน และประชุมสรุปผลก�รนิเทศ ติดต�มและประเมินผล ในวันที่
7 - 10 กันย�ยน 2556 ณ โรงเรียนเทศบ�ลบ้�นหนองต�โผ่น จังหวัดอุบลร�ชธ�นี งบประม�ณ 1,500,000 บ�ท

โครงการศึ ก ษาและพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถ�นศึกษ�ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
และทั่วประเทศได้พัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ตลอดชีวิต มุ่งสู่คว�มเป็นเลิศด้�น
อ�ชีพท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดประชุม ครู บุคล�กร
ท�งก�รศึกษ� ในสถ�นศึกษ�สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดก�รศึกษ�
ระดับมัธยมศึกษ� ระดับภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 จำ�นวน 242 คน
ณ โรงแรมริ ม ป�ว จังหวัด ก�ฬสิน ธุ์ ครั้งที่ 2 ประชุ ม คณะทำ � ง�นฯ จ�ก
5 ภ�ค ๆ ละ 10 คน ณ โรงแรมอเล็กซ�นเดอร์ กรุงเทพมห�นคร ครั้งที่ 3
ประชุมคณะทำ�ง�นจ�กโรงเรียนทีร่ ว่ มโครงก�ร โรงเรียนละ 2 คน ภ�ค ๆ ละ 10 คน
ณ โรงแรมอเล็กซ�นเดอร์ กรุงเทพมห�นคร งบประม�ณที่ใช้ 1,000,000 บ�ท
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โครงการจัดงานวันครู

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ได้จัดง�นวันครู เพื่อร่วมรำ�ลึกถึงบูรพ�จ�รย์พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ไม่มีวันล�
พร้อมมอบร�งวัลในก�รประกวดครูดีเด่น ก�รประกวดสื่อกลุ่มส�ระ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบ�ล 1 ก�ฬสินธุ์พิทย�สิทธิ์
งบประม�ณ 50,000 บ�ท

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ได้ดำ�เนินก�รจัดโครงก�รฉลองวันเด็กแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2556 ในวันเส�ร์ที่ 12
มกร�คม 2556 ณ บริเวณสน�มหน้�ศ�ล�กล�งจังหวัดก�ฬสินธุ์ โดยมีก�รมอบโล่ร�งวัลและเกียรติบัตรให้แก่ยุวชน
เย�วชนที่สร้�งชื่อเสียงให้กับเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ และจังหวัดก�ฬสินธุ์ และมีกิจกรรมก�รแจกอ�ห�ร แจกเครื่องดื่ม
ก�รจั บ ฉล�กของขวั ญ ร�งวั ล ก�รเล่ น เกมส์ ก�รแสดงบนเวที ข องยุ ว ชนและเย�วชน และก�รจั ด กิ จ กรรมต่ � งๆ
จ�กหน่วยง�นร�ชก�ร ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน บริษัท ห้�งร้�น ในจังหวัดก�ฬสินธุ์ เพื่อเป็นก�รให้เด็กและเย�วชนได้แสดง
ออกถึงคว�มส�ม�รถของตนเอง โดยก�รมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่�งๆ อีกทั้งเด็กและเย�วชนยังได้รับข่�วส�รด้�นนวัตกรรม
และวิวัฒน�ก�รเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และส�ม�รถนำ�ไปใช้ ในชีวิตประจำ�วันได้ ก�รจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งช�ติ
ในปีนี้นั้น ได้มีหน่วยง�นร�ชก�ร ห้�งร้�นเอกชนต่�งๆ ภ�ยในจังหวัดก�ฬสินธุ์ ได้ ให้คว�มร่วมมือในก�รจัดกิจกรรมเป็น
จำ�นวนม�ก มีทั้งสิ้น 31 หน่วยง�น เด็กและเย�วชน รวมถึงผู้ปกครอง มีคว�มพึงพอใจเป็นอย่�งม�ก โดยวัดได้จ�ก
จำ�นวนคนที่ม�เข้�ร่วมในกิจกรรมดังกล่�ว งบประม�ณที่ใช้ ในโครงก�รจำ�นวน 250,000 บ�ท

โครงการขอรับเงินงบประมาณอุดหนุนของสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์ ได้ ให้ก�รสนับสนุนสม�คมผู้ปกครองและศิษย์เก่�โรงเรียน สังกัดเทศบ�ลเมืองก�ฬสินธุ์
ในก�รจัดกิจกรรมของสม�คม งบประม�ณ 100,000 บ�ท
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โครงการจัดทำ�แผงเหล็กกั้นนกพิราบรอบอาคารอเนกประสงค์

จัดทำ�แผงเหล็กกั้นนกพิราบรอบอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2
วัดสว่างคงคา งบประมาณ 85,000 บาท

โครงการเทพื้นถนนภายในบริเวณโรงเรียน

เทพื้ น ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หน้ า อาคารอเนกประสงค์ โ รงเรี ย นเทศบาล 2 วั ด สว่ า งคงคา  ขนาดกว้ า ง
2.60 เมตร ยาว 47 เมตร และเทพื้นหน้าอาคาร 2 กว้าง 1.85 เมตร ยาว 42 เมตร งบประมาณ 106,000 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

ดำ�เนินการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  ตำ�แหน่งแม่บ้าน  1 อัตรา และพี่เลี้ยงเด็ก 2  อัตรา  ให้กับโรงเรียนเทศบาล  3
วัดเหนือ งบประมาณ 342,000 บาท

โครงการมิวเซียมติดล้อ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
(สพร.) ได้จัดโครงการมิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) เป็นการจัดนิทรรศการ
ในตู้คอนเทนเนอร์และรถบัสเพื่อเคลื่อนที่ ไปจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ โดย
นำ�เสนอเนือ้ หาทีค่ ดั สรรเรื่องราวและประเด็นสำ�คัญ ส่วนหนึง่ มาจากนิทรรศการ
เรียงความประเทศไทย ตอน “ฮู้จักเพื่อนไทยเข้าใจตัวตนคนอีสาน” ณ บริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 30 มิถนุ ายน
2556 ทำ�พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการกับ 8 หน่วยงาน วันที่ 26
มี น าคม 2556 โดยมี ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ นายสุ วิ ท ย์    สุ บ งกฎ
เป็ น ประธานในพิ ธี มี ผู้ ใช้ บ ริ ก ารเยี่ ย มชมนิ ท รรศการทั้ ง สิ้ น 3,324 คน
งบประมาณ 20,000 บาท  

โครงการปรับปรุงและพัฒนางานธุรการโรงเรียน

จัดจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการให้กับโรงเรียนเทศบาลในสังกัดทั้ง 4 แห่ง เพื่อให้ โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ธุรการ
ช่วยแบ่งเบาภาระการสอนของครู ทำ�ให้ครูมีเวลาสอนนักเรียนเต็มที่โรงเรียนละ 1 คน งบประมาณ 456,000 บาท

โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1

จัดจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  1  ให้มีบุคลากรตำ�แหน่งแม่บ้านและ
ภารโรง ตำ�แหน่งละ 1 อัตรา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งบประมาณ 240,400 บาท
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โครงการจัดทำ�ศูนย์การเรียนรู้สำ�หรับเด็กปฐมวัย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการจัดทำ�ศูนย์การเรียนรู้สำ�หรับเด็กปฐมวัย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา  
ระดับชั้นปฐมวัยและให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล ให้ได้รับความสะดวกในการจัดส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาระดับ
ปฐมวัยต่อไป งบประมาณ 50,000 บาท

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 3

ก่อสร้างราวกันตกและช่องเกล็ดระบายอากาศ ขนาด 2.30 x 3.10 เมตร จำ�นวน 2 ชุด งบประมาณ  44,000 บาท

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3

ก่อสร้างราวกันตกและช่องเกล็ดระบายอากาศ ขนาด 1.50 x 2.90 เมตร จำ�นวน 2 ชุด และทำ�ระบบกันซึม
ดาดฟ้าอาคาร พื้นที่ขนาด 235 ตารางเมตร ก่ออิฐฉาบปูนผนังชั้นล่างพื้นที่ 13 ตารางเมตร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
งบประมาณ 406,000 บาท

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น เพื่อเก็บพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1
งบประมาณ 170,000 บาท

โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยการจัดซื้อหนังสือ
วัสดุ  สิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับโรงเรียนแต่ละแห่ง และเหมาะสมกับระดับชั้นที่สอน งบประมาณ 300,000 บาท

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  รวมถึงชุมชนในพื้นที่บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ ในสถานศึกษา
โดยการจัดสวนหย่อม มุมวิถีชีวิต ห้องเรารักกาฬสินธุ์ เป็นต้น งบประมาณ 80,000 บาท

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั โครงการพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพื่อให้ผบู้ ริหารและครูศนู ย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กฯ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย มีครูผู้ดูแลเด็กเล็กจำ�นวน 2 คน
เข้าอบรมในครั้งนี้ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำ�เภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 3,000 บาท
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาศักยภาพผูเร�ยน

เปาประสงคที่ 7 นักเร�ยนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

โครงการพอแมคนที่สอง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการพอแมคนที่สอง วัตถุประสงคเพ�อใหครูเปนพอแมคนที่สองของนักเรียน
เปนโครงการตอเน�องตลอดปงบประมาณ เปนการสรางความสัมพันธทดี่ กี บั นักเรียนและผูป กครอง มีการออกเยีย่ มนักเรียน
ตามบานพัก และแจกทุนการศึกษาใหแกนักเรียนที่เรียนดี แตยากจน จํานวน 600 ทุน ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ มอบทุน วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ จํานวน 350 ทุน
2. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา มอบทุน วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดสวางคงคา จํานวน 140 ทุน
3. โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต โพธิค์ า้ํ มอบทุน วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต โพธิค์ า้ํ
จํานวน 110 ทุน ผลที่ไดรับ นักเรียนที่ยากจน ไดรับทุนการศึกษา และมีความรัก ศรัทธาในสถาบันและสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับ ครู – ผูปกครอง และนักเรียน งบประมาณ 300,000 บาท
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ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานปฐมวัย ระดับปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษาฯ ระดับ ประถมศึกษาปที่ 4 – 6 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยา
สิทธิ์ รางวัลรอง
3.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเริงเลน เตน Dancer ระดับ ปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่
1-3 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ระดับ ป.4 – ป.6 โรงเรียน
เทศบาล1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
2.รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 กิ จ กรรมประกวดโครงงานปฐมวั ย
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

โครงการอาหารกลางวัน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการอาหารกลางวัน วัตถุประสงค เพ�อจัดหาอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุทั้ง 5 แหง และโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 1 เปน โครงการ
ตอเน�อง โดยจายคาอาหารใหนักเรียนคนละ 13 บาท จํานวน 200 วัน งบประมาณ 9,102,600 บาท

โครงการเขาคายว�ชาการ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทุกคน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกคนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา ไดเขา
คายวิชาการเพ�อเพิ่มพูนความรูดานวิชาการทั้ง 8 กลุมสาระเนนพัฒนาความรูทักษะและแนวทางในการจัดการเรียนรูของ
นักเรียนโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ งบประมาณ 100,000 บาท

โครงการแขงขันกีฬานักเร�ยนสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ�น

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รวมกับสมาคมองคการบริหาร
สวนจังหวัด ประเทศไทย สันนิบาตเทศบาล แหงประเทศไทย ไดจัดใหมี
โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงประเทศไทย
รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ในป 2555 ไดจดั ขึน้ ที่ เทศบาล
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหวางวันที่ 16 – 26 ตุลาคม 2556 ชนิด
กี ฬ าที่ เ ทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ไ ด ส ง เข า ร ว มการแข ง ขั น คื อ กี ฬ าฟุ ต ซอล
กีฬาเซปกตะกรอ กีฬาวอลเลยบอลชายหาด กีฬาเปตอง กีฬาแบดมินตัน
> 41 <

กีฬาหมากรุก หมากฮอส และกรีฑา ผลการแขงขันปรากฏวาทีมเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ไดรับเหรียญรางวัล 7 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
นักกีฬาที่รับเหรียญรางวัลดังกลาวจะไปรวมทําการแขงขันในระดับประเทศ และ
รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ระดั บ ประเทศจั ด การแข ง ขั น ณ เทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก
จังหวัดพิษณุโลก ระหวางวันที่ 18 – 29 ธันวาคม 2555 ชนิดกีฬา ทีเ่ ขารวมทําการแขงขัน
คือ กีฬาวอลเลยบอลชายหาด กีฬาแบดมินตัน กีฬาเปตอง กีฬาหมากรุก หมากฮอส
และกรีฑา ผลการแขงขันปรากฏวา ชนิดกรีฑา ประเภทกระโดดสูงหญิง ไดรบั เหรียญ
รางวัล 1 เหรียญทอง กีฬาวอลเลยบอลชายหาด ไดรับเหรียญรางวัล 1 เหรียญเงิน
และ 1 เหรียญทองแดง การเขารวมการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ครั้งนี้ถือไดวาประสบความสําเร็จในดานการแขงขัน และพัฒนาทางดานการกีฬา
โดยดูจากตัวบงชี้ของผลการแขงขัน ซึ่งจํานวนเหรียญรางวัลที่ไดรับ เกินเปาหมาย
ที่วางไวตามโครงการ งบประมาณที่ใช ในโครงการจํานวน 400,000 บาท

โครงการแขงขันกีฬากลุม โรงเร�ยนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

นโยบายสงเสริมเด็กและเยาวชนใหมกี ารพัฒนาทางดานกีฬา กรีฑา
และดานพลานามัยเปนนโยบายหนึ่งที่ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหความ
สําคัญสนับสนุนงบประมาณทุกปจึงไดมีการจัดการแขงขันกีฬากลุมเพ�อ
คัดเลือกนักกีฬาตัวแทนไปแขงขันในระดับภาคฯและระดับประเทศ และสง
เสริมใหเด็กและเยาวชน ไดมกี ารพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา โดยการนําเอาการแขงขันกีฬาเปนส�อในการพัฒนา การจัดการ
แขงขันกีฬากลุมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยจัดการแขงขัน
รอบคัดเลือก ตั้งแตวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2556 และรอบชิงชนะเลิศ
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ ชนิดกีฬา
ทีท่ าํ การแขงขันคือ ฟุตบอล 7 คน ฟุตซอล เซปกตะกรอ วอลเลยบอลชายหาด
วอลเลยบอล เปตอง และกรีฑา งบประมาณตามโครงการ 30,000 บาท

โครงการฝกอบรมรณรงค
ปองกันยาเสพติด

จัดฝกอบรมนักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับ
การรณรงคปองกันยาเสพติดและจัดใหมีครูตํารวจ
D.A.R.E. เขาสอนในโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ
พิทยาสิทธิ์ และโรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต โพธิ์ค้ํา
งบประมาณ 40,000 บาท
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โครงการสงเสร�มและสนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ในโรงเรียน วัตถุประสงค เพ�อใชจายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ
ใหกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1-4 จํานวน 2,190 คน จัดกิจกรรม เชน
โรงเรียน เทศบาล 1 กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(กิ จ กรรมเข า ค า ยแห ง ความสุ ข ) นั ก เรี ย นและคณะครู เ ข า ร ว มโครงการฯ
จํานวน 430 คน วันที่ 31 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา
กิจกรรมอนุรักษภาษาไทย ประจําป 2556 วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดเหนือ โครงการหนูนอยในโลกกวาง (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 จํานวน 340 คน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต โพธิค์ า้ํ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่) จํานวน 206 คน
วันที่ 7 สิงหาคม 2556 งบประมาณ 400,000 บาท

โครงการกิจกรรมวันอําลา

มอบใบประกาศนียบัตรใหแกนกั เรียนทีส่ าํ เร็จการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล มีนักเรียน
ที่สําเร็จการศึกษา มีจํานวนทั้งสิ้น 453 คน ดังนี้ ระดับปฐมวัย 150 คน
ระดับประถมศึกษาปที่ 6 256 คน งบประมาณ 50,000 บาท

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
การศึกษา
เพ�อเปนการพัฒนาศักยภาพผูเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและ
เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทองถิ่น
ทุกระดับ และเปนการประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการของครูทมี่ ผี ลงานและ
นวัตกรรมใหมๆ โดยแตละ อปท. จะดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเขาประกวด
แขงขันทางวิชาการ เพ�อเปนตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนํา
ผลงานไปประกวดแขงขันตอยอดในงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิน่ ระดับ
ประเทศ ทีก่ รมสงเสริมการปกครองทองถิน่ จัดขึน้ ทุกป จากการเขารวมโครงการฯ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดรบั รางวัล โดยแยกเปนระดับภาคฯ และระดับประเทศ
งบประมาณที่ใช 350,000 บาท
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ยุทธศาสตรที่ 6 ฟ�น� ฟ�ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน�
เปาประสงคที่ 8 ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน� ไดรบั การสืบสานและเผยแพร

โครงการสงเสร�มฟ��นฟ� ประเพณีวัฒนธรรมไทย
งานประเพณีปใหม
วันที่ 1 มกราคม 2556 เทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดพิธีทําบุญตักบาตร
เน�องในวันขึน้ ปใหม ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ โดยมี นายอุดม
สมรส รองผูว า ราชการจังหวัดกาฬสินธุ เปนประธานในพิธี พระเถระชัน้ ผู ใหญ
จํานวน 9 รูป ประกอบพิธสี งฆ และพระสงฆ – สามเณรจากวัดในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุมารับบิณฑบาต หัวหนาสวนราชการ พอคา ประชาชน มารวม
ทําบุญตักบาตรเปนจํานวนมาก งบประมาณ 30,000 บาท

งานประเพณีสงกรานต
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ร ว มกั บ ส ว นราชการ
เอกชน ชุมชน พอคาและประชาชน ได กําหนดจัดงาน
ประเพณีสงกรานต ประจําป 2556 ขึ้น ในวันที่ 12 – 13
เมษายน 2556 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ
วั ด กลาง (พระอารามหลวง) และถนนสงกรานต
(อรรฆนาคตลอดสาย)เพ�อเปนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและทองถิ่นใหคงอยูสืบไป ในการจัดงานครั้งนี้ ได
จัดใหมีพิธีทําบุญตักบาตร ขบวนแหหลวงพอองคดํา พิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ การประกวดขบวนแหสงกรานต การประกวด
เทพีสงกรานต การประกวดรองเพลงลูกทุง พรอมหา เคร�อง การประกวดหนุม สาวยอนยุค เพ�อเปนการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่นใหคงไวสืบไป งบประมาณ 400,000 บาท

งานบวงสรวงหอเจาบาน
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ กํ า หนดจั ด งานบวงสรวง
ศาลหลักเมืองหอเจาบาน ศาลปูแฮ ปูหาญ ปูกุลาบุญโฮม และ
ปูบ ญ
ุ ตากุดโงง ประจําป 2556 ในวันที่ 12 – 13 มิถนุ ายน 2556
ณ หอเจ้าบ้านและศาลหลักเมือง เพื่อเป็นการสักการบูชา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง และอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี
ของทองถิ่นใหคงไวสืบไป งบประมาณ 40,000 บาท
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งานประเพณีแหเทียน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดําเนินการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2556 ณ สนามหนาศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ เพ�อเปนการอนุรักษ ไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยใหคงอยูสืบไป และให โอกาส
ประชาชนในท้องถิ่นได้มีกิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชาในวันสําคัญทางศาสนา โดยในปีนี้กําหนดให้มี
กิจกรรมหลอตนเทียนพรรษา การประกวดแหเทียนพรรษา และประกวดรถเทียน ประกวดพิธีกรบรรยายของคุมวัด
งบประมาณ 150,000 บาท

งานบวงสรวงอนุสาวร�ยพระยาชัยสุนทร
จัดพิธีบวงสรวงสักการะพระยาชัยสุนทรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพ�อความเปนสิริมงคลในการจัดงานมหกรรมโปงลาง
แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2556 โดยกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ อนุสาวรียพระยา
ชัยสุนทร ตั้งแตเวลา 07.00 น. เปนตนไป เพ�อเปนการอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป งบ
ประมาณ 60,000 บาท

งานประเพณีลอยกระทง
จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2555 เม�อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดน้าํ กิน เพ�อ
เปนการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบไป โดยจัดใหมีขบวนแหกระทง ประกวดพิธีกรบรรยายชาวคุมวัด
การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงสวยงาม การประกวดกระทงจิ๋ว โดยมี นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน
รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนผูกลาวรายงานถึงวัตถุประสงคการจัดงาน ซึ่งไดรับเกียรติจาก นายสุวิทย สุบงกฎ
ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ เปนประธานในพิธี งบประมาณ 400,000 บาท
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งานประเพณีบุญกฐิน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุจัดงานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจําป 2556 เม�อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 โดยมีคณะ
ผูบริหารเทศบาล ขาราชการ พนักงานและชาวคุมวัด ทอดกฐินถวาย ณ วัดสวางคงคา เพ�อเปนการอนุรักษและรักษาไว
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สมทบทุนในการกอสรางบูรณปฏิสังขรณศาสนา โดยมี นายเข็มชาติ ฆารไสว รองนายก
เทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ เปนประธานฝายฆราวาส ซึ่งมียอดบริจาคสมทบ 75,989.35 บาท และยอดเงินที่ตอยอดในวัด
77,060 บาท รวมกับงบประมาณของเทศบาลที่นําถวายวัดทั้งสิ้น 153,049.35 บาท

โครงการประเพณีบุญคุม
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีชุมชนทองถิ่น 36 ชุมชนที่มีศิลปะจารีต
ประเพณีและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ เพ�อเปนการทํานุบาํ รุงรักษา
สงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่นของชุมชน จึงได ใหการสนับสนุนงบประมาณใหกับชุมชนๆ ละ 5,000
บาท จัดงานบุญคุม เพ�ออนุรกั ษและสืบสานประเพณีใหคงอยูส บื ไป งบประมาณ
180,000 บาท

โครงการพัฒนาเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการสนับสนุนงบประมาณใหกับยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ ในการจัดโครงการ
พัฒนาเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยมีกจิ กรรม เชน การแขงขันปาฐกถาธรรม ฟงพระธรรมเทศบาล
และการปฏิบัติธรรม สมาธิเบื้องตน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดประชานิยม มีครู และเยาวชนเขารวม
กิจกรรมในครั้งนี้ 165 คน งบประมาณ 50,000 บาท
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โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู ไทยรวมพ�ธีบวงสรวงถลา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการสนับสนุนงบประมาณใหกับ
สมาคมวัฒนธรรมผูไทยจังหวัดกาฬสินธุ ในการจัดโครงการอนุรกั ษ
สงเสริมและสืบสานวัฒนธรรมผู ไทย โดยรวมทําบุญจัดทําตน
ผาปา รวมทําบุญถวายภัตตราหารแดพระสงฆ ณ ศาลาการเปรียญ
วัดสวางคงคา งบประมาณ 50,000 บาท

โครงการอบรมสัมมนาผูนําดานศาสนพ�ธี
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ ให ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ
ใหกับพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ ในการจัดอบรมเยาวชนตาม
โครงการพุทธธรรมนําชีวติ ในหัวขอคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน
ประกอบการใชส�อเทคโนโลยีที่ทันสมัย พรอมทั้งยกตัวอยางผล
ของการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ชวยใหเกิดประโยชนตอทั้ง
ตนเองและสวนรวม นักเรียนที่เขาอบรมมีความตั้งใจและพรอมที่
จะรวมกิจกรรมเปนอยางดี ระหวางวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2556
ณ วิหารเทสรังสี วัดประชานิยม มีเยาวชน งบประมาณ 50,000 บาท

โครงการประกวดแขงขันกิจกรรมเยาวชนแพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2556
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการสนับสนุนงบประมาณในการประกวดแขงขันกิจกรรมเยาวชนแพรวาและงานกาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2556 จัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ งบประมาณ 200,000 บาท

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติครบ 85 พรรษา 5 ธันวามหาราช
เทศบาลได กํ า หนดจั ด โครงการปฏิ บั ติ ธ รรมเฉลิ ม
พระเกียรติครบ 85 พรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยจัด
กิจ กรรมเข า วั ด ฟงธรรม เพ�อสรางความรัก ความสามั คคี
ความเขาใจของผูนําชุมชน และพนักงานเทศบาลเกิดความรัก
ความสามัคคีรวมกันพัฒนาและปองกันแกไขปญหาสังคมใน
ชุมชน มีผูนําชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
และพนักงาน ลูกจางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 920 คน
เข า ร ว มปฏิ บั ติ ธ รรม ณ บริ เ วณพุ ท ธมณฑลกาฬสิ น ธุ
(แกงดอนกลาง) งบประมาณ 100,000 บาท
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ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบบร�การดานสาธารณสุข
เปาประสงคที่ 9 ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา

โครงการพัฒนาระบบบร�การ
สาธารณสุขมูลฐาน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ได ใหการสนับสนุนงบ
ประมาณใหกบั อสม. ชุมชนๆ ละ 10,000 บาท
จํานวน 36 ชุมชน เพ�อดําเนินการแก ไข
ปญหาสาธารณสุขในชุมชน ไดแก กิจกรรม
กําจัดลูกน้ํายุงลายในชุมชน การใหบริการ
วัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้าํ ตาลในเลือด
ชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูงเด็ก อายุ 0-5 ป และ
อ�นๆ งบประมาณ 360,000 บาท

โครงการพัฒนากายและจิตพ�ชิตโรงผูสูงวัย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการสนับสนุนงบประมาณใหกับสมาคมขาราชการครูบํานาญจังหวัดกาฬสินธุ ในการจัด
กิจกรรมของสมาคม งบประมาณ 50,000 บาท

โครงการสุขภาพจิตพ�ชิตโรคราย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ใหการสนับสนุนงบประมาณใหกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในการ
จัดโครงการสุขภาพจิตพิชิตโรคราย งบประมาณ 75,000 บาท

โครงการตอเติมอาคารศูนยบร�การสาธารณสุข แหงที่ 2 (ดงปอ)

ตอเติมศูนยบริการสาธารณสุข แหงที่ 2 (ดงปอ) เปนหองอบสมุนไพร 2 หอง และ หองอาบน้ํา 2 หอง
ขนาด 5.5 x 7.0 เมตร โดยหลังคามุงดวยกระเบื้องลอนคู พื้นและผนังปูดวยกระเบื้อง ประกอบดวยถังแกส ขนาด 15 ก.ก.
พรอมหัวเตา 1 หัว 1 ชุด และหมอสแตนเลสขนาดความจุไมนอยกวา 95 ลิตร งบประมาณ 388,500 บาท
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ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบบร�การดานสาธารณสุข

เปาประสงคที่ 10 มีการปองกันและควบคุมโรค
โครงการตรวจแนะนําสุขาภิบาลและอาหารปลอดภัย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุรวมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ สาธารณสุข
อําเภอเมือง ออกตรวจแนะนํารานอาหารแผงลอย จํานวน 439 แหง
ผลผานเกณฑมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอรอย จํานวน 429 แหง
(รอยละ 97.72) งบประมาณ 45,000 บาท

โครงการฝกอบรมผูประกอบการรานอาหารแผงลอย
ตลาดสด และตลาดโตรุง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุอบรมใหความรูพอคาแมคาในตลาด
ผูป ระกอบการรานอาหารและแผงลอย ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ จํานวน 120 คน เม�อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 และนํา
คณะกรรมการชมรมรานอาหาร ชมรมตลาด ชมรมตลาดโตรุง ศึกษา
ดูงานการดําเนินงานสโมสรโรงพยาบาลศรีนครินทร จ.ขอนแกน จํานวน
40 คน เม�อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดศึกษา
ดูงานตลาดน้าํ อโยธยา จ.อยุธยา จํานวน 23 คนงบประมาณ 100,000 บาท

โครงการมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอรอย

เม�อวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2555 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ รวมจัดรานอาหาร
เขาจําหน�ายในงานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแหงไหม ประจําป 2555 จํานวน 40
ราน ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ งบประมาณ 100,000 บาท
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โครงการดูแลและปองกันสัตว แบงเปน 3 กิจกรรม งบประมาณ 150,000 บาท ดังนี้

กิจกรรมคลินิกรักษาสัตว

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดกิจกรรมคลินกิ รักษาสัตว
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยใหบริการรักษาสัตวปว ย, ฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา, วัคซีนรวม, ฉีดยาคุมกําเนิด, ผาตัด
ทําหมัน, กําจัดพยาธิ ภายใน-ภายนอก ตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ.2556 มีผูนําสัตวมารับ
บริการ 2,719 คน จํานวนสัตว 5,520 ตัว แยกเปน สุนัข
จํานวน 4,902 ตัว แมว จํานวน 618 ตัว

กิจกรรมรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพ�ษสุนัขบา

เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ จั ด กิ จ กรรมรณรงค
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ในระหวางวันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 เวลา 16.3020.00 น. โดย จัดใหบริการเคล�อนที่ไปตามถนนและชุมชนตางๆ
ในเขตเทศบาล มีผูรับบริการจํานวน 887 คน จํานวนสัตว
2,212 ตั ว แยกเป น ฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ า
จํานวน 1,973 ตัว (สุนัข 1,687 ตัว, แมว 286 ตัว) และ
ฉีดยาคุมกําเนิด 239 ตัว (สุนัข 187 ตัว, แมว 52 ตัว)

กิจกรรมรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคปากเทาเปอยในโคกระบือ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดกิจกรรมรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและ
เทาเป�อยใน โค-กระบือ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยแบงระยะเวลาดําเนินการเปน
2 ชวง คือ 18 - 20 ธันวาคม พ.ศ.2555 และ 24 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีเกษตรกร
เขารวมกิจกรรม 23 ราย จํานวนสัตวที่ไดรับการฉีดวัคซีนจํานวน 60 ตัว แยกเปนโค
จํานวน 55 ตัว และกระบือ จํานวน 5 ตัว

โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก งบประมาณ 50,000 บาท

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดรับการ
สนั บ สนุ น งบประมาณจากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ เป น เงิ น 264,500 บาท
(สองแสนหกหม�นสี่พันหารอยบาทถวน) และงบประมาณจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เปนเงิน 50,000 บาท (หาหม�นบาทถวน) รวมเปนเงินทั้งหมด 314,500 บาท (สามแสน
หนึ่งหม�นสี่พันหารอยบาทถวน) เพ�อดําเนินปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ตั้งแต
วันที่ 1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2556 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
จัดหาวัสดุที่สามารถกําจัดยุงที่เปนพาหะนําโรคไขเลือดออก เชน ทรายอะเบท,
น้าํ ยาพนหมอกควันใหเพียงพอตอการใหบริการประชาชน ทุกพืน้ ที่ในเขตเทศบาลฯ และ
ควบคุมกํากับติดตามการทํางานในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของ อสม.ในทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ เทศบาล
เมืองกาฬสินธุทําการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตพื้นที่ดวยการพนหมอกควันกําจัดยุงตัวแก และ
กําจัดลูกน้ํายุงลายครั้งใหญ 2 ครั้ง/ ป ตามตารางการพนยุงครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ จัดกิจกรรมรณรงคกําจัด
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายครั้งใหญ พรอมกันครอบคลุมทุกพื้นที่ ในเขตเทศบาลฯ 2 ครั้ง / ป มีการดําเนินงานในการ
แบงพืน้ ทีอ่ อกควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกเม�อมีผปู ว ยระบาดในทุกพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลฯ แตงตัง้ คณะทํางานปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก ในเขตเทศบาลฯ จํานวน 45 คน ประกอบดวยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานปองกันและควบคุม
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โรคไขเลือดออกจากโรงพยาบาลกาฬสินธุและเทศบาลฯ จํานวน 6 คน และ แกนนําชุมชน 39 คน มีหนาที่ในการออกสุม
ประเมินการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ เดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือน
เพ�อประเมินผลการดําเนินงานและแจงผลการประเมินไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคไขเลือดออก เพ�อแกไข
และสรุปผลการดําเนินงานกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เม�อสิ้นสุดปงบประมาณ

สรุป คาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลาย (HI) ประจําป 2556

- ชุมชนที่มีคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI) นอยกวา 10 มีความเสี่ยงนอย คิดเปนรอยละ 87 ชุมชน ที่มีคาดัชนี
ความชุกลูกน้าํ ยุงลาย(HI) ระหวาง 10 – 30 มีความเสีย่ งปานกลาง คิดเปนรอยละ 3 ชุมชน ทีม่ คี า ดัชนีความชุกลูกน้าํ ยุงลาย
(HI) มากกวา 30 มีความเสี่ยงสูง คิดเปนรอยละ 10
- มีผูปวยทั้งหมด 38 ราย คิดเปนอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก = 90.91 ตอแสนประชากร และมีอัตรา
ปวยตายรอยละ 2.63 (ซึ่งไมผานเกณฑคือมีคามากกวารอยละ 20 ของคามัธยฐาน ยอนหลัง 5 ซึ่งเกณฑจะตองมี อัตรา
ปวยนอยกวา 39.6 ตอประชากรแสน คือ ผูปวยไมเกิน 14 ราย และ อัตราปวยตายตองไมเกินรอยละ 0.12 )
- โรงเรียน และวัด มีคาดัชนีความชุกของภาชนะที่พบลูกน้ํายุงลาย เทากับ 0 รอยละ 30 (ไมผานเกณฑ)

ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาระบบบร�การดานสาธารณสุข

เปาประสงคที่ 11 บานเมืองสะอาดสวยงาม
โครงการจางเหมารักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเร�ยบรอยของชุมชน

ตั้งงบประมาณไว 2,143,136 บาท (สองลานหนึ่งแสนสี่หม�นสามพันหนึ่ง
รอยสามสิบหกบาทถวน) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดําเนินการจางเหมาประชาชนใน
ชุมชนเขตเทศบาลที่มีความพรอม จํานวน 32 ชุมชน เพ�อดูแลรักษาความสะอาด
ภายในชุมชนของตนเองทัง้ 32 ชุมชน และสวนสาธารณะกุดน้าํ กิน ใชงบประมาณ
ในการดําเนินงานทั้งสิ้น 2,361,595.90 บาท

โครงการลอกทอระบายน้ํา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดําเนินการลอกทอระบายน้าํ
ตามถนนสายหลั ก ทั้ ง ในและนอกเวลาราชการ ในเวลา
ราชการสามารถดําเนินการไดจาํ นวน 28 สาย และนอกเวลา
ราชการดําเนินการได 5 สาย ประกอบดวย ถนนกาฬสินธุ
ถนนภิรมย ถนนอินทรศิริ ถนนเทศบาล 23 ถนนเทศบาล 24
โดยไมได ใชงบประมาณและแก ไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนจากกรณีที่ทอระบายน้ําอุดตัน ตามคํารองขอ
จํานวน 118 จุด งบประมาณ 15,000 บาท
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โครงการลางทําความสะอาดตลาด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดดาํ เนินการลางทําความสะอาดตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุท งั้ ในสวนของตลาดเทศบาล
ลาน 1, 2 และ 3 ตลาดรวมใจการเกษตร และตลาดโตรุง ดําเนินการดังนี้
1. ลางทําความสะอาดตลาดเทศบาลลาน 1, 2 และ 3 จํานวน 24 ครั้ง
2. ลางทําความสะอาดตลาดรวมใจการเกษตร จํานวน 24 ครั้ง
3. ลางทําความสะอาดตลาดโตรุง จํานวน 96 ครั้ง งบประมาณ 130,000 บาท

โครงการจางเหมารักษาความสะอาดถนนสายหลัก ทางเทาและที่สาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดําเนินการจางเหมาประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพ�อดูแลรักษาความสะอาดถนน
ทางเทา ถนนสายหลัก และที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน 45 คน งบประมาณ 5,130,000 บาท

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพ�้นที่สีเข�ยว

จางเหมาบุคคลดูแลรักษา ปรับปรุง ตกแตงสวนสาธารณะและเกาะกลางถนนในเขตเทศบาล เพ�อใหสวยงามและ
เปนแหลงพักผอนหยอยใจ งบประมาณ 1,140,000 บาท

โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาด งบประมาณ 350,000 บาท

จางเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลและสํานักงานทะเบียน งบประมาณ 350,000 บาท
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ยุทธศาสตรที่ 8 สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ�งแวดลอม
เปาประสงคที่ 12 การสรางความเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม
โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ํา
ธรรมชาติและสถานที่กําจัดขยะ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดออกดําเนินการเก็บ
ตัวอยางน้าํ เพ�อตรวจคุณภาพกับ บริษทั หองปฏิบตั กิ ารกลาง
(ประเทศไทย) จํากัด สาขาขอนแกน โดยเก็บตัวอยางน้าํ ผิว
ดินในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดแก กุดน้ํากิน กุดยาง
สามัคคี หนองไชยวาน แกงดอนกลาง ลําน้ําปาว พรอม
ดวยน้ําระบบบําบัดน้ําเสียและน้ําใตดินของระบบฝงกลบ
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ผลปรากฏวาแหลงน้ํา
สาธารณะผานเกณฑมาตรฐาน รอยละ 80 น้ําใตดินและ
ระบบบําบัดน้ําเสียสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยอยูในเกณฑ
มาตรฐาน งบประมาณ 83,000 บาท

โครงการรณรงคติดตั้งถังดักไขมัน

ดําเนินการผลิตถังดักไขมันอยางงายเพ�อใช ใน
ครั ว เรื อ นหรื อ ร า นอาหาร เพ� อให ใช บ ริ ก ารประชาชน
ที่ ข ออนุ ญ าตก อ สร า งบ า นใหม ทุ ก หลั ง เพ�อชวยในการ
บําบัดน้าํ เสียขัน้ ตน กอนปลอยออกสูท อ ระบายน้าํ สาธารณะ
ลดปญหาทออุดตันและสงกลิน่ เหม็น จํานวน 162 ครัวเรือน
ในปงบประมาณ 2556 งบประมาณ 15,000 บาท

โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดออกตรวจคุณภาพอากาศ
ที่ปลอยจากปลองเตาเผาศพในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
จํานวน 4 แหง ดวยวิธีริงเกิลมาน (เปรียบเทียบคาทึบแสง
จากแผนตรวจมาตรฐาน) ผานเกณฑมาตรฐานทั้ง 4 แหง
ได แ ก วั ด ชั ย สุ น ทร วั ด สว า งคงคา วั ด ป า ทุ ง ศรี เ มื อ ง
วัดประชานิยม ไมได ใชงบประมาณ
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โครงการกองทุเวศน
นจิตอาสาพั
นา อม
ยุทธศาสตรที่ 8 สรางความสมดุลของระบบนิ
และสิฒ�งแวดล

อบมสิ�งเทศบาลเมื
องกาฬสินธุ
เปาประสงคที่ 12 การสรางความเปสิน่งมิแวดล
ตรกัเทศบาลเมื
แวดล
อ
ม
องกาฬสินธุ ใหการสนับสนุน งบประมาณ

ของกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอมในการดําเนินงาน
เกี่ ย วกั บ การลดปริ ม าณขยะภายในเขตเทศบาล จาก
การดํ า เนิ น งานสามารถลดปริ ม าณขยะได ๑๙.๓๕%
ลดลง 7.74 ตัน/วัน

โครงการตรวจสอบคุณภาพปุย หมักอินทรีย
เพ�อปรับปรุงคุณภาพ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดเก็บตัวอยางปุยหมัก
อิ น ทรี ย จ ากโรงผลิ ต ปุ ย หมั ก เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ
เพ�อทําการวิเคราะหคณ
ุ ภาพของสารอาหารในปุย กับบริษทั
หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด สาขาขอนแกน
เพ�อพัฒนาใหคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน พบวา ผาน
เกณฑมาตรฐานทุกองคประกอบ งบประมาณ 10,000 บาท

โครงการชุมชนปลอดขยะ

ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ�อสงเสริมใหประชาชน
รูจักการคัดแยกขยะตั้งแตแหลงกําเนิดดวยวิธี 3R โดยจัด
ใหมกี ารอบรมชุมชนไรถงั ขยะ เชิญชวนใหประชาชนเขารวม
โครงการกาฬสินธุรวมใจ “ไรถังขยะ” และเปนสมาชิก
กองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เพ�อจําหน�ายขยะรีไซเคิลทีส่ ามารถคัดแยกไดจากครัวเรือน
สามารถลดปริมาณขยะทีน่ าํ ไปฝงกลบจากขยะทีเ่ กิดขึน้ จริง
ประมาณ 40 ตันตอวัน เหลือ 32.26 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ
19.35 % งบประมาณ 50,000 บาท

โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้าํ บอบําบัดน้าํ เสีย งบประมาณ 96,000 บาท เก็บตัวอยางน้าํ บอบําบัดน้าํ เสีย

เพ�อตรวจคุณภาพของน้ํา ดังนี้
1. ความเปนกรดเปนดาง อยูในเกณฑมาตรฐาน
2. คาบีโอดี อยูในเกณฑมาตรฐาน
3. ปริมาณสารแขวนลอย อยูในเกณฑมาตรฐาน
4. ปริมาณตะกอนหนัก อยูในเกณฑมาตรฐาน
5. น้ํามันและไขมัน อยูในเกณฑมาตรฐาน
6. ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น อยูในเกณฑมาตรฐาน
7. ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไมมีมาตรฐาน
8. แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมไมมีมาตรฐานคุณภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาพ�้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว
เปาประสงคที่ 13 มีพ�้นที่สีเข�ยวและแหลงนันทนาการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนกุดคลาชุมชนทาสินคา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดปรับปรุงภูมทิ ศั นกดุ คลา ชุมชนทาสินคา โดยการกอสรางทางเทาปูน
ล็อคทางเดิน และกอสรางคันหินสําเร็จรูป เพ�อใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของประชาชนในเขต
เทศบาล งบประมาณ 1,600,000 บาท

โครงการจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบร�เวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจา งเหมาปรับปรุงภูมทิ ศั นบริเวณเกาะกลางถนนกาฬสินธุ จํานวน 7 เกาะ
ระยะทางยาว 500.00 เมตร เริ่มจากวงเวียนโปงลางถึงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร งบประมาณ 95,000
บาท
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ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพ�้นฐาน
เปาประสงคที่ 14 มีโครงสรางพ�้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม

โครงการเสริมผิวจราจร ถนนสุจินดาเริ่มจากวงเวียนน้ําพุถึงแยกถนนประดิษฐ ชุมชนตลาดเกา

เสริมผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete หนา 0.50 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 2,855.00 ตร.ม ถนนสุจินดาเริ่มจากวงเวียน
น้ําพุถึงแยกถนนประดิษฐ ชุมชนตลาดเกา งบประมาณ 1,028,000 บาท
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแยกวิโรจนรัตน 1 ชุมชนสุขสบายใจ กอสรางถนน คสล. หนา 0.15
เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไมนอยกวา 708.00 ตร.ม งบประมาณ 403,000 บาท
โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 16 ชุมชนวัดหอไตรฯ กอสรางรางระบายน้าํ
คสล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กวาง 0.30 เมตร ยาว 226.00 เมตร งบประมาณ 590,000 บาท

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยูซอยแยกถนนพยาบาลเช�อมถนนโสมพะมิตร
ชุมชนวัดหอไตรฯ

กอสรางรางระบายน้าํ คสล.รูปตัวยู ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร กวาง 0.30 เมตร ยาว 164.00 เมตร งบประมาณ 436,000 บาท
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โครงการกอสรางสะพาน คสล. ขามลําหวยสีทน ดานหลังวัดสวางคงคาพรอมกอสรางถนน คสล. ชุมชนวัด
สวางคงคากอสรางสะพาน คสล. ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความยาว 18.00 เมตร พรอมกอสรางถนน คสล. หนา 0.15
เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไมนอยกวา 440.00 ตร.ม งบประมาณ 1,560,000 บาท
โครงการขยายเขตไฟฟา งบประมาณ 500,000 บาท ขยายเขตไฟฟาใหครอบคลุมทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล
โดยไดขยายเขตไฟฟาในชุมชนดอนสวรรค ชุมชนหนองลิน้ จี่ บริเวณพุทธมณฑลแกงดอนกลาง สวนสาธารณแกงดอนกลาง
(บริเวณรอบนอกและรอบใน) ซอยอวยชัยพัฒนา และชุมชนสุขสบายใจ 2
โครงการขยายเขตประปา งบประมาณ 500,000 บาท ขยายเขตประปาใหครอบครัวทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล
โดยไดขยายเขตประปาในซอยแยกโรงบําบัดบานปลัดอรุณ ซอยสุขสบายใจ
โครงการกอสรางคลองระบายน้ํา คสล. หมูบานไหมไทย (จากลํารางสาธารณะลงหวยสีทน) ชุมชนทุงสระ
กอสรางคลองระบายน้ํา คสล. หมูบานไหมไทย (จากลํารางสาธารณะลงหวยสีทน) ชุมชนทุงสระ กวาง 1.80 – 3.00 เมตร
ยาว 16.00 เมตร งบประมาณ 280,000 บาท
โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 14 (ฝง ขวา) ชุมชนวัดเหนือ กอสรางรางระบายน้าํ
คสล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กวาง 0.30 เมตร ยาว 40.00 เมตร งบประมาณ 105,000 บาท
โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. รูปตัวยู ซอยหนองทุง อุทศิ ชุมชนดอนกลอย กอสรางรางระบายน้าํ คสล.
รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กวาง 0.30 เมตร ยาว 102.00 เมตร งบประมาณ 268,000 บาท
โครงการกอสรางถนน คสล. และรางระบายน้าํ คสล. รูปตัวยู ซอยขางสํานักงานธนารักษพนื้ ทีก่ าฬสินธุ ถนน
อภัย ชุมชนหนาโรงซอม ร.พ.ช. กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 45.00 ตร.ม และรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว
227.00 เมตร งบประมาณ 647,000 บาท

โครงการกอสรางทอระบายน้าํ เช�อมถนนซอยน้าํ ทิพยกบั ระบบบําบัดน้าํ เสียถนนอนรรฆนาคชุมชนซอยน้าํ ทิพย
กอสรางทอระบายน้ําขนาด Dia 0.60 เมตร จํานวน 21 ทอน คืนผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร กวาง 2.00 เมตร
ยาว 21.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 42.00 ตร.ม. งบประมาณ 120,000 บาท
โครงการก อ สร า งรางระบายน้ํ า คสล. รู ป ตั ว ยู ซอยสมหวั ง ก อ สร า งรางระบายน้ํ า คสล. รู ป ตั ว ยู
กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 64.00 เมตร งบประมาณ 168,000 บาท
โครงการกอสรา งรางระบายน้ํา คสล. รู ป ตั ว ยู ซอยน้ํ าทิ พย 3 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู
กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 66.00 เมตร งบประมาณ 173,000 บาท
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โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยน้ําทิพย 6 ชุมชนซอยน้ําทิพย กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง
3.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 216.00 ตร.ม งบประมาณ 124,000 บาท

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยบานพออุทัย ชุมชนทุงมน กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว180.00 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา ขนาด Dia 0.40 เมตร
จํานวน 9 ทอน งบประมาณ 479,000 บาท
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยศิริกร ชุมชนริมแกงดอนกลาง กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง
3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 96.00 ตร.ม งบประมาณ 54,000 บาท
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยขางรานเจนาง ชุมชนสงเปลือยนอก
กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร ความยาว 224.00 เมตร พรอมวางทอระบายน้าํ
ขนาด Dia 0.40 เมตร จํานวน 16 ทอน และบอพัก 2 บอ งบประมาณ 621,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล. และรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยนามนอุทิศ ชุมชนหัวโนนโก กอสรางถนน
คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 456.00 ตร.ม และกอสราง
รางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 484.00 เมตร งบประมาณ 1,535,000 บาท
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลังหมูบ า นวราภรณ ชุมชนทุง ศรีเมืองกลาง กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 280.00 ตร.ม งบประมาณ 159,000 บาท

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยเฟ�องฟา 6 ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง กอสรางรางระบายน้ํา
คสล. รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 176.00 เมตร งบประมาณ 463,00.0 บาท
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โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. รูปตัวยู ซอยแสงจันทร ชุมชน ก.ส.ส. กอสรางรางระบายน้าํ คสล. รูปตัวยู
กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว194.00 เมตร งบประมาณ 509,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหาดลําดวน 2 ตอจากโครงการเดิม ชุมชนหาดลําดวน กอสรางถนน คสล. หนา
0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 129.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 516.00 ตร.ม งบประมาณ 291,000 บาท
โครงการปรับปรุงเคร�องหมายจราจรในเขตเทศบาล
ปรับปรุงเคร�องหมายจราจรในเขตเทศบาล โดยการตรวจสัญญาณจราจรตามถนนสายตางๆ ทีช่ าํ รุด ลบเลือน เชน
ถนนกาฬสินธุ ถนนอภัย ถนนชัยสุนทร ถนนอนรรถเปศล และตรวจสอบจุดเสี่ยงภายในชุมชนทั้ง 36 ชุมชน ที่มีการเกิด
อุบัติเหตุบอยครั้ง

โครงการกอสรางเข�อนปองกันตลิ่งลําหวยสีทน ชุมชนคุมหวย กอสรางเข�อนปองกันตลิ่งดวยกลองลวดตาขาย
เกเบี้ยนและแมทเทรส ความยาว 60.00 เมตร งบประมาณ 1,100,000 บาท
โครงการกอสรางรัว้ รอบสวนสาธารณะไดโนเสารแกงดอนกลาง กอสรางรัว้ รอบสาธารณะไดโนเสารแกงดอนกลาง
ปายช�อสวนสาธารณะ ประตูทางเขา – ออก กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กดานบนเปนเหล็กโปรงสูง ความยาว 214 เมตร
งบประมาณ 1,400,000 บาท

> 60 <

โครงการกอสรางทอระบายพรอมบอพักขาศาลปูกุดโงง ชุมชนสงเปลือย
กอสรางทอระบายน้าํ เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอมบอพัก ความยาวรวม 50.00 เมตร งบประมาณ 190,000 บาท
โครงการกอสรางถนน คสล. หนาที่ทําการชุมชนหัวคู ชุมชนหัวคูหนองเรือพัฒนา
กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 – 6.00 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
1,260.00 ตร.ม. งบประมาณ 722,000 บาท
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยโรงสีขาว ชุมชนดงปอ
กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพนื้ ทีผ่ วิ จราจรไมนอ ยกวา 800.00 ตร.ม .
งบประมาณ 460,000 บาท
โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยขางบานนายวิเศษ ชุมชนวัดเหนือ
กอสรางรางระบายน้าํ คสล. รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร ความยาว 24.00 เมตร งบประมาณ 63,000 บาท
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยสไบทอง ชุมชนกุดยางสามัคคี
กอสรางรางระบายน้าํ คสล. รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร ความยาว 50.00 เมตร งบประมาณ 131,000 บาท
โครงการกอสรางถนนซอยศูนยนมโฟร โมส (ฝง-ถนนบายพาสสงเปลือย) ชุมชนกุดยางสามัคคี
กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หรือมีพนื้ ทีผ่ วิ จราจรไมนอ ยกวา 164.00 ตร.ม .
งบประมาณ 93,000 บาท

โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอยมหาชัยเนื้อยาง ชุมชนหาดลําดวน
กอสรางถนนลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร กวาง 3.50 เมตร ยาว 635.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
2,222.50 ตร.ม งบประมาณ 170,000 บาท
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โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแยกซอยสระบัวหลังออโตเซลล ชุมชนสุขสบายใจ
กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หรือมีพนื้ ทีผ่ วิ จราจรไมนอ ยกวา 258.00 ตร.ม .
งบประมาณ 149,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยดลวาสพัฒนาหนาศาลาปูกุดโงง ชุมชนสงเปลือยใน
กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพนื้ ทีผ่ วิ จราจรไมนอ ยกวา 300.00 ตร.ม .
งบประมาณ 174,000 บาท

กอนดําเนินการ
หลังดําเนินการ
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอย พตท.สุวัจน วังวัฒนา
กอสรางรางระบายน้าํ คสล. รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร ความยาว 60.00 เมตร งบประมาณ 157,000 บาท
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยแยกคาราบาว ชุมชนทุงศรีเมืองกลาง
กอสรางรางระบายน้าํ คสล. รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร ความยาว 35.00 เมตร งบประมาณ 92,000 บาท
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยแสงทอง 1 (ประตูเล็กวัดปาทุงศรีเมือง) ฝงซาย ชุมชน
วัดปาทุงศรีเมือง กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว108.00 เมตร
งบประมาณ 284,000 บาท
โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขาประตูวัดปาทุงศรีเมืองดานทิศตะวันตก ชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง
กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิจราจรไมนอยกวา 450.00 ตร.ม.
งบประมาณ 259,000 บาท
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โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนาหมูบานมั่นคงศรีเมืองใหม ชุมชนคุมหวย
กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 267.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
1,068.00 ตร.ม. งบประมาณ 624,000 บาท
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเอกพล (ขางบอบําบัด) ตอจากโครงการเดิม ชุมชนคุมหวย
กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 200.00 ตร.ม
.งบประมาณ 116,000 บาท
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยบุญโสดา ชุมชนดอนสวรรค
กอสรางรางระบายน้าํ คสล. รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร ความยาว 230.00 เมตร งบประมาณ 605,000 บาท

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแยกถนนรอบหนองไชยวาน ชุมชนหนองไชยวาน
กอสรางถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 60.00 ตร.ม
.งบประมาณ 34,000 บาท

โครงการกอสรางรางระบายน้าํ คสล. รูปตัวยูซอยแยกถนนทางเขาโรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ ถนนสงเปลือย
(ฝงซาย) ชุมชนสงเปลือย กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว
163.00 เมตร งบประมาณ 447,000 บาท
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การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงคที่ 15 ชุมชนพ�่งพาตนเองได

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดดําเนินการตามโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนเพ�อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นตนเอง
โดยดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนทั้ง 36 ชุมชน มีผูมาสมัครรับ
เลือกตัง้ ฯ ทัง้ สิน้ 75 คน มีชมุ ชนทีม่ ผี สู มัครเพียงรายเดียว จํานวน 10 ชุมชน
และมีชุมชนที่มีผูสมัครมากกวา 1 ราย ซึ่งตองจัดการเลือกตั้งจํานวน
26 ชุมชน โดยกําหนดใหมีการเลือกตั้งในวันเสารที่ 23 มีนาคม 2556
งบประมาณ 250,000 บาท
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โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูนําชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจดั ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผูน าํ ชุมชน ประจําปงบประมาณ 2556 จํานวน 12 ครัง้
เพ�อรับทราบปญหาความตองการของชุมชน ใหคณะกรรมการชุมชนไดรับทราบความเคล�อนไหวของขาวสารบานเมือง
ตลอดจนเปนการประสานงานกับชุมชนในการรับทราบขอมูล และปญหาความเดือดรอนตางๆ ของประชาชน โดยให
ผูนําชุมชนซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนในแตละชุมชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาความเดือดรอนรวมกับเทศบาล
งบประมาณ 405,000 บาท

โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดเล็งเห็นความสําคัญดานการพัฒนาความรู ความเขาใจในการดําเนินงานดานเกษตรของ
พี่นองชาวเกษตรกรในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ มาพัฒนาศักยภาพเพ�อนําไปเปนแบบอยางในการดําเนินงานดานเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จัดโครงการศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน ณ หองประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ และการอบรมในครั้งนี้มีผูเขารวมรับการอบรม จํานวน 81 คน งบประมาณ 20,000 บาท

โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูนําชุมชนและกลุมตางๆ ในชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดฝกอบรมหลักสูตรการจัดทําแผนและทบทวนแผนชุมชนสูกาฬสินธุเมืองแหความสุข
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูนําชุมชนและกลุมตางๆ ในชุมชน ซึ่งผลจากการวิเคราะหชุมชนในเขต
เทศบาล กาวสูเมืองแหงความสุข (3 ดี) ไดแบงกลุมเปน 3 เขตๆ ละ 12 ชุมชน ชุมชนเขต 1 ไดหมวดคนดี ชุมชนเขต 2
ไดหมวดสุขภาพดี ชุมชนเขต 3 ไดหมวดรายไดดี งบประมาณ 500,000 บาท
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โครงการพลังครอบครัวรวมทําความดีเพ�อสรางสรรคสังคม

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดกําหนดจัดกิจกรรมอบรมโครงการพลังครอบครัวรวมทําความดีเพ�อสรางสรรคสังคม โดยจัด
กิจกรรมเขาวัดฟงธรรม เพ�อสรางความรัก ความเขาใจของสมาชิกในครอบครัวได ใชเวลาวางและทํากิจกรรมรวมกัน
มีความเอือ้ อาทร เห็นอกเห็นใจกันและมีสว นรวมในการทําความดีเพ�อชุมชน มีชมุ ชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทัง้ 36 คน
จํานวน 80 คน ที่เขารวมรับการอบรมในครั้งนี้งบประมาณ 10,000 บาท

โครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทองถิ่นไทยเพ�อสตรีและครอบครัว

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดทําโครงการเสริมสรางศักยภาพเครือขายทองถิ่นไทยเพ�อสตรีและครอบครัว เพ�อสงเสริม
ศักยภาพการบริหารจัดการดานสังคม เช�อมโยงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ดานกระบวนการเรียนรู และแลกเปลี่ยน
ประสบการณเปนเครือขายทองถิน่ ไทย สตรีและครอบครัว ตัวแทนสตรีในชุมชน เขารวมทัง้ สิน้ 82 คน งบประมาณ 10,000 บาท

โครงการเฝาระวังของกลุมสตรีเพ�อลดความรุนแรงตอเด็กและสตรีในชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดทําโครงการเฝาระวังของกลุมสตรีเพ�อลดความรุนแรงตอเด็กและสตรีในชุมชน เพ�อเพิ่ม
เครือขายสตรีในชุมชนในการรณรงคการลดความรุนแรงตอเด็กและสตรีในชุมชน และชุมชนไดรว มกันทําความดี เกิดความ
รักความสามัคคี รวมกันพัฒนาและปองกันแกไขปญหาสังคมในชุมชนใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน มีคณะทํางานศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชนทั้ง 18 ศูนยๆ ละ 3 คน และตัวแทนสตรีในชุมชนทั้ง 36 ชุมชนๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 162 คน
เขารวมอบรมในครั้งนี้ งบประมาณ 20,000 บาท
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โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและวันสตรีไทย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดกิจกรรมวันสตรีสากลและวันสตรีไทย เพ�อเพิ่มเครือขายสตรี ในทองถิ่น และสรางสรรค
สังคมในชุมชนใหเกิดความรัก ความสามัคคีรวมกันพัฒนาและปองกันแกไขปญหาสังคมในชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน
โดยการจัดอบรม เพ�อแลกเปลี่ยนประสบการณ มีผูเขาอบรมในครั้งนี้ 82 คน ณ หองประชุมพวงพะยอม เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ งบประมาณ 20,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้กําหนดจัดงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ไดจดั พิธถี วายเคร�องราชสักการะ (พานพุม เงิน – พุม ทอง)
จากคณะผูบ ริหาร ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ตัวแทนประชาชน และพิธมี อบโลพรอมใบประกาศเกียรติคณ
ุ
ใหกับผูไดรับคัดเลือกเปนแมดีเดนประจําชุมชนทั้ง 36 ชุมชน ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
งบประมาณ 50,000 บาท

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานยาเสพติด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจดั การแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตามโครงการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตา นยาเสพติด ประจําป
2556 ซึ่งไดแบงการแขงขันกีฬาพื้นเมืองออกเปน 6 ชนิด ไดแก การแขงขันวิ่งสิบขา การแขงขันดูดนมเลี้ยงไข
การแขงขันกินวิบาก การแขงขันธิดาขี่มาสงเมือง การแขงขันผัวเมียเลี้ยงลูก การแขงขันวิ่งผลัดเปลี่ยนกางเกง ซึ่งการ
แขงขันกีฬาครั้งนี้จัดใหมีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 600 กวาคน ณ สํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ งบประมาณ 100,000 บาท
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โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดโครงการรณรงคตอตานยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด เพ�ออบรมให
ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดให โทษ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล งบประมาณ 300,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สรางสรรคสําหรับเยาวชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดโครงการ "เยาวชนคนรุนใหม สุขภาพจิตแจมใส หางไกลยาเสพติด" ประจําป 2556
ณ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน เพ�อใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออกถึงความสามารถ เพ�อฝกประสบการณ ในการแสดงที่ตน
ช�นชอบ รวมทั้งการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซึ่งจะมีการจัดการแสดงบนเวทีสาธารณะทุกวันอังคาร เวนอังคาร
งบประมาณ 100,000 บาท

โครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คนดีสุขภาพดี รายไดดี (พอดี)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดดาํ เนินการตามโครงการเทศบาลเมืองกาฬสินธุค นดี สุขภาพดี รายไดดี (พอดี) ตามกรอบแนวคิด
3 มิติ คือ มิตดิ า นคนดี มิตดิ า นสุขภาพ มิตดิ า นรายได เพ�อขับเคล�อนการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุไปสูก ารเปนเมืองแหงความ
สุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความสมดุลทั้ง 3 มิติ และบูรณาการสงเสริมใหเกิดความรวมมือของเทศบาล
และชุมชนเพ�อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีบนพื้นฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง งบประมาณ 200,000 บาท
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โครงการขอรับเงินอุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูส งู อายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เทศบาลได ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของสมาคมผูส งู อายุจงั หวัดกาฬสินธุ ในการดําเนินโครงการ ส.สูง
วัยใสใจ ฟ.ฟน โดยไดจดั อบรมเพ�อเพิม่ พูนความรู และทักษะในการดูแลสุขภาพชองปากผูส งู อายุ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
มีผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 120 คน งบประมาณ 75,000 บาท

โครงการจัดและทบทวนแผนชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดอบรมในการจัดทําแผนชุมชน โดยไดระดมความคิดในการวางแผนและทบทวนแผนของ
ชุมชนตนเอง ผลจากการอบรมที่ไดมีการแบงกลุมเปน 3 เขตๆ ละ 12 ชุมชน แตละชุมชนไดเสนอโครงการตางๆ ทั้งสิ้น
93 โครงการ แยกไดดังนี้ ชุมชนเขต 1 หมวดคนดี ชุมชนเขต 2 หมวดสุขภาพดี ชุมชนเขต 3 หมวดสุขภาพดี
งบประมาณ 10,000 บาท
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ยุทธศาสตรที่ 12 สรางความมั่นคงในชีว�ตของคนในชุมชน
เปาประสงคที่ 16 มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน

โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดสง เสริมสนับสนุนกลุม อาชีพใหกบั
ชุมชนๆ ละ 5,000 บาท ในการประกอบอาชีพของชุมชนทั้ง
36 ชุมชน งบประมาณ 180,000 บาท

โครงการยกยองเชิดชูครอบครัวตนแบบ
ดานความซ�อตรง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจดั โครงการยกยองเชิดชูครอบครัว
ตนแบบดานความซ�อตรง เพ�อสรางความตระหนักใหเห็น
ถึงความสําคัญของความซ�อตรงตอครอบครัวและสังคม
ปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มที่ ดี ง าม บํ า เพ็ ญ ประโยชน แ ละอุ ทิ ศ ตน
เพ�อสวนรวม ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาล มีผเู ขารวมอบรมในครัง้ นี้ 144 คน งบประมาณ
50,000 บาท

โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมือง
กาฬสินธุสูความเขมแข็ง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดโครงการ "ครอบครัวคุณธรรมนํา
สังคมเมืองกาฬสินธุสูความเขมแข็ง ประจําป 2556" ณ วัด
ประชานิยม ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ซึง่
มีคณะผูบ ริหาร ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง และประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวมโครงการในครั้งนี้
งบประมาณ 30,000 บาท
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โครงการขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ของเหล า
กาชาดจังหวัดกาฬสินธุ

ให ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ ให กั บ เหล า กาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ ในจัดกิจกรรมตางๆ ของเหลากาชาด
งบประมาณ 30,000 บาท

โครงการเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ ค นพิ ก าร
ผูติดเชื้อ H.I.V.

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดสง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูติดเชื้อ H.I.V ใหรับการดูแลใน
เบื้องตน โดยการมอบเบี้ยยังชีพฯ แยกไดดังนี้ ผูสูงอายุ
จํานวน 2,691 คน ผูพิการ จํานวน 469 คน ผูติดเชื้อ H.I.V
จํานวน 19 คน งบประมาณ 120,000 บาท

โครงการเขาคายเยาวชนเพ�อสรางภาวะ
ผูนําและปองกันแก ไขปญหาของเยาวชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดทําโครงการเขาคายเยาวชน
เพ�อสรางภาวะผูนําและปองกันแกไขปญหาของเยาวชน
เพ�อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนทีเ่ ขารวมกิจกรรมไดรบั การ
พัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะการมีภาวะผูนําในดานตางๆ ใน
การขับเคล�อนกระบวนการพัฒนา ตลอดจนเสนอขอคิดเห็น
ประเด็นปญหาสําคัญและแนวทางการแกไขปญหาอยาง
แทจริง ใหสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
การเขาคายในครั้งมีคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน
พรอมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
รวมทัง้ สิน้ 130 คน เขารวมการเขาคายในครัง้ นี้ ณ จังหวัด
เพชรบุรี งบประมาณ 100,000 บาท
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ยุทธศาสตรที่ 13 สรางความปลอดภัยในชีว�ตและทรัพยสินของประชาชน
เปาประสงคที่ 17 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีว�ตและทรัพยสิน
โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดรณรงคปอ งกันและลดอุบตั เิ หตุทาง
ถนนในชวงเทศบาลวันปใหม โดยการจัดกิจกรรมรณรงคเพ�อ
สรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม
2556 ณ ลานจอดรถตลาดทุง นาทอง ประกอบดวย การแสดง
รณรงคลดอุบัติเหตุการตัดสัญญาณสะทอนแสงและแจก
แผนพับการติดตั้งปายรณรงคอุบัติเหตุตาม ถนนสายหลัก
และสายรองภายในเขตเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ โดยมี
ผู เ ข า ร ว มทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข า ร ว ม
จํานวน 900 คน และในชวงเทศบาลสงกรานตภายใตหัวขอ
การรณรงค "กาวสูปใหมอยางปลอดภัย รวมใจ ลดอุบัติเหตุ"
พรอมกับแจกวัตถุมงคลจาก พระราชศีลโสภิต (หลวงปูห นูอนิ ทร
กิตตฺ สิ าโร) โดยมีผเู ขารวมทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
เขารวมจํานวน 900 คน งบประมาณ 100,000 บาท

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย
สงเสริมสนับสนุนการปองกันรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จัดชุดสายตรวจจักรยาน อปพร.
ออกตรวจตามจุดเสี่ยงภัยภายในเขตเทศบาล และสถานที่
ราชการทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ รวม 38 จุด ตั้งแตเวลา
16.30 – 06.00 น. งบประมาณ 350,000 บาท
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โครงการฝกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) รุนที่ 10

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดฝกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสา
สมัครปองกัน ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) รุนที่ 10 พรอม
ทัง้ จัดอบรมใหความรูท งั้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ใิ นดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แกผเู ขารับการฝกอบรมและ
จัดตัง้ ผูผ า นการฝกอบรมเปนเครือขายสมาชิก อปพร.รุน ที่ 10
งบประมาณ 150,000 บาท

โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดจัดฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกัน ภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ใหแกสมาชิก อปพร.
รุนที่ 1 – 9 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ�อใหเกิดความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ ใหมๆ ณ อาคารงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ งบประมาณ
50,000 บาท
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ขอมูลเทศบาล
2556
ประจำป
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สถิติรายได้
ทศบาลเมื
นธุ์
รายไดเเทศบาลเมื
องกาฬสิอ
นธุงกาฬสิ

หมวดรายรับ

รวมรายรับ
1 ต.ค.55-30 ก.ย.56
16,444,328.58
9,240,865.80
8,757,840.16
582,097.01
18,001,008.45
129,046,312.56
120,814,530.00
302,886,982.56

ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้จากทุน
รายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์
รายได้เบ็ดเตล็ด
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายรับ
5.43%
5.43%
39.89%

3.05%

2.89%

3.05%

2.89%

0%
0.19%
0%

5.94%
0.19%
5.94%

ภาษี อากร
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
ภาษี อจากร
รายได้
ากทรัพย์สิน
ค่าธรรมเนี
รายได้
จากทุยนมค่าปรับและใบอนุญาต

39.89%

รายได้จากสาธารณู
จากทรัพย์สปินโภคและเทศพาณิชย์
รายได้

42.61%

รายได้เบ็จดากทุ
รายได้
เตล็นด
รายได้
จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์
ภาษี
จดั สรร

42.61%

เบ็นดทัเตล็
เงิรายได้
นอุดหนุ
ว� ไปด
ภาษี จดั สรร
เงินอุดหนุนทัว� ไป
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รายจ่ายเทศบาลเมื
องกาฬสิ
รายจาย เทศบาลเมื
องกาฬสิ
นธุน ธุ์
หมวดรายจ่ าย

รวมร่ วมรายจ่ าย
1 ต.ค.55-30 ก.ย.56
32,985,421.08
6,154,560.00
46,783,697.00
7,838,353.40
28,488,570.95
3,830,215.94
38,291,305.50
31,918,990.31
5,067,869.49
11,583,245.92
100,000.00
21,774,374.44
3,828,136.31
5,147,379.00
45,750,846.00
289,542,965.34

เงินเดือน
เงินเดือนค่ าตอบแทนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
เงินเดือนค่ าจ้ างบุคลากรทางการศึกษา
ค่ าจ้ างประจํา
ค่ าจ้ างชั่วคราว
ค่ าตอบแทน
ค่ าใช้ สอย
ค่ าวัสดุ
ค่ าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจ่ ายอื่น
งบกลาง
ค่ าครุ ภัณฑ์
ค่ าที่ดน
ิ และสิ่งก่ อสร้ าง
เงินกันฯ ปี 56
รวมรายจ่ าย
เงินเดือน
เงินเดือนค่าจ้ างบุคลากรทางการศึกษา
ค่าจ้ างชัว� คราว
ค่าใช้ สอย
ค่าสาธารณูปโภค
รายจ่ายอื�น
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
เงินกันฯ ปี 56

เงินเดือนค่าตอบแทนคณะผู้บริ หารและสมาชิกสภาเทศบาล
ค่าจ้ างประจํา
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุ
เงินอุดหนุน
งบกลาง
ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้ าง
15.80%

1.78%

1.32%
0.04%

11.39%

2.13%
16.15%

7.52%
4%

2.71%

1.75%
11.02%
13.23%
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1.32%

9.84%
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รายไดจาการจํานําและไถถอนของสถานธนานุบาล

การให
บร�กºารงานบั
ตรประจํ
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µÃ»ÃÐ¨íาตัÒµÑวÇประชาชน
»ÃÐªÒª¹

> 77 <

Ê¶ÔµÔ¼ÙŒÁบÒÃÑร�ºกºÃÔารด¡ÒÃ´Œ
¢ÀÒ¾(ศู(ÈÙน¹ยÂฯÏ 1)1)
การให
านสุÒ¹ÊØ
ขภาพ

Ê¶ÔµÔ¼ÙŒÁบÒÃÑร�กººÃÔ
¡ÒÃ´Œ
Ò¹ÊØขภาพ
¢ÀÒ¾ (ศู(ÈÙ¹นÂยÏฯ2)2)
การให
ารด
านสุ

> 78 <

Ê¶ÔµÔ¼ÙŒÃÑºàºÕéÂÂÑ§ªÕ¾ (¤¹)

ผูรับเบี้ยยังชีพ (คน)

Ê¶Ôµการรั
Ô¡ÒÃÃÑบºเบีàºÕ้ยéÂยัÂÑงชี§ªÕพ¾(จํ(¨íาÒนวนเง�
¹Ç¹à§Ôน)¹)

> 79 <

Ê¶ÔµÔ¢ŒÍÁÙÅ¹Ñ¡àÃÕÂ¹âÃ§àÃÕÂ¹ÊÑ§¡Ñ´à·ÈºÒÅàÁ×Í§¡ÒÌÊÔ¹¸Ø

ขอมูลนักเร�ยนโรงเร�ยนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

จํานวนครู / ครูอัตราจาง

> 80 <

้ํา (ในเขตเทศบาล)
บร�ºกÃÔารน
Ê¶Ôการให
µÔ¡ÒÃãËŒ
¡ÒÃ¹é
íÒ (ã¹à¢µà·ÈºÒÅ)

Ê¶ÔµÔ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ¹éÒí (¹Í¡à¢µ)

การใหบร�การน้ํา (นอกเขตเทศบาล)

> 81 <

การใหบร�การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร�้อถอน

การขอใบรับรองอาคารเพ�่อออกเลขหมายประจําอาคาร

> 82 <

Ê¶Ôการให
µÔ¡ÒÃãËŒ
¡ÒÃ·ÐàºÕยนราษฎร
Â¹ÃÒÉ®Ã
บร�ºกÃÔารทะเบี

การเพ�
ประสิ
ทธิภ·¸Ôาพการลดปร�
าณขยะ
Ê¶ÔµÔ¡่มÒÃà¾Ô
èÁ»ÃÐÊÔ
ÀÒ¾¡ÒÃÅ´»ÃÔÁมÒ³¢ÂÐ

> 83 <

