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บันทึกหลักการและเหต ุผล 

การเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาสีป่เีทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์พ.ศ. 2561 – 2564 
( เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงฉบับท ี่ 1  พ.ศ.2560) 

------------------------------ 
 

หลักการ 

ขออนุมั ติเ พ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาในบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น         
แบบ ผ.01 และบัญชีครุภัณฑ์แบบ  ผ.08  ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  พ.ศ.2561 – 2564  
 

เหตุผล 
  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนได้ประชาคมการการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  พ.ศ.2561 – 2564  ซึ่งมีโครงการพัฒนาที่จะดําเนินการใน
แต่ละพ้ืนที่ชุมชนหลายโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ พ.ศ.2561 – 2564 ต้อง
เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่จะดําเนินการและมีหลายโครงการพัฒนาที่เป็นความต้องการของชุมชนแต่ยังไม่ได้
บรรจุอยู่ในแผนชุมชนและแผนพัฒนาส่ีปีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  พ.ศ.2561 – 2564  ประกอบกับเทศบาล
เมืองกาฬสินธ์ุ  จําเป็นต้องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 

  ดังน้ัน  จึงสมควรที่จะเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  พ.ศ. 
2561 – 2564  ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  และที่ประชุมประชาคมได้เห็นชอบด้วยแล้ว  รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง  ตามบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ.01)  และบัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08)  ใน
แผนพัฒนาสี่ปีที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงนี้ 
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บัญชีสรุปโครงการ (แบบ ผ.07) 
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01) 



แบบ  ผ.07

ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒๐ ๗,๐๘๔,๐๐๐ ๑๔ ๒,๑๗๔,๐๐๐ ๑๓ ๑,๗๓๔,๐๐๐ ๑๒ ๑,๔๓๔,๐๐๐ ๕๙ 12,426,000         
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน ๖ ๓,๕๘๐,๐๐๐ ๖ 3,580,000        ๖ 3,580,000       ๖ 3,580,000        ๒๔ 14,320,000         
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ๑ 360,000             ๑ 360,000           ๑ 360,000          ๑ 360,000           ๔ 1,440,000           
ของชุมชน
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและ ๑ 500,000             ๐ -                   ๐ -                  ๐ -                   ๑ 500,000              
การโยธา

รวม ๒๘ 11,524,000        ๒๑ 6,114,000       ๒๐ 5,674,000       ๑๙ 5,374,000       ๘๘ 28,686,000        

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

(เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  1 พ.ศ.2560)
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ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในองค์กร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๗ 1,165,000          ๗ 1,170,000        ๗ 1,175,000       ๘ 2,180,000        ๒๙ 5,690,000           
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑ 50,000               ๑ 50,000             ๑ 50,000            ๑ 50,000             ๔ 200,000              
1.3 แผนงานการศึกษา ๓ ๑๐,๑๖๓,๐๐๐ ๓ ๑๐,๑๖๓,๐๐๐ ๓ ๑๐,๑๖๓,๐๐๐ ๓ ๑๐,๑๖๓,๐๐๐ ๑๒ 40,652,000         
 1.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๑ ๑๕๐,๐๐๐ ๔ 600,000              
และนันทนาการ

รวม ๑๒ 11,528,000        ๑๒ 11,533,000     ๑๒ 11,538,000     ๑๓ 12,543,000     ๔๙ 47,142,000        
3) การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ 600,000             ๑ 600,000           ๑ 600,000          ๑ ๖๐๐,๐๐๐ ๔ 2,400,000           
1.2 แผนงานการศึกษา ๑ 6,622,500          ๑ 6,622,500        ๑ 6,622,500       ๑ 6,622,500        ๔ 26,490,000         
1.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม ๑ 150,000             ๑ 2,940,900        ๑ 1,900,000       ๑ 1,900,000        ๔ 6,890,900           
และนันทนาการ

รวม ๓ 7,372,500          ๓ 10,163,400     ๓ 9,122,500       ๓ 9,122,500       ๑๒ 35,780,900        
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ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

4) พัฒนาการจัดการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา ๔๕ 35,382,450        ๔๕ 33,517,950      ๔๓ 30,908,200     ๔๔ 28,179,201      ๑๗๗ 127,987,801       

รวม ๔๕ 35,382,450        ๔๕ 33,517,950     ๔๓ 30,908,200     ๔๔ 28,179,201     ๑๗๗ 127,987,801      

5) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
1.1 แผนงานการศึกษา ๑๘ 36,519,000        ๑๘ 36,519,000      ๑๘ 36,519,000     ๑๘ 36,519,000      ๗๒ 146,076,000       

รวม ๑๘ 36,519,000        ๑๘ 36,519,000     ๑๘ 36,519,000     ๑๘ 36,519,000     ๗๒ 146,076,000      

6) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยว
1.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม ๘ 2,062,000          ๘ 2,062,000        ๘ 2,062,000       ๘ 2,062,000        ๓๒ 8,248,000           
และนันทนาการ

รวม ๘ 2,062,000          ๘ 2,062,000       ๘ 2,062,000       ๘ 2,062,000.0     ๓๒ 8,248,000          
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ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

7) การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  

เอกชนและประชาชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒ 180,000             ๒ 180,000           ๒ 180,000          ๒ ๑๘๐,๐๐๐ ๘ 720,000              
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓ 520,000             ๒ 120,000           ๒ 120,000          ๒ ๑๒๐,๐๐๐ ๙ 880,000              
1.3 แผนงานการศึกษา ๑ 500,000             ๑ 500,000           ๑ 500,000          ๑ ๕๐๐,๐๐๐ ๔ 2,000,000           
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน ๔ 50,000               ๔ 50,000             ๔ 50,000            ๔ 50,000             ๑๖ 200,000              
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ๘ 450,000             ๘ 450,000           ๘ 450,000          ๘ 450,000           ๓๒ 1,800,000           
ของชุมชน
1.6 แผนงานการศานา วัฒนธรรม ๕ 4,280,000          ๕ 4,280,000        ๕ 4,280,000       ๕ 4,280,000        ๒๐ 17,120,000         
และนันทนาการ

รวม ๒๓ 5,980,000          ๒๒ 5,580,000       ๒๒ 5,580,000       ๒๒ 5,580,000.0     ๘๙ 22,720,000        

8) พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข

และประชาชน
1.1 แผนงานการศึกษา ๑ 20,000               ๑ 20,000             ๑ 20,000            ๑ ๒๐,๐๐๐ ๔ 80,000                
1.2 แผนงานสาธารณสุข ๑๘ 10,775,000        ๑๑ 575,000           ๑๓ 2,275,000       ๑๑ 575,000           ๕๓ 14,200,000         
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน ๕ 4,000,000          ๓ 2,000,000        ๓ -                  ๒ -                   ๑๓ 6,000,000           

รวม ๒๔ 14,795,000        ๑๕ 2,595,000       ๑๗ 2,295,000       ๑๔ 595,000          ๗๐ 20,280,000        
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ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

9) สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์

และสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒ 820,000             ๒ 820,000           ๒ 820,000          ๒ ๘๒๐,๐๐๐ ๘ 3,280,000           
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน ๑๔ 14,957,500        ๑๒ 582,500           ๑๑ 382,500          ๑๑ 382,500           ๔๘ 16,305,000         

รวม ๑๖ 15,777,500        ๑๔ 1,402,500       ๑๓ 1,202,500       ๑๓ 1,202,500       ๕๖ 19,585,000        

10) พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยง

ภาคการท่องเที่ยว
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ๓ 32,000,000        ๕ 8,665,000        ๔ 8,347,500       1         -                   ๑๓ 49,012,500         

รวม ๓ 32,000,000        ๕ 8,665,000       ๔ 8,347,500       1        -                  ๑๓ 49,012,500        

11) พัฒนาและปรับปรุบระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน ๔ 3,800,000          ๒ 1,000,000        ๒ 1,000,000       ๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐ 6,800,000           
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๔๐ 171,285,200      ๓๒ 30,573,400      ๑๗ 29,217,500     23      22,653,000      ๑๑๒ 253,729,100       

รวม ๔๔ 175,085,200.0   ๓๔ 31,573,400     ๑๙ 30,217,500     25      23,653,000     ๑๒๒ 260,529,100      

5



ยุทธศาสตร์

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

12) พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ 30,060,960        ๑ 30,060,960      ๑ 30,060,960     ๑ ๓๐,๐๖๐,๙๖๐ ๔ 120,243,840       
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ๒๐ 3,360,000          ๒๑ 3,135,000        ๑๘ 2,510,000       ๑๗ 2,260,000        ๗๖ 11,265,000         
ของชุมชน

รวม ๒๑ 33,420,960        ๒๒ 33,195,960     ๑๙ 32,570,960     ๑๘ 32,320,960     ๘๐ 131,508,840      

13) สร้างความมั่นคงในชีวิต
ของคนในชุมชน
1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ 20,000               ๑ 20,000             ๑ 20,000            ๑ ๒๐,๐๐๐ ๔ 80,000                
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ๑ 200,000             ๑ 200,000           ๑ 200000 ๑ 200000 ๔ 800,000              
ของชุมชน

รวม ๒ 220,000            ๒ 220,000          ๒ 220,000         ๒ 220,000          ๘ 880,000             
14) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน
1.1 แผนงานการรักษาความสงบ ๑๕ 7,050,800          ๙ 5,788,900        ๙ 4510800 ๗ 5110800 ๔๐ 22,461,300         
ภายใน

รวม ๑๕ 7,050,800          ๙ 5,788,900       ๙ 4,510,800       ๗ 5,110,800       ๔๐ 22,461,300        
รวมทั้งสิ้น ๒๖๒ 388,717,410      ๒๓๐ 188,930,110   ๒๐๙ 180,767,960   ๒๐๗ 162,481,961   ๙๐๘ 920,897,441      
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสํารวจความพึงพอใจ เพื่อสํารวจความพึงพอใจ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 1.ผู้รับจ้างดําเนิน 1.ประชาชนมีความ กองวิชาการฯ

(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและ ของประชาชนที่มีต่อการ สํารวจความพึงพอใจ การตามข้อ พึงพอใจต่อการให้

รายละเอียดของโครงการ) จัดบริการสาธารณะของ กําหนด 85% บริการงานสาธารณะ

เทศบาล 2.รายงานผล ไม่ต่ํากว่า 80%

สํารวจความ 2.เทศบาลสามารถ

พึงพอใจจํานวน แก้ไขและนําข้อเสนอ

10 เล่ม แนะไปดําเนินการได้

ตรงจุด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

( เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1  พ.ศ.2560)
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน  เพื่อจัดกิจกรรมพบสื่อ สื่อมวลชนและผู้ประกาศ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนแต่ละ  ประชาชนมีช่องทางการรับรู้ข่าว กองวิชาการฯ

และผู้ประกาศข่าวชุมชน มวลชนและผู้ประกาศข่าว ข่าวเข้าร่วม 100 คน กลุ่มเป้าหมาย สารเพิ่มขึ้นและเป็นการสร้าง

ชุมชน รับรู้ข่าวสาร เครือข่ายด้านการประชา-

ร้อยละ 60 สัมพันธ์ของเทศบาล

๓ โครงการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ จัดเวทีสาธารณะหรือรับฟังความ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข กองวิชาการฯ

ประชาชนและส่งเสริมการ คิดเห็นในเรื่องที่อาจมีผลกระทบ เข้าร่วมตามเกณฑ์ ปัญหาของเทศบาล

มีส่วนร่วมของประชาชน ต่อประชาชน ที่กําหนด

๔ โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์-   เพื่อเผยแพร่ผลงานกิจกรรม  จัดทําวารสารสิ่งพิมพ์ ๘,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนแต่ละ  ประชาชนได้รับทราบข้อมูล กองวิชาการฯ

ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ของเทศบาลให้ครอบ ฉบับ  ทุกๆ ๓ เดือนส่งทุกครัว . กลุ่มเป้าหมาย ข่าวสารกิจกรรมของเทศบาล

คลุมทุกครัวเรือน เรือนในเขตเทศบาล รับรู้ข่าวสาร

ร้อยละ  60

๕ โครงการจัดทํารายงานกิจการ   เพื่อรวบรวมและเผยแพร่   จัดทํา 400 เล่ม / ปี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนแต่ละ  ประชาชนและส่วนราชการรับ กองวิชาการฯ

ของเทศบาล ผลงานในรอบปีงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ทราบผลงานต่างๆของเทศบาล

ให้ประชาชนทั่วไปทราบ รับรู้ข่าวสาร ในรอบปี

ร้อยละ  60

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการเผยแพร่ประชา-   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์  ประชาชนรับรู้ข่าวสาร ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ประชาชนแต่ละ  ประชาชนได้รับทราบผลงานของ กองวิชาการฯ

สัมพันธ์ผลงานเทศบาลทาง ผลงานของเทศบาลผ่านสื่อ เทศบาลร้อยละ  60 กลุ่มเป้าหมาย เทศบาลอย่างทั่วถึง

สื่อวิทยุและโทรทัศน์ วิทยุและโทรทัศน์ รับรู้ข่าวสาร

ร้อยละ  60

๗ โครงการประชุมประจําเดือน เพื่อจัดประชุมคณะ  -คณะกรรมการหอกระจายข่าว ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชนแต่ละ  -การใช้งานของหอกระจายข่าว กองวิชาการฯ

คณะกรรมการหอกระจายข่าว กรรมการหอกระจายข่าว และผู้ประกาศข่าวชุมชน กลุ่มเป้าหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ชุมชน ชุมชนในแต่ละเดือน เข้าร่วม  78  คน รับรู้ข่าวสาร เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 -ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ร้อยละ  60  -ประชาชนรับรู้

15  คน ข่าวสารเทศบาล

๘ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม เพื่อให้คณะกรรมการหอกระ- คณะกรรมการหอกระจายข่าว ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ คณะกรรมการ คณะกรรมการหอกระจายข่าว กองวิชาการฯ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จายข่ายและผู้ประกาศข่าว ชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน หอกระจายข่าว ชุมขนและผู้ประกาศข่าวชุมชน

และทัศนศึกษาดูงานของคณะ ชุมชนฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 78  คน ชุมชนและผู้ประ สามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับ

กรรมการหอกระจายข่าวและ ด้านการสร้างความเข้าใจเพิ่ม กาศข่าวชุมชน มาพัฒนาตนเองและนํามาประ-

ผู้ประกาศข่าวชุมชน ทักษะและพัฒนาศักยภาพ ประกาศข่าวได้ ยุกต์ใช้ให้เกิดประธยชน์สูงสุด

ด้านการประกาศข่าวและ อย่างถูกต้อง ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้ ให้แก่ประชาชน

เกิดประโยชน์

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่ออบรมบุคลากรในการ 1.จัดจ้างวิทยากรผู้ทรง ๕๐,๐๐๐ - - - บุคลการเข้ารับ แผนการดําเนิน กองวิชาการฯ

การจัดทําแผนการดําเนิน จัดทําแผนการดําเนิน คุณวุฒิมาทําการอบรม การอบรมจํานวน งานแล้วเสร็จตาม
งานและการติดตามประเมินผล งานและการติดตาม จํานวน 1 คน 90  คน มีความ ระเบียบกําหนด

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) ประเมินผลแผน 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติ รู้ความเข้าใจใน

การให้กับบุคลากร การจัดทําแผนและ

จํานวน  90  คน การประเมินผลแผน

๑๐ โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการสนับสนุนการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 200,000 200,000 50,000 50,000 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต สํานักปลัดฯ

ตามระบอบประชาธิปไตย ดําเนินการเลือกตั้งในระดับ ราษฎรสมาชิกวุฒิสภา มาใช้สิทธิ์ 70% และเที่ยงธรรม

ชาติ

๑๑ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา เพื่อเป็นการจัดการเลือก จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา 2,500,000 - - - มีจํานวนผู้มาใช้สิทธิ การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต สํานักปลัดฯ

ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งในระดับท้องถิ่น ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เลือกตั้งไม่ต่ํากว่า 70% และเที่ยงธรรม

(ขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม ตามที่กฎหมายกําหนด

 ปี 2562 เป็น ปี 2561 )

๑๒ โครงการจัดทํารายงานผลงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการ  -จัดทํารายงานกิจการสภา 50,000 50,000 50,000 50,000  -รายงานกิจการสภา ประชาชนได้รับรู้และมีส่วน สํานักปลัดฯ

ของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล ปฏิบัติงานประจําปีของ เทศบาล จํานวน  400 เล่ม/ปี 400 เล่ม ร่วมในการติดตามผลการ

สมาชิกสภาเทศบาล  -รวมรายงานการประชุมสภา  -รายงานการ ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา

เทศบาล จํานวน  10 เล่ม/ปี ประชุม 10 เล่ม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อให้พนักงาน/ลูกจ้างมี พนักงาน/ลูกจ้าง / 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากรได้รับการ บุคลากรเทศบาลมี สํานักปลัดฯ

กิจกรรมร่วมกันในการบําเพ็ญ คณะผู้บริหาร/สมาชิก ฝึกอบรม 40 ความรู้รักสามัคคีและ

ประโยชน์และเห็นความสําคัญ สภาเทศบาล/ชุมชน ชั่วโมงต่อคนต่อปี ภูมิใจในองค์กร

ของวันเทศบาล

14 โครงการปรับปรุงและ เพื่อความปลอดภัยใน  -ทาสีภายนอก - ภายใน - - 300,000 - งานจ้างเป็นไปตาม พนักงานได้รับความ สํานักปลัดฯ

ซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน การอยู่อาศัยและมีความ และอื่น ๆ แบบแปลน ปลอดภัยในการอยู่

เทศบาลจํานวน 5  หลัง คงทนถาวร อาศัย

15 โครงการปรับปรุงบ้านพัก เพื่อความปลอดภัยใน  -ทาสีภายนอก - 200,000 - - งานจ้างเป็นไปตาม พนักงานได้รับความ สํานักปลัดฯ

ส่วนกลาง (แฟลตเทศบาล) การอยู่อาศัยและมี แบบแปลน ปลอดภัยในการอยู่

ความคงทนถาวรไม่เสื่อม อาศัย

โทรมง่าย

16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ปฏิบัติงานด้าน จ้างเหมาบุคคลในการ 600,000 600,000 600,000 600,000 พนักงานจ้าง การดําเนินงานใน สํานักปลัดฯ

ในการปฏิบัติงานธุรการ ธุรการทั่วไปดําเนินงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการ จํานวน 5 คน สํานักปลัดเป็นไปอย่าง

เป็นไปด้วยความถูกต้อง จํานวน 5 คน ในอัตรา มีประสิทธิภาพ ถูก

รวดเร็วมีประสิทธิภาพ เดือนละ 10,000 ต้องรวดเร็ว ประหยัด

บาทต่อคน เวลาค่าใช้จ่ายผู้รับ

บริการมีความพึงพอใจ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

11



ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการก่อสร้างที่จอด เพื่อให้มีสถานที่จอดรถ สร้างที่จอดรถบรเวณด้าน 390,000 - - - งานจ้างเป็นไปตาม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีโรงจอด สํานักปลัดฯ

รถยนต์เทศบาล ทางราชการและผู้มา ข้างสํานักงานสาธารณ แบบแปลน รถถาวรเกิดความเป็นระเบียบ

ใช้บริการ สุขฯเทศบาลเมือง ในการจอดรถของผู้มารับบริการ

กาฬสินธุ์ ขนาดพื้นที่ และเจ้าหน้าที่

ไม่น้อยกว่า 324 

ตารางเมตร สามารถ

จอดรถยนต์ได้จํานวน  

18  คัน ตามแบบ  

แปลนเทศบาลกําหนด

18 โครงการต่อเติมหลังคาคลุม เพื่อป้องกันแดดฝนและอาคาร ต่อเติมหลังคาคลุมดาดฟ้าอาคาร - 390,000 - - งานจ้างเป็นไปตาม อาคารสํานักงานมีความแข็งแรง สํานักปลัดฯ

ดาดฟ้า  อาคารสํานักงาน ไม่รั่วซึมมึความคงทนถาวร สํานักงานตามแบบแปลนเทศบาล แบบแปลน กันแดด  ฝน  อาคารไม่รั่วซึม

19 โครงการติดตั้งระบบบัตร เพื่อจัดระบบคิวบริการ ติดตั้งระบบบัตรคิว 160,000 - - - นวัตกรรมในการ ประชาชนผู้มาติดต่อได้รับ สํานักปลัดฯ

คิวอัตโนมัติ ให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ อัตโนมัติที่สํานักทะเบียน บริการประชาชน บริการอย่างมีประสิทธิ

งานทะเบียนราษฎรและ ท้องถิ่นเทศบาลเมือง ภาพทั่วถึงเป็นธรรม

งานบัตร กาฬสินธุ์ และโปร่งใสมีความ

(อาคารเทศบาลหลังเก่า) พึงพอใจ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ หอประชุมธรรมศาลามี 900,000 - - - การก่อสร้างเป็นไปตาม หอประชุมมีความพร้อมใน สํานักปลัดฯ

เก็บพัสดุหอประชุมธรรม อาคารเก็บรักษาวัสดุ แบบแปลนที่กําหนด การจัดกิจกรรมและการ

ศาลาแก่งดอนกลาง อุปกรณ์ ขนาด 5X10 ให้บริการ

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) เมตร

21 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ 1.ปรับปรุงห้องศูนย์บริการ 500,000 - - - ศูนย์บริการสะดวกได้ ประชาชนได้รับความ สํานักปลัดฯ

สํานักงานทะเบียนท้องถิ่น บริการประชาชนแบบเบร็ด สะดวก รับการรับรองมาตรฐาน สะดวกในการบริการ

เป็นศูนย์บริการสะดวก เสร็จ 2.ติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวก

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) ต่าง ๆ 

22 โครงการปรับปรุงอาคาร  -เพื่อเป็นการปรับปรุงรักษา ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 100,000 - - - การก่อสร้างเป็นไปตาม อาคารสํานักงานฝ่ายป้องกันฯ สํานักปลัดฯ

สํานักงานฝ่ายป้องกันและ อาคารฝ่ายป้องกันฯ ให้ ฝ่ายป้องกันและบรรเทา แบบแปลนที่กําหนด ได้รับการปรับปรุงให้เป็น

บรรเทาสาธารณภัย สามารถใช้งานได้อย่างมี สาธารณภัย ตามแบบ สถานที่ฝึกอบรมการดับเพลิง

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) ประสิทธิภาพ แปลนที่กําหนด ขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อม

 -เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ดับเพลิงและฝึกอบรมซ้อม

การดับเพลิงขั้นต้นและหน่วย อพยพหนีไฟ และสภาพแวด

งานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึก ล้อมภายนอกภายใน สิ่งก่อ-

ซ้อมอพยพหนไฟ สร้างได้รับการปรับปรุง

23 โครงการก่อสร้างห้องเก็บ เพื่อเก็บเอกสารของสํานัก ห้องเก็บเอกสาร ขนาด 900,000 - - - การก่อสร้างเป็นไปตาม สามารถเก็บและค้น สํานักการคลัง

เอกสาร ขนาด 5x 10 เมตร การคลัง 5x10 เมตร บริเวณสํานัก- แบบแปลนที่กําหนด หาเอกสารได้สะดวก

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) งานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวดเร็ว

รวม 23  โครงการ - - 7,084,000 2,174,000 1,734,000 1,434,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อ เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านซ่อม จ้างเหมาบุคคลในการบํารุงรักษา 240,000 240,000 240,000 240,000 การปฏิบัติงาน เครื่องจักรกลมีสภาพสมบูรณ์ สํานักการช่าง

การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล บํารุงรักษาเครื่องจักรกลมี เครื่องจักรกลจํานวน  2  คน เป็นไปตามข้อกําหนด และสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ประสิทธิภาพ ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท

และงบประมาณ) ต่อคน

2 โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อ เพื่อให้ปฏิบัติงานด้าน จ้างเหมาบุคคลในการปรับปรุง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 การปฏิบัติงาน ภูมิทัศน์สวนสาธารณะมี สํานักการช่าง

ปรับปรังภูมิทัศน์สวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวย ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ จํานวน เป็นไปตามข้อกําหนด ความสวยงาม เป็นที่พัผ่อนและ

สาธารณะ งามมากยิ่งขึ้น 10  คน ในอัตราเดือนละ ออกกําลังกายของประชาชน

(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ 10,000  บาท ต่อคน

และเป้าหมาย

๓ โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านออก จ้างเหมาบุคคลในการออกแบบ 240,000 240,000 240,000 240,000 การปฏิบัติงาน เพื่อให้งานออกแบบโครงการต่าง ๆ สํานักการช่าง
ปฏิบัติงานด้านออกแบบและ แบบ เขียนแบบโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน เป็นไปตามข้อกําหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ควบคุมงานก่อสร้าง ต่าง ๆ ให้รวดเร็วมีประ- 2  คน ในอัตราเดือนละ รวดเร็ว

(ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ สิทธิภาพ 10,000  บาท ต่อคน

และงบประมาณ)

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน 240,000 240,000 240,000 240,000 การปฏิบัติงาน การดําเนินงานในสํานักการช่าง สํานักการช่าง

การปฏิบัติงานธุรการ ธุรการทั่วไปดําเนินงานเป็น ด้านธุรการ จํานวน 2  คน ใน เป็นไปตามข้อกําหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ขอเพิ่มเติมงบประมาณจาก ไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วมี อัตราเดือนละ  10,000  บาท ถูกต้อง  รวดเร็ว

1 ปี เป็น 4 ปี ) ประสิทธิภาพ

5 โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน จ้างเหมาบุคคลในการบํารุง 360,000 360,000 360,000 360,000 การปฏิบัติงาน ให้ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง

ปฏิบัติงานบํารุงรักษาระบบ สาธารณูปโภคเป็นไปด้วย รักษาระบบสาธารณูปโภค เป็นไปตามข้อกําหนด สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ

สาธารณูปโภค ความรวดเร็วและมีประสิทธิ จํานวน  3  คน  ในอัตรา ทรัพย์สิน

(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ภาพ เดือนละ  10,000  บาทต่อคน

และขอเพิ่มเติมงบประมาณ)

๖ โครงการซ่อมแซม บํารุงรักษา  -เพื่อซ่อมแซมและบํารุง ถนนภายในเขตเทศบาล ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ไฟฟ้าสาธารณะบนถนน  -ประชาชนมีไฟฟ้าแสง สํานักการช่าง
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพื่อ รักษาไฟฟ้าสาธารณะใน จํานวน  195  สาย 195 สายได้รับการ สว่างที่ปลอดภัยต่อ

บริการประชาชน เขตเทศบาล ดูแลซ่อมแซมและ ชีวิตและทรัพย์สิน

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) บํารุงรักษา

รวม 6  โครงการ - - 3,580,000 3,580,000 3,580,000 3,580,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
   1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สํารวจ  -เพื่อให้มีบุคลากรในการ จ้างเหมาบุคลลช่วยในการสํารวจ 360,000 360,000 360,000 360,000 การปฏิบัติงานเป็น ข้อมูลชุมชนเป็นปัจจุบันและเป็น กองสวัสดิการฯ

ข้อมูลชุมชน สํารวจข้อมูลชุมชน ข้อมูลชุมชน/ประสานชุมชน ไปตามข้อกําหนด สัดส่วนถูกต้องทั้ง  3  เขต

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  -เพื่อให้มีข้อมูลในการวาง จํานวน 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ

จากเดิม 1 ปี เป็น 4 ปี ๆ ละ แผนพัฒนาชุมชน 10,000 บาทต่อคน

360,000  บาท)

รวม 1  โครงการ - - 360,000 360,000 360,000 360,000 - - -

งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
   1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงกองสวัสดิการ  -เพื่อปรับปรุงห้องกองสวัสดิ-  -ห้องประชุม  2  ห้อง 500,000 - - - งานจ้างเป็นไปตาม มีห้องประชุมเพียงพอต่อการ สํานักการช่าง

สังคมเดิมเป็นห้องประชุม การสังคม (เดิม) เป็นห้อง  -รื้อประตู - หน้าต่าง (บางส่วน) แบบแปลน ใช้งาน

ประชุม  2  ห้อง รื้อผนังเดิม (บางส่วน)

 -มีห้องประชุมเพียงพอต่อ  -ติดตั้งชุดผนังอลูมิเนียม

การใช้งาน  -ปรับปรุงห้องน้ํา (เดิม) 2 ห้อง

 -ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและปรับ

ปรุงฝ้าเพดาน

 -ปูกระเบื้องห้องประชุมและ

โถงทางเดิน

 -ทาสีน้ําพลาสติดและติดวอล

เปเปอร์

รวม 1  โครงการ - - 500,000 - - - - - -

งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการประเมินการขับ เพื่อประเมินผลการขับ 1.จัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ บุคลากรเข้า บุคลากรเทศบาลนํา กองวิชาการฯ

เคลื่อนยุทธศาสตร์การ เคลื่อนตัวชี้วัดตามยุทธ- ในการประเมินตัวชี้วัด รับการอบรม ความรู้ไปปรับใช้ในกระ-

พัฒนา ศาสตร์การพัฒนา จํานวน 1 คน จํานวน 50 คน บวนการปฏิบัติงาน

(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและ 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติ

รายละเอียดโครงการ) การประเมินตัวชี้วัดให้

กับบุคลากรจํานวน 

50 คน

๒ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ เพื่อจัดอบรมความรู้ความ 1.เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง 15,000 20,000 25,000 30,000 ผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ สํานักการคลัง

การจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ เข้าใจเกี่ยวกับงานด้าน กาฬสินธุ์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ จํานวน  125 คน ด้านพัสดุและมีศักยภาในการ

เทศบาลและอาสาสมัครชุมชน พัสดุระเบียบกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 50 มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับและทราบ

ร่วมตรวจสอบการบริหารงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ คน 80% ถึงขึ้นตอนการดําเนินงานการ

(อสต.) จัดจ้าง 2.ตัวแทนของประชาชนที่ได้ จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ

สมัครเข้าร่วมเป็นคณะกรรม- ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

การอาสาสมัครชุมชนร่วม ให้เป็นด้วยความถูกต้อง

ตรวจสอบการบริหารงาน โปร่งใสเป็นธรรม

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(อสต.) จํานวน 75 คน

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์   

คณะกรรมการอาสาสมัคร

ชุมชนร่วมตรวจสอบการตรวจ

รับงาน  50  คน  ณ  ห้อง

ประชุมพวงพะยอม

 

3 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ พนักงานเทศบาล  พนักงานครู 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บุคลากรได้รับการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู สํานักปลัดฯ

บุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ทัศนคติที่ดีมึคุณธรรมจริย- ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ฝึกอบรม  40 ชั่วโมง ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง

ธรรมของพนักงานเทศบาล ศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง ต่อคนต่อปี ศึกษาดูงาน  300  คน

พนักงานครูเทศบาลลูกจ้าง ไม่น้อยกว่า  300  คน

ประจํา  และพนักงานจ้าง

4 โครงการคัดเลือกพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการ พนักงานดีเด่นจํานวน 30,000 30,000 30,000 30,000 พนักงานเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครู สํานักปลัดฯ

เทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ปฏิบัติงานเป็นรางวัลสําหรับ 16  คน พนักงานครู ลูกจ้างประจํา  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง

ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง พนักงานเทศบาลพนักงาน พนักงานจ้างเข้าร่วมการ ได้รับการคัดเลือก 16  คน

ดีเด่น ครูเทศบาล  ลูกจ้างประจํา คัดเลือกไม่น้อยกว่า

พนักงานจ้างดีเด่น 10 คน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการอบรมคุณธรรมนําจริย- เพื่อฝึกอบรมด้านคุณธรรม พนักงานเทศบาล  พนักงานครู 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคลากรได้รับการ พนักงานเทศบาล พนักงาน สํานักปลัดฯ

ธรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน จริยธรรมให้กับบุคลากรของ ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ฝึกอบรม  40 ชั่วโมง ครูลูกจ้างประจํา พนักงาน

เทศบาล พนักงานครูเทศบาล เทศบาลและเพื่อป้องกันการ เข้าร่วมโครงการอบรม ไม่น้อย- ต่อคนต่อปี จ้างเข้าร่วมโครงการอบรม

ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทุจริตและประพฤติมิชอบใน กว่า  150  คน 150  คน

หน้าที่

6 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ พนักงานเทศบาล  พนักงานครู 50,000 50,000 50,000 50,000 บุคลากรได้รับการ พนักงานเทศบาล  พนักงาน สํานักปลัดฯ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ฝึกอบรม  40 ชั่วโมง ครูลูกจ้างประจํา พนักงาน

พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ต่อคนต่อปี จ้างเข้าร่วมโครงการ 50 คน

ประจํา และพนักงานจ้าง 50  คน

7 โครงการประชุมมอบนโยบาย เพื่อให้บุคลากรเทศบาลเมือง- พนักงานเทศบาล พนักงานครู 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรได้รับการ พนักงานเทศบาล  พนักงาน สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติราชการและพิธี กาฬสินธุ์สามารถปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ฝึกอบรม  40 ชั่วโมง ครู  ลูกจ้างประจํา  พนักงาน

ลงนามในบันทึกข้อตกลงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เข้าร่วมโครงการประชุมฯ ต่อคนต่อปี จ้างเข้าร่วมโครงการประชุมฯ

ปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาล บรรลุสําเร็จตามเป้าหมายที่ ไม่น้อยกว่า  300  คน 300  คน

ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ตั้งไว้

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการปรับปรุงหอประชุม เพื่อปรับปรุงหอประชม หอประชุมธรรมาภิบาล - - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ การก่อสร้างเป็น ห้องประชุมมีความพร้อม สํานักปลัดฯ

ธรรมาภิบาล ห้องน้ําคนพิการบุผนัง ได้รับการปรับปรุง ไปตามแบบแปลน ในการจัดกิจกรรมและ

ด้านข้าง ทาสีอาคาร การให้บริการกับหน่วย

ผ้าม่าน และเครื่องปรับ งานต่าง ๆ ที่ขอให้

อากาศ บริการ

รวม 8  โครงการ - - 1,165,000 1,170,000 1,175,000 2,180,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อจัดอบรมความรู้ทางด้าน ประชาชนในเขตเทศบาล  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนเข้ารับ ประชาชนมีความรู้ทางด้าน กองวิชาการฯ

ด้านกฎหมาย  แก่ประชาชน กฎหมายแก่ประชาชนใน 36  ชุมชน  ๆ ละไม่น้อย การอบรม 180 คน กฎหมายดีขึ้นเป็นที่

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กว่า 3 คน ปรึกษาในชุมชน

รวม 1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
   1.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝึกอบรมพนักงานครู 1.เพื่อให้ครูและบุคลากรทาง  -จัดฝึกอบรมให้พนักงานครู ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ พนักงานครูและ ครูและบุคลากรมีองค์ความรู้ สํานักการศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา การศึกษามีความรู้ความคิด และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการ ที่สามารถนํามาปรับปรุง

สร้างสรรค์ในการพัฒนาการ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ศึกษาได้รับการ พัฒนาการเรียนการสอนได้

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิ จํานวน 180 คน 2 ครั้ง/ปี อบรม 40 ชม./คน/ปี อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ภาพ  -ศึกษาดูงานด้านการศึกษา 1 สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนเพิ่ม

2.เพื่อนําประสบการณ์ที่ได้รับ ครั้ง/ปี ขึ้น
มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะ

สม

๒ โครงการจัดหาครูและบุคลากร ๑. เพื่อรองรับการขยายบริการ จัดหาบุคคลที่ทําหน้าที่ครูผู้สอน และ ๙,๓๐๐,๐๐๐ ๙,๓๐๐,๐๐๐ ๙,๓๐๐,๐๐๐ ๙,๓๐๐,๐๐๐ สถานศึกษามีผล ๑. สามารถให้บริการจัดการเรียน สํานักการศึกษา

สนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลน จัดการเรียนการสอน และภารกิจ บุคลากรสนับสนุนการศึกษา โดยจ้าง การประเมินคุณภาพ การสอนและภารกิจด้านการศึกษา

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของ เป็นพนักงานจ้างและจ่ายค่าตอบแทน จัดการศึกษาใน อย่างมีประสิทธิภาพ

(ขอเปลี่ยนแปลง สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล การปฏิบัติหน้าที่เป็นรายเดือน สถานศึกษาผ่าน ๒. มีบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน

รายละเอียดโครงการ) ๒. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป จํานวน   53    อัตรา ดังนี้ เกณฑ์คุณภาพของ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการ

ด้วนความคล่องตัวมีจํานวนบุคลา สํานักการศึกษา องค์กรปกครองส่วน เรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้อง

กรเหมาะสม และเพียงพอกับภาร  -ผช.จนท.การเงินและบัญชี 1 คน ท้องถิ่น ๓. การจัดการศึกษาของเทศบาลมี

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น  -คนงานสนามกีฬา 7 คน ประสิทธิภาพและสนองตอบต่อ

๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประ  -แม่บ้าน จํานวน 3 คน ความต้องการของประชาชนใน

สิทธิภาพด้านการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ท้องถิ่น

ของเทศบาล  -ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 10 คน

 -ธุรการ  จํานวน  3  คน
 -ภารโรง จํานวน 4 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2

โรงเรียนเทศบาล 1 

กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

 -ครูคณิตศาสตร์ จํานวน 1 คน

 -ครูนาฏศิลป์ จํานวน 7 คน

 -ครูศิลปะ จํานวน 2 คน

 -ครูภาษาไทย จํานวน 2 คน

 -ครูพละ จํานวน 2 คน

 -ครูภาษาอังกฤษ จํานวน 4 คน

 -ครูคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 คน

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

 -ครูสอนวิชาชีววิทยา จํานวน 1 คน

 -ครูสอนวิชาเคมี จํานวน 1 คน

 -ครูบรรณารักษ์ จํานวน 1 คน

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 -ครูสอนวิชาสังคม จํานวน 1 คน

 -ครูสอนวิชาคหกรรม จํานวน 1 คน

 -เจ้าหน้าที่การเงิน จํานวน 1 คน

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

 -ครูเอกปฐมวัย จํานวน 6 คน

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

 -ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 คน

 -ครูสอนภาษาจีน จํานวน 1 คน

โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ

๓ โครงการผลิตสื่อ  - เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  - ผลิตสื่อการเรียนการสอน ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ครูมีนวัตกรรม  - ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก มีสื่อ สํานักการศึกษา

การเรียนการสอน ผลิตสื่อการจัดประสบการณ์ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ผลิตสื่อ ด้านสื่อการเรียน ที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ที่ ศพด.1

อย่างเหมาะสมกับวัย การจัดประสบการณ์อย่างเหมาะสม การสอน เหมาะสมกับวัยเด็ก ศพด.2

 - เพื่อส่งเสริมครูในการผลิตสื่อ กับวัย อย่างน้อยคนละ 5 ชิ้น / ภาค
 - ครูมีผลงานที่เป็นนวัตกรรม ท.3

เพื่อการจัดประสบการณ์ให้กับ เรียน ประกอบการสอนที่สามารถเป็น

ผู้เรียน  -ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ผลงานทางวิชาการได้

ตามหลักของปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

รวม 3  โครงการ - - 10,163,000 10,163,000 10,163,000 10,163,000 - - -

งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
   1.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเชื่อม จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู้เข้าร่วม บุคลากรเทศบาลและ สํานักการศึกษา

สัมพันธ์ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เทศบาล ได้มีสุขภาพพลานามัย โครงการมีความ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ บุคลกรเทศบาล ชุมชนและ ที่แข็งแรง สมบูรณ์ และมีความ พึงพอใจในการ และมีความสัมพันธ์อันดี

จากเดิม 300,000  บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัมพันธ์อันดีกับชุมชน และจัดส่ง เข้าร่วมโครงการ ระหว่างหน่วยงานและชุมชน

150,000 บาท) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ นักกีฬาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระดับมาก
เข้าร่วมแข่งขันกัฬาสัมพันธ์ใน

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการแข่งขัน

กีฬา 5 ประเภท ดังนี้ ฟุตบอล 

เซปักตะกร้อ เปตอง วอลเลย์บอล 

กีฬาพื้นเมือง

รวม 1  โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 - - -

งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงข้อมูล การจัดเก็บภาษีมีความ ฐานข้อมูลทางแผนที่ 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละการจัดหา การจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นจาก สํานักการคลัง

แผนที่ภาษีและทะเบียน ทั่วถึงและเป็นธรรม ภาษีมีความถูกต้องเป็น รายได้เองต่อรายได้ ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามแผน

ทรัพย์สินโปรแกรม LTAX ประชาชนมีความเข้าใจ ปัจจุบันครอบคลุม ทั้งหมดของเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา

3000 และ LTAX GIS ในการชําระภาษี พื้นที่ในเขตเทศบาล เทศบาล 17%

เมืองกาฬสินธุ์

รวม 1  โครงการ - - 600,000 600,000 600,000 600,000 - - -

งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
   1.2 แผนงานการศึกษา

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดหาวัสดุสื่อ  - เพื่อจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ในการจัด 6,622,500 6,622,500 6,622,500 6,622,500 กลุ่มสาระมีสื่อการ  - สถานศึกษามีวัสดุสื่ออุปกรณ์ สํานักการศึกษา

อุปกรณ์การเรียนการสอน ประกอบการเรียนการสอน การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระของ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เรียนการสอนที่ครบ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

(ขอเปลี่ยนแปลงราย ในสถานศึกษาในสังกัดเทศ สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ ถ้วน ทุกกลุ่มสาระ

ละเอียดโครงการ) บาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามราย  - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์  -สื่อการเรียนการสอน

หัวของนักเรียน พิทยาสิทธ์ เป็นไปตามมาตรฐานของ

 - โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา สถานศึกษาในสังกัด

 - โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 -โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น

 -โรงเรียนเทศบาล 5  ดงปอ

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑, ๓

รวม 1  โครงการ - - 6,622,500 6,622,500 6,622,500 6,622,500 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
   1.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม  -เพื่อปรับปรุงต่อเติมหรือ  - ก่อสร้างสนามฟุตซอล - 1,040,900 - -  -การก่อสร้าง/ปรับปรุง  - สนามกีฬาเป็นสถานที่ สํานักการศึกษา

สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่อมแซมสนามกีฬากลาง ขนาด ๓๐ x ๖๐ เมตร เป็นไปตรมแบบแปลน สําหรับแข่งขันกีฬาและออก

(ขอเปลี่ยนแปลงราย จังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีความ พร้อมไฟส่องสว่าง จํานวน 1 สนาม กําลังกายที่ได้มาตรฐาน

ละเอียดโครงการ) พร้อมใช้งานได้เสมอ  -ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมในแต่ละ

ปี ดังนี้
 -สนามเทนนิส - 950,000 

 -ลู่วิ่งร่องระบายน้ํา ภายในสนาม (เงินอุดหนุน) 950,000 

ฟุตบอล 2 (เงินอุดหนุน)

 -ห้องเก็บของฝั่งอัฒจรรย์ไม่มีหลังคา 950,000 

 -ลู่วิ่งสนามฟุตบอล 2 - 950,000 (เงินอุดหนุน)

 -หลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์ (เงินอุดหนุน) 950,000 

 -ต่อเตอมสนามวอลเลย์บอยชาย (เงินอุดหนุน) 950,000 

หาดภายในสนามกีฬา (เงินอุดหนุน)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการปรับปรุงและ  -เพื่อปรับปรุงและต่อเติม  -ปรับปรุงและต่อเติม 150,000     - - - ระดับความสําเร็จ มีห้องสมุดบริการ สํานักการศึกษา

ต่อเติมศูนย์กีฬาและสุขภาพ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ จัดการส่งเสริม ชุมชน
เป็นห้องสมุดชุมชน เป็นห้องสมุดชุมชน เป็นห้องสมุดชุมชน กิจกรรมเด็ก
(ข้อเสนอชุมชนกุดยาง กุดยางสามัคคี กุดบางสามัคคีขนาด เยาวชน
สามัคคี) กว้าง 4.10 ม.ยาว
(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ) 4.20 ม.

 -ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

จํานวน  1 เครื่อง

รวม 2  โครงการ - - 150,000 2,940,900 1,900,000 1,900,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1   การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการจัดการศึกษา
   1.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สถานศึกษามีหลัก  -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 80,000 80,000 80,000 80,000 ผลการทดสอบ สถานศึกษามีหลักสูตรสถาน สํานักการศึกษา

สถานศึกษา สูตรสถานศึกษาที่ผ่าน ปรับปรุงหลักสูตรสถาน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทางการศึกษาระดั ศึกษาที่สอดคล้องกับความ

(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ) การพัฒนาและปรับปรุง ศึกษาให้กับคณะครู ชาติขั้นพื้นฐาน ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

หลักสูตรครบทุกกลุ่มสาระ  -จัดพิมพ์หลักสูตรสถาน  (O-NET)

การเรียนรู้สอดคล้องกับ ศึกษา ป.6  50%

ความต้องการของผู้เรียน  -จัดพิมพ์แบบ ปพ.ต่าง ๆ ม.3  37%

สําหรับบันทึกข้อมูล ม.6  37%

ผู้เรียนในรายกลุ่ม

สาระฯต่าง ๆ

๒ โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมระบบอินเตอร์ ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 67,200 67,200 67,200 67,200 ระบบอินเตอร์เน็ต สถานศึกษามีระบบการเชื่อมต่อ สํานักการศึกษา

โรงเรียน เน็ตสถานศึกษาในสังกัดให้มี  - ระบบความเร็วสูง ADSL (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ใช้งานได้อย่างมี อินเตอร์เน็ตแบบไร้สายและ

ความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ  - ระบบไร้สาย WiFi ประสิทธิภาพ ระบบความเร็วสูงที่สมบูรณ์

ผู้เรียนแสวงหาความรู้และนํา

ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการพัฒนา/ปรับปรุง  ๑. เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่ง พัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนใน 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของนักเรียน ภาพห้องสมุดเป็นแหล่งแสวง สํานักการศึกษา

ห้องสมุดโรงเรียน เรียนรู้ที่ทันสมัยและมีความ สังกัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
หาความรู้ที่หลากหลายสมบูรณ์

หลากหลาย  - จัดหาสื่อเทคโนโลยี และหนังสือ
ค่านิยมและคุณลักษณะ

ตามศักยภาพและทันเหตุการณ์

 ๒. เพื่อส่งเสริมการแสวงหา เรียนที่หลากหลาย ที่พึงประสงค์ 98.5%

ความรู้ที่หลากหลาย ครู      - จัดหาหนังสืออ่านเพิ่มเติม

นักเรียน และบุคคลทั่วไป

๔  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  - เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนแหล่งเรียนรู้ นักเรียนและประชาชนสามารถ สํานักการศึกษา

ในสถานศึกษาในสังกัด ของสถานศึกษาให้มีความ กาฬสินธุ์มีแหล่งเรียนรู้ในการเรียน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

หลากหลายทันสมัย การสอนที่เหมาะสมทันสมัย ตามศักยภาพและมีคุณภาพ

๕  โครงการพัฒนาพนักงานครู  - เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ จัดส่งพนักงานครู  และบุคลากร 414,000        414,000           414,000       414,000       บุคลากรได้รับการฝึก ครูและบุคลากรมีจิตวิญญาณ สํานักการศึกษา

และบุคลากรสํานักการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  ให้มี ทางการศึกษาเข้าอบรมสัมมนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อบรม 40 ชั่วโมงต่อ ความเป็นครูที่ดี มีความรู้ความ

จิตความเป็นครูที่ดีมีความรู้  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง คนต่อปี คิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา

มีความคิดสร้างสรรค์ใน ท้องถิ่นกําหนด การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

การพัฒนาการเรียนการสอน 1) พนักงานครู จํานวน 108 คน ร้อยละ  90

ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 2) ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  3  คน
 - เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ

 - เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับ 3) ครูสอนเด็กด้อยโอกาส
สนามกีฬา ได้รับความรู้ ความ

ผิดชอบสนามกีฬาให้มีทักษะ จํานวน  1  คน เข้าใจเกิดทักษะในการใช้งาน

ในการบริหารจัดการภาย
4) เจ้าหน้าที่สันทนาการจํานวน1คน

สนามกีฬาทําให้การทํางานมี

ในสนามกีฬา 5) ครูแกนนําต้านยาเสพติด ๔ คน ประสิทธิภาพ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เพื่อพัฒนาและเพิ่มความ เจ้าหน้าที่ ๑ คน  - เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชนได้รับ

รู้ทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ 6) ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  ๖  คน ความรู้ ความเข้าใจและเกิด

รับผิดชอบศูนย์เยาวชน
๗) เจ้าหน้าที่สนามกีฬา จําวน ๒ คน

ทักษะการทํางาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๘)เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชนจํานวน๑คน

 - เจ้าหน้าที่และครูแกนนําเกิด

 -เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความ
ทักษะเชี่ยวชาญ สามารถขยาย

รู้ด้านป้องกันยาเสพติดแก่ ผลในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่

เจ้าหน้าที่และครูแกนนํา เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

๖ โครงการพัฒนาการจัด  - เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด  -จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สถานศึกษาจัดการ
 - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมี สํานักการศึกษา

การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น เทศบาลได้จัดการศึกษาทั้งใน หรือกรรมการพัฒนาการจดัการศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เรียนการสอนได้
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิ

ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ระบบ นอกระบบและตาม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐานการ ภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

(school Based Management อัธยาศัยโดยใช้โรงเรียนเป็น กําหนด จัดการศึกษา 80% ทั้งในระบบ นอกระบบและ

for Local Development ฐานโดยการมีส่วนร่วมของ ตามอัธยาศัย

 SBMLD) คณะกรรมการสถานศึกษา  -คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด มีบทบาทในการจัดการศึกษา

โครงการ) และพัฒนาท้องถิ่น

(school Based Management

for Local Development 

 SBMLD)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

33



ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗  โครงการส่งเสริมองค์กรปกครอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง สํานักการศึกษาและสถานศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 สถานศึกษามีแผน การจัดการศึกษาเป็นไปตาม สํานักการศึกษา

ส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา เสริมสถานศึกษาในสังกัด มีแผนพัฒนาการศึกษาใช้เป็น (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) พัฒนาการศึกษาใน แผนพัฒนาการศึกษา

การศึกษาดีเด่น เทศบาลและฝ่ายแผนงาน เครื่องมือในการพัฒนา ระดับดี

ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การก่อสร้างเป็นไป สถานศึกษามีและใช้ สํานักการศึกษา
เรียนและอาคารประกอบ เรียนและอาคารประกอบ  และอาคารประกอบ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ตามแบบแปลน อาคารอเนกประสงค์

(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด  ตามแบบ -  ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

โครงการ)  -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด แปลนเทศบาลกําหนด อาคารเรียนมีความสมบูรณ์และ

ทําศูนย์การเรียนรู้เฉลิม สภาพดีปลอดภัยต่อสวัสดิภาพ

พระเกียรติ ของนักเรียน

๙ โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน  - เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความ  - อุดหนุนสถานศึกษาในการจัด 460,000 460,000 460,000 460,000 ร้อยละของนักเรียน  - เด็กนักเรียน มีความรู้ สํานักการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา เข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพ กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของ

ติดแก่เด็กและสนับสนุนการ ในสถานศึกษา 150,000 150,000 150,000 150,000 ค่านิยมและคุณลักษณะ
ยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกัน

ป้องกันยาเสพติดตามนโยบาย  - จัดฝึกอบรมด้านวิชาการ ที่พึงประสงค์ 98.5% ไม่ให้เด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

ของรัฐบาล ตลอดจนเฝ้าระวัง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ยาเสพติด ร้อยละ ๘๕

การแพร่ระบาดของยาเสพติด โทษของยาเสพติดแก่นักเรียน

สู่เด็ก เยาวชน และชุมชน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

 - ส่งโรงเรียนเข้าประกวด  - สถานศึกษาในสังกัดส่งประกวด

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
การจัดกิจกรรมรณรงค์ยาเสพ กิจกรรมต้านยาเสพติดดีเด่น

ติดดีเด่น

๑๐  โครงการส่งเสริมกิจกรรมรัก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการ นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนอ่านออกเสีย นักเรียนรักการอ่าน สํานักการศึกษา

การอ่านในสถานศึกษา อ่านหนังสือ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ได้ 90% เป็นนิสัย

๑๑ โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้ ๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่ง ส่งเสริมศักยภาพและเสริมประสบ 50,000 50,000 50,000 50,000 การจัดการศึกษาเป็น  - นักเรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับ
สํานักการศึกษา

สําหรับเด็กปฐมวัย เสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ตาม การณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ด้วย
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ไปตามมาตรฐาน 80% จุดหมุ่งหมายหลักสูตรปฐมวัย

(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กิจกรรม ดังนี้ พุทธศักราช ๒๕๕๖

โครงการ)  - จัดตั้งศูนย์ดนตรีสากล  - นักเรียนมีพัฒนาการสมวัย 

 - จัดตั้งศูนย์ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ทั้ง ๔ ด้าน

 - จัดหาสื่อวัสดุอุกรณ์  - การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ได้มาตรฐาน

12 โครงการพัฒนาระบบการ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ สถานศึกษามีระบบการบริหาร 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 การจัดการศึกษาเป็น ระบบการจัดการศึกษาได้รับ สํานักการศึกษา

บริหารจัดการศึกษาอิเล็ก ศึกษาเพื่อสู่ประเทศไทย 4.0 จัดการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ไปตามมาตรฐาน 80% การพัฒนา

ทรอนอกส์เพื่อเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทย 4.0
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการบูรณาการสะเต็ม 3. เพื่อยกระดับคุณภาพ  -ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 39,750 39,750 - -  -ครูจัดกิจกรรม  -ครูมีวิสัยทัศน์กว้างไกล โรงเรียนเทศบาล 1

ศึกษา ของครูผู้สอนสะเต็มศึกษาใน คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปรับ (เงนอุดหนุนจาก (เงนอุดหนุนจาก บูรณาการสะเต็ม เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) ระดับท้องถิ่นให้มีความ การเรียนการสอนเชิงบูรณาการ สสวท.) สสวท.) ศึกษาได้ ของสภาพการณ์ปัจจุบัน

เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จํานวน  -ครูจัดทําแผนการ  -จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิง

ไม่น้อยกว่า 53  คน จัดการเรียนการสอน บูรณาการตามแนวทาง

ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สะเต็มศึกษาได้

 -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น

๑๔ โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี  -จัดกระบวนการเรียนการสอ 500,000        500,000           500,000       500,000        -ระดับความสําเร็จ นักเรียนมีความรู้ เข้าใจและนํา สํานักการศึกษา

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ ความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) จัดการส่งเสริม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง กิจพอเพียง มีทักษะพื้นฐาน กิจกรรมเด็ก เยาวชน ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่าง

(ขอเพิ่มรายละเอียดโครงการ) งานอาชีพทางด้านการเกษร  -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 24,000 24,000 24,000 24,000 มีความสุข

จัดการศึกษาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาลทุกแห่ง
15 โครงการประกันคุณภาพ เพื่อดํารงมาตรฐานการจัด สถานศึกษาในสังกัดรับการตรวจ 60,000 60,000 60,000 60,000 สถานศึกษามีผล สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

การศึกษา การศึกษาของสถานศึกษา ประเมินดังนี้ การประเมินคุณภาพ เมืองกาฬสินธุ์จัดการศึกษา

ในสังกัดให้มีคุณภาพ  - ประเมินภายใน ๑ ครั้ง/ปี จัดการศึกษาภายใน ได้บรรลุตามเกณฑ์ สมศ. และ

 - ประเมินภายนอก ๕ ปีต่อครั้ง สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ เป็นโรงเรียนชั้นนําของจังหวัด

คุณภาพของ อปท.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาใน  - จัดสรรให้นักเรียนใน 824,000 824,000 824,000 824,000 ร้อยละของเด็กก่อน  - นักเรียนได้รับการส่งเสริม สํานักการศึกษา

การจัดการศึกษาของท้องถิ่น สังกัดเทศบาลให้มีศักยภาพ โรงเรียนสังกัด อปท. (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) วัยเรียนได้เข้า และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับ ในการจัดการศึกษาภายใน ผู้ปกครองมีรายได้ต่อ เรียนในสถานศึกษา  - ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ

นักเรียนยากจน) สถานศึกษาได้อย่างมี ครัวเรือนไม่เกิน 40,000 ตามความต้องการ ผู้ปกครอง

(ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ประสิทธิภาพและแบ่งเบา บาท/ปี

โครงการ) ภาระของปกครอง  -ระดับประถมศึกษา 

(ป.1 - ป.6)

อัตราคนละ 1,000 บาท/ปี

จํานวน 560 คนดังนี้

ท.1 จํานวน 480 คน

ท.4 จํานวน 80 คน

(ไม่เกินร้อยละ 40 ของ

จํานวนนักเรียน)

 -ระดับมัธยมศึกษาตอน

ต้น (ม.1 - ม.3)

อัตราคนละ 3,000

บาท/ปี ไม่เกินร้อยละ

30 ชองจํานวนนักเรียน

ท.2

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการทาสีอาคารโรงเรียน  -เพิ่อปรับปรุงอาคารเรียน  - ทาสีอาคารเรียนภายในและ  -สถานศึกษามีผล อาคารเรียน สะอาด สวยงาม สํานักการศึกษา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้มีสภาพที่ดีสะอาดสวยงาม ภายนอกอาคาร การประเมินคุณภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย

(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เป็นระเบียบเรียบร้อยตาม  โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์ จัดการศึกษาภายใน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

โครงการ) มาตรฐานของสถานศึกษา พิทยาสิทธิ์ สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ อยู่เสมอ และเกิดภูมิทัษน์ที่ดี

 - อาคารเฟื่องฟ้า 300,000 - - - คุณภาพขององค์กร

 - อาคารพุทธรักษา - 300,000 - - ปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา 900,000 - - -

อาคาร  1  อาคาร  2  และ

อาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

 - อาคารอนุบาลฐานแปดและอาคาร 1 - 500,000 - -

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

 - อาคารอเนกประสงค์ 300,000 - - -

 - อาคาร 1 300,000        - - -

18 โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.  เพื่อก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. - 244,000 - -             -สถานศึกษามีผล   - มีรั้วกั้นอาณาเขตโรงเรียน สํานักการศึกษา

เทศบาล 2 สูง ๑.๗๐ ม..ยาว ๘๐ เมตร การประเมินคุณภาพ ที่เป็นสัดส่วน เหมาะสม 

(ตามแบบแปลนของเทศบาล) จัดการศึกษาภายใน สวยงาม

สถานศึกษาผ่านเกณฑ์

คุณภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการจัดทําป้ายนิเทศ  - เพื่อจัดทําป้ายนิเทศ  - จัดทําป้ายนิเทศและป้าย การก่อสร้างเป็นไป   - โรงเรียนมีป้ายประชา สํานักการศึกษา

เพื่อการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ภายใน ประชาสัมพันธ์ ตามแบบแปลน สัมพันธ์ผลงานครูนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๔ และ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ค้ํา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - ป้ายอลูมิเนียม มีกระจกใส 45,000 - - -

บานเลื่อนได้ ๒ บาน ขนาดป้าย 

๑.๒๐ เมตร. X ๒.๔๐ เมตร.

 จํานวน ๑๐ ป้าย

 - ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครง 80,000 - - -

เหล็กขนาด ๒.๔๐ x๔.๘๐ เมตร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ ๒

 - ป้ายอลูมิเนียม มีกระจกใส 4,500 - - -

บานเลื่อนได้ ๒ บาน ขนาดป้าย 

๑.๒๐ เมตร. X ๒.๔๐ เมตร.

 จํานวน ๑ ป้าย

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

 - ป้ายอลูมิเนียม มีกระจกใส 9,000 - - -

บานเลื่อนได้ ๒ บาน ขนาดป้าย 

๑.๒๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร

จํานวน ๒ ป้าย

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการจ้างครูสอนภาษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ จัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 ร้อยละของนักเรียน นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร สํานักการศึกษา

ต่างประเทศ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง ภาษาต่างประเทศและสามารถ

การติดต่อสื่อสารภาษา 4 คนตลอดปีการศึกษา การเรียนระดับการ นําไปใช้ในชีวิตประจําได้

ต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาษาเวียดนาม ฯลฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ

21 โครงการจัดงานวันครู  - เพื่อส่งเสริมยกย่องและผดุง   - จัดงานยกย่องและเชิดชูเกียรติ 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของนักเรียน  - ครูได้รับการส่งเสริม ยกย่อง สํานักการศึกษา

เกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้ประกอบวิชาชีพครูโดยมอบรางวัล ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นแบบอย่างเสริมสร้าง

 - เพื่อสร้างขวัญและกําลัง ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ค่านิยมและคุณลักษณะ ศรัทธาและความเชื่อถือ

ใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มี ๑. รางวัลครูดีเด่น โดยกําหนด ที่พึงประสงค์ 98.5%  - ครูมีขวัญและกําลังใจในการ

ผลงานดีเด่น ประเภทดังนี้ พัฒนาผลงานดีเด่น

 - เพื่อส่งเสริมการพัฒนา   ๑) ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  - ครูมีการพัฒนาวิชาชีพตาม

วิชาชีพตามมาตรฐานและ   ๒) ครูดีเด่น มาตรฐานและจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู   ๓) ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น วิชาชีพครู

๒. รางวัลผู้ไม่มีวันลา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 โครงการจัดงานวันเด็ก  - เพื่อส่งเสริมและให้ความ  - จัดงานวันเด็ก จํานวน ๑ ครั้ง 250,000 250,000 250,000 250,000 เด็กเยาวชนเข้า  - เด็กได้แสดงออกในทางที่ถูก สํานักการศึกษา

สําคัญกับเด็กได้มีกิจกรรมที่ สถานที่ศาลากลางจังหวัด ร่วม 5,000 คน ต้อง และส่งเสริมความสัมพันธ์

แสดงความสามารถ และกล้า กาฬสินธุ์ โดยมีการจัดกิจกรรม ที่ดีระหว่างเด็กและผู้ปกครอง

แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ต่าง ๆ เช่น การแสดงความสามารถ

การตอบปัญหา การเล่นเกม การ

แข่งขันกีฬา การแจกของรางวัล 

การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม

ฯลฯ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม

กิจกรรม จํานวน ๕,๐๐๐ คน 

23 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม  - เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วม  - จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของกิจกรรม นักกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์มี สํานักการศึกษา

แข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น แข่งขันกีฬาทุกระดับ กับหน่วยงานอื่น ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ทักษะและประสบการณ์ใน

 - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ ๑) ระดับท้องถิ่น ที่บรรลุเป้าหมาย การแข่งขันและนําชื่อเสียงมา

ประชาชนที่เป็นนักกีฬาได้ ๒) ระดับภาค สู่หน่วยงานและจังหวัด

มีประสบการณ์และสร้างชื่อ ๓) ระดับประเทศ กาฬสินธุ์

เสียงให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์  - นักกีฬา ครู และบุคลากรได้เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาทุกระดับ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการฝึกอบรมและแข่งขัน  - เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ  - จัดฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของกิจกรรม  - เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่ สํานักการศึกษา

กีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ประชาชน มีความรู้ด้านทักษะ  จํานวน ๕๐ คน ๒ วัน ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ผ่านการอบรมมีความรู้ด้าน

กีฬาขั้นพื้นฐาน  - จัดแข่งขันกีฬา จํานวน ๓ ประเภท ที่บรรลุเป้าหมาย ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน

 - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ในงานมหกรรมโปงลางแพรวา

และประชาชนได้เล่นกีฬา และงานกาชาด  - เด็ก เยาวชน ประชาชน 

และออกกําลังกาย ๑) เซปักตะกร้อ ได้พัฒนาตนเองมีทักษะ

๒) บาสเกตบอล ประสบการณ์ทางด้านกีฬา

๓) วอลเล่ย์บอลชายหาด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๒๕ โครงการกีฬาเครือข่ายศูนย์  -  เพื่อร่วมแข่งขันกีฬากับ เด็กเล็ก บุคลากรทาง 50,000       50,000         50,000      50,000      ระดับความสําเร็จ ๑. เด็กเล็กมีพัฒนาการด้าน สํานักการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมือง เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในเขตอําเภอ จัดการส่งเสริม ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อําเภอเมืองเมือง เมืองกาฬสินธุ์ได้ร่วม กิจกรรมเด็ก ๒. เด็กเล็กมีสุขภาพกาย

จากเดิม 20,000 บาท กันแข่งขันกีฬาเครือข่าย เยาวชน สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะ รู้จัก

เป็น  50,000  บาท) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กติกา และมีจิตสํานึกในการ

อําเภอเมือง เล่นกีฬาที่ดี

๒๖ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  -เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิต  - จัดฝึกอบรมนักเรียนในสังกัด 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของนักเรียน  - นักเรียนสามารถคัดแยก สํานักการศึกษา

สํานึกในการคัดแยกขยะ จํานวน ๔ ครั้ง/ปีการศึกษา ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ขยะรีไซเคิลลดปริมาณขยะ

 -เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบ  - จัดซื้อวัสดุ อุกรณ์ ในการดําเนิน ค่านิยมและคุณลักษณะ ทั้งในโรงเรียนและชุมชนและ

การจัดตั้งธนาคารขยะ โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่พึงประสงค์ 98.5% เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 -เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิธีคัดแยก  - ผู้เรียนร้อยละ 85 รู้จักวิธีคัดแยก ผู้เรียนรู้จักวิธีคัดแยกขยะ

ขยะและนําขยะมารีไซเคิล ขยะและนําขยะมารีไซเคิลได้ และนําขยะมารีไซเคิลได้

ได้และเพื่อช่วยลดภาวะ

โลกร้อน

27 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -เพื่อจัดหาหนังสือเรียน  - จัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละของเด็กก่อน  - นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนใน โรงเรียนในสังกัด  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน)  (เงินอุดหนุน) วัยเรียนได้เข้าเรียนใน ได้รับอุปกรณ์การเรียน

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา สังกัด ตามนโยบายรัฐบาล  - จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สถานศึกษาตามความ ครบ ๑๐๐ %

ขั้นพื้นฐาน(โครงการเรียนฟรี เรียนฟรี ๑๕ ปีโดยไม่เสีย ให้กับนักเรียนในสังกัด ต้องการ  - ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้

๑๕ ปี) ค่าใช้จ่าย  - จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับ ปกครอง

 - เพื่อจัดหาเครื่องแบบ นักเรียนในสังกัด

นักเรียนให้กับนักเรียน

โรงเรียนในสังกัดตาม

นโยบายรัฐบาลเรียนฟรี 

๑๕ ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 -เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียน

ให้กับนักเรียนโรงเรียนใน

สังกัด ตามนโยบายรัฐบาล

เรียนฟรี ๑๕ ปีโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการเผยแพร่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล  - สถานศึกษาจัดทําแผ่นพับวารสาร 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนสื่อที่เผยแพร่ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน สํานักการศึกษา

ประชาสัมพันธ์งานของ ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ประชา- ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร

สถานศึกษา ผลงานของสถานศึกษาให้ สัมพันธ์เสียงตามสายชุมชน ของโรงเรียน

นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน  - จัดทําวีดีทัศน์รายการรอบรั้ว

ได้รับทราบ โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล4เฉลิมพระเกียรติ

 - จัดทําแผ่นพับวารสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 

 - จัดทําวีดีทัศน์รายการรอบรั้ว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส. 2

 - จัดทําวีดีทัศน์รายการรอบรั้ว 10,000 10,000 10,000 10,000 

29 โครงการสนับสนุนงาน เพื่อพัฒนาระบบงาน วัดผล  พัฒนางานทะเบียน/วัดผล 20,000 20,000 20,000 20,000 ระบบการวัดผล ระบบงานวัดผล สํานักการศึกษา
ทะเบียนและงานวัดผล งานทะเบียนและงานธุรการ ธุรการให้สอดคล้องกับ มีประสิทธิภาพ งานทะเบียนและงาน เทศบาล 2
ประเมินผล วิชาการให้มีคุณภาพสอดคล้อง หลักสูตรสถานศึกษา วิชาการ มีความเหมาะสม

กับหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับหลักสูตร

30 โครงการพัฒนาและปรับปรุง  - เพื่อพัฒนาและปรับปรุง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์  -สถานศึกษามีผล  - อาคารเรียนสวยงามและมี สํานักการศึกษา
อาคารสถานที่ด้านการศึกษา อาคารสถานที่ให้มีสภาพที่ดี พิทยาสิทธิ์ การประเมินคุณภาพ บรรยายกาศปลอดภัยใน
(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และพร้อมใช้งานได้เสมอ  - ปรับพื้นลานอเนกประสงค์หน้าอา

- - - 2,000,000 จัดการศึกษาภายใน สวัสดิภาพด้านต่างๆ สําหรับ

โครงการ) คารบานบุรี ประมาณ ๒๘๐ ตรม.
สถานศึกษาผ่าน นักเรียน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) เกณฑ์คุณภาพของ  - การสัญจรไป-มา ภายใน
 - สร้างหลังคาระหว่างอาคารบาน - 1,500,000 - - องค์กรปกครองส่วน โรงเรียนเกิดความสะดวกสวย

บุรีและอาคารหลังใหม่ ท้องถิ่น งามปลอดภัย
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  - มีสถานที่จัดเก็บภาชนะ
 - สร้างทางเดินเชื่อมต่ออาคาร - - 500,000       - ประกอบอาหารที่ถูก
ดาวเรืองและอาคารเฟื่องฟ้า ชั้น ๓

สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  - คณะครูและเจ้าหน้าที่
 - สร้างทางเดินเชื่อมต่ออาคารบานบุรี

- - - 750,000 สามารถปฏบัติงานได้อย่างมี

และอาคารพุทธรักษา ชั้น ๓ ประสิทธิภาพ
 (ตามแบบแปลนเทศบาล)  - นักเรียนมีอุกรณ์เพียงพอ
 -ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่ออาคาร - - 750,000 -

บานบุรีและอาคารสร้างใหม่ ชั้น ๓

 (ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินรอบ - 500,000 - -

บริเวณโรงเรียน

 - ก่อสร้างโรงอาหารขนาด 1.50x - - 2,000,000 -

22.50 เมตร จํานวน 1 หลัง

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

 -ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ขยะรีไซเคิล
350,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

 -ปูกระเบื้องอาคาร ๑ชั้น๒และชั้น๓ - 875,000 - -

ทุกห้อง ทางเดินด้านหน้าห้อง บันได

พื้นที่ทั้งหมด ๑,๒๕๐ ตร.ม.

- ปูตัวหนอนบนพื้นที่กว้าง ๒ 95,000          - - -

ยาว ๕๐ เมตร หน้าอาคาร 2

 -ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน - 350,000 - -

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

 - ก่อสร้างโรงอาหาร 500,000 - - -

ขนาด 8x10 เมตร จํานวน 1 หลัง  

 -ก่อสร้างราวกันตกบันได

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ปรับปรุงห้อง e-leaning - - 300,000 -

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกีรยติฯ

 - ปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อทํา - - 500,000       -

ห้องสมุด (เฉลิมพระเกียรติ) จํานวน 

1 ห้อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 -ก่อสร้างทางเชื่อมต่ออาคารเรียน - - 1,500,000     -

๔ ชั้น อาคาร 1 และอาคาร  2  กว้าง

๓.๐๐ ม. ยาวประมาณ 15.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ - - - 450,000 

ปรับปรุงเวทีพร้อมฉากและตาข่ายกัน

นกรอบอาคารเอนกประสงค์ (ตาม

แบบแปลนเทศบาล)

 - ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ - 1,260,000 - -

ปูพื้นยางโพลีและตาข่ายกันก

 (ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ก่อสร้างรั้ว คสล.รอบโรงเรียน - 900,000           - -
ด้านข้างและด้านหลัง ความยาว 

๒๓๐ ม.(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 -ปรับปรุงโรงอาหารและรางระบาย 30,000          - - - ป้องกันน้ําท่วมขังภายใน

น้ํา (ตามแบบแปลนเทศบาล) โรงเรียนโรงเรียนมีสถานที่

ประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ

 -โครงการปรับปรุงเวทีอาคา - - - 200,000       

อเนกประสงค์

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 1. ก่อสร้างเสาธง สูง ๑๖ เมตร 250,000 - - -

ฐานกว้าง ๑๐ เมตร สูง ๑.๕ เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 2. ก่อสร้างรั้ว ประตูเปิด - ปิดและ
2,000,000 - - -

ป้ายโรงเรียน(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

 3. ก่อสร้างหอพระ ขนาดหน้าตัก - - 70,000 -

 ๓๐ นิ้ว(ตามแบบแปลนเทศบาล)

4. ก่อสร้างโรงอาหาร 500,000 - - -

5. ก่อสร้างศาลพระภูมิ - 30,000             - -

6. จัดทําป้ายนิเทศและป้าย - - 9,000 -

ประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 ป้าย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑

 - ก่อสร้างโรงอาหาร จํานวน ๑ หลัง
- 600,000 - -

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 -ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ 400,000 - - -

เพื่อจัดทําเวทีและเสาธง

 -ก่อสร้างรั้งต่อของเดิมล้อมรอบ 200,000 - - -

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ตามแบบแปลน

เทศบาล)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมทางเดิน 100,000 - - -

จากประตูถึงตัวอาคาร

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ทํารางระบายน้ํารอบอาคารเรียน
- 100,000 - -

(ตามแบบแปนเทศบาล)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒

 - ก่อสร้างโรงอาหาร จํานวน ๑ หลัง
- 600,000 - -

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมทางเดิน 100,000 - - -

จากประตูถึงตัวอาคาร

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 -ปรับปรุงห้องชะล้างเป็นอ่าง 100,000 - - -

ล้างหน้าแปรงฟันสําหรับเด้ก

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 -ก่อสร้างรั้งพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนา - - 500,000 -

เด็กเล็ก(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 -โครงการติดตั้งเหล็กดัดอาคาร 500,000 - - -

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ - 470,000 - -

พร้อมหลังคา

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ก่อสร้างป้ายชื่อบอกทาง - 150,000 - -

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ขนาด - 120,000           - -

9x5.50 เมตร 

(ตามแบบแปลนเทศบาล)
 - ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์ - 200,000 - -

พัฒนาเด็กเล็ก

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

31 โครงการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อ  -เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้  - เด็ก เยาวชน ประชาชนในจังหวัด 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของกิจกรรม  - เด็ก เยาวชน ประชาชน มี สํานักการศึกษา
สุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เด็กเยาวชนรักการออกกําลัง กาฬสินธุ์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมเด็ก เยาวชน สุขภาพแข็งแรง

มินิมาราธอน กายและการวิ่งเพื่อสุขภาพ จํานวน ๕๐๐ คน ที่บรรลุเป้าหมาย  - เด็ก เยาวชน ประชาชน 

 - ส่งเสริมการออกกําลังกาย สามารถออกกําลังกายและ

ของเยาวชนประชาชน เล่นกีฬา

ต่อเนื่อง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 โครงการจัดการศึกษาแก่เด็ก  -เพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กด้อย  - จ่ายค่าจ้างครูอาสาสอนเด็กด้อย 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของเด็กก่อน เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ด้อยโอกาส โอกาสในเขตเทศบาลเมืองฯ โอกาส จํานวน ๑ คน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) วัยเรียนได้เข้าเรียนใน เมืองกาฬสินธุ์ได้รับการพัฒนา

 -เพื่อเป็นค่าจ้างครูอาสาสอน  - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สถานศึกษาตามความ ด้านการศึกษา มีความรู้ และ

เด็กด้อยโอกาส  - เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ต้องการ สามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิด

 -เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการ เมืองกาฬสินธุ์ ประโยชน์ในการดํารงชีวิตได้

และค่าใช้จ่ายในการจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ

ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส  - ครูอาสาฯ มีความรู้ ความ

 -เพื่อเป็นค่าส่งครูอาสาเข้าร่วม
สามารถและพัฒนาตนเองหลัง

ประชุมตามที่กรมส่งเสริมการ
จากเข้าอบรมและนําความรู้มา

ปกครองท้องถิ่นกําหนด สอนเด็กด้อยโอกาสได้ตาม

เป้าหมาย

33 โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้  - เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ  - จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ 32,000 32,000 32,000 32,000 เด็กมีพัฒนการที่ดี  - เด็กเล็กได้เรียนรู้จาก สํานักการศึกษา

ประสบการณ์ตรงจากการ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ประสบการณ์ตรงที่เหมาะสม ศพด. ๑ ,๒

ศึกษานอกห้องเรียน กับวัย

 - เพื่อฝึกให้เด็กเล็กรู้จัก

ควบคุมดูแลตนเองมีระเบียบ

วินัยเป็นคนช่างสังเกต

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพื่อให้ห้องเรียนมีความ  - จัดห้องเรียนที่เหมาะสมกับ 500,000     - - - งานจ้างเป็นไปตาม  - สถานศึกษา มีภูมิทัศน์ สํานักการศึกษา

เหมาะสมกับการจัดประสบ การเรียน แบบแปลน ที่สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

การณ์การเรียนการสอน  - จัดทําสวนหย่อม มีบรรยากาศที่ดี

 - เพื่อให้สถานศึกษา มีอาคาร  - ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวภายนอก

สถานที่สวยงาม สะอาด มี ห้องเรียน

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ - จัดทําแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์ปูนปั้น

 - เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

ขึ้นและมีสวนหย่อมที่  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ 150,000 150,000 150,000 150,000 

สวยงาม

35 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียน  - จัดหาสื่อ เพื่อสร้างแหล่ง  - บุคลากรและนักเรียนมีองค์ความรู้ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของนักเรียน
 - นักเรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ สํานักการศึกษา

อาเซียนศึกษา เรียนรู้อาเซียนตามบริบทของ ประชาคมอาเซียนและมีทักษะทาง ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง ประชาคมอาเซียนและมีทักษะ

สถานศึกษา เช่น ทีวีดิจิตอล การสื่อสารภาษาอังกฤษ การเรียนระดับการ
ทางภาษาเพื่อการสื่อสารภาษา

 แผ่นซีดี ดีวีดี ศึกษาขั้นพื้นฐาน อังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 โครงการสนับสนุนชมรมกีฬา  - เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้  -สนับสนุนชมรมกีฬา 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของกิจกรรม  - ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม สํานักการศึกษา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมชมรมกีฬา จํานวน 7 ชมรมสมาชิก ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ชมรมกีฬา รู้จักการออกกําลัง

ในการออกกําลังกาย มีทักษะ ไม่น้อยกว่า 500 คน ที่บรรลุเป้าหมาย กายรวมทั้งระเบียบ กฎ กติกา

การเล่นกีฬาที่ดี ได้แก่ชมรมฟุตบอล ของกีฬาและผู้ตัดสินในแต่ละ

ฟุตซอล วอลเลย์บอล ชนิดกีฬาแลส่งเสริมพัฒนาการ

เซปักตะกร้อ เทเบิล- กีฬาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า
เทนนิส กรีฑาบาสเกตบอล

37 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  -เพื่อให้ เด็ก เยาวชน  - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของกิจกรรม  -เด็กเยาวชน ประชาชนได้เข้า สํานักการศึกษา
โกล์หนูสําหรับเยาวชน ประชาชนได้ออกกําลังกาย โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู

ประชาชน และมีพื้นที่สําหรับสร้าง 200 คน ที่บรรลุเป้าหมาย พัฒนาทักษะเป็นตัวแทนของ

สัมพันธ์อันดีต่อกันโดยใช้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วม

กีฬาเป้นตัวเชื่อม แข่งขันในระดับต่าง ๆ 

 - เด็ก เยาวชนประชาชน

มีน้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ 

รู้ชนะ รู้อภัย

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  -เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางด้าน  - เด็ก เยาวชน และประชาชน 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของกิจกรรม

 - เด็ก เยาวชน และประชาชน สํานักการศึกษา

เต้นแอโรบิคสนามกีฬา ร่างกายด้วยการออกกําลังกาย เข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกาย
ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค

กลางจังหวัดกาฬสินธุ์และ โดยการเต้นแอโรบิค เต้นแอโรบิค ในสนามกีฬากลาง ที่บรรลุเป้าหมาย วันละไม่ต่ํากว่า ๕๐ คนต่อวัน

ชุมชนกุดยางสามัคคี  - เพื่อให้เด็กเยาวชนและ จังหวัดกาฬสินธุ์และในชุมชน

ประชาชน รักการออกกําลัง กุดยางสามัคคี เป็นประจําทุกวัน

กายด้วยการเต้นแอโรบิค ไม่ต่ํากว่า ๕๐ คนต่อวัน
 - เพื่อใช้พื้นที่สนามกีฬากลาง

จังหวัดกาฬสินธุ์ และลาน

ชุมชนกุดยางสามัคคี ให้เกิด

ประโยชน์ในการส่งเสริมการ

ออกกําลังกาย

39 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา  - เพื่อให้เด็กด้อยโอกาส  - เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทาง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของกิจกรรม  - เด็กด้อยโอกาสในเขต สํานักการศึกษา
ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสใน ได้รับโอกาสทางการศึกษา การศึกษาโดยจัดกิจกรรม ดังนี้ ส่งเสริมเด็ก เยาวชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับ

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  - เพื่อพัฒนาชีวิต เด็กด้อย  - กิจกรรมวันปีใหม่ ที่บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาด้านการศึกษา 

โอกาสให้รู้จักอยู่ร่วมสังคม  - กิจกรรมวันเด็ก มีความรู้ และสามารถนําความรู้

รู้จักแบ่งบันรักการทํางานกล้า  - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

แสดงออก  - กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ๑๐ ทุน ดํารงชีวิตได้อย่างมี

 - กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม ประสิทธิภาพ

 - กิจกรรมฝึกศึกษาดูงานนอกสถานที่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ จํานวน

 35 คน

40 โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล เพื่อจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง 3,000,000 - - - ร้อยละของเด็ก มีโรงเรีนรอนุบาลเพื่อรองรับ สํานักการศึกษา
เทศบาล 5 ดงปอ แห่งที่ 2 ไว้รองรับนักเรียน รับนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1-3 (เงินอุดหนุน) ก่อนวัยเรียนได้ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปี

ระดับชั้นปฐมวัย ณ ชุมชนดงปอ เข้าเรียนในสถาน ที่ 1-3ในเขตเทศบาลที่เพิ่มขึ้น

ศึกษาตามความ

ต้องการ

๔๑ โครงการฝึกอบรมผู้นําเด็ก  -เพื่อจัดฝึกอบรมการเป็น  -ฝึกอบรม เด็กและเยาวชนใน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของกิจกรรม  - เด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง สํานักการศึกษา

และเยาวชนด้านกีฬาและ ผู้นําเยาวชนในด้านต่างๆ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ส่งเสริมเด็ก เยาวชน กาฬสินธุ์เกิดทักษะภาวะผู้นํา

นันทนาการ รวมไปถึงด้านกีฬาและ จํานวน 72 คนตัวแทนชุมชนๆ ที่บรรลุเป้าหมาย ด้านกีฬาและนันทนาการ 

นันทนาการให้กับตัวแทน ละ 2 คนจํานวน ๓๖ ชุมชน รวมทั้งเป็นตัวแทนของชุมชน

เด็กเยาวชนในเขต พัฒนาส่งเสริมด้านกีฬา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๔๒ โครงการจัดการศึกษาทาง  - เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ  -จัดสอนหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของนักเรียน  - นักเรียนมีความรู้อ่านออก สํานักการศึกษา
เลือก มินิอิงลิชโปรแกรม ผู้เรียนในหลักสูตรมินิอิงลิฃ สําหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง เขียนได้ในหลักสูตรมินิอิงลิช

 (MEP) โปรแกรม และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การเรียนระดับการ โปรแกรม

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - เพื่อคุณภาพทางวิชาการสู่ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ศึกษาขั้นพื้นฐาน  -มีหลักสูตรการเรียนรู้มุ่งสู่

ความเป็นเลิศสามารถ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สากล

แข่งขันได้ ภาษาอังกฤษ

๔๓ โครงการวันภาษาและ  - เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับ 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เรียน 80% เข้าใจ ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยว สํานักการศึกษา

วัฒนธรรมอาเซียน เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ภาษาอาเซียน กับภาษาและวัฒนธรรม

ของประเทศสมาชิกอาเซียน สมาชิกอาเซียน ของประเทศสมาชิก

อาเซียนและภาษาเพื่อนบ้าน

๔๔ โครงการแข่งขันคนเก่งใน  - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน  - คัดเลือกตัวแทนนักเรียนชั้น ป.๕ 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนรางวัลที่ได้  - ได้ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น สํานักการศึกษา

โรงเรียนท้องถิ่น ให้ครู และนักเรียนที่ได้รับ ม.๖ ระดับชั้นละ ๕ คน กลุ่มสาระ รับจากการประกวด ละ๕ คน กลุ่มสาระละ ๑ คน 

การคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับ ละ ๑ คน ครูผู้ควบคุม ๕ คน แข่งขันไม่น้อยกว่า เข้าร่วมแข่งขันในระดับ

เทศบาล เข้าแข่งขันมีความ เข้าแข่งขันในระดับประเทศ 3 รางวัล ประเทศเพื่อสร้างชื่อเสียง

ตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรู้  - กลุ่มสาระที่เข้าแข่งขันได้แก่ภาษา ให้กับสถานศึกษา,เทศบาล

ทางด้านวิชาการอยู่เสมอ ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคม และวงค์ตระกูล

 - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มี ศึกษา และภาษาต่างประเทศ(ภาษา  - นักเรียนได้รับการพัฒนาขีด

ความสามารถได้มีโอกาส อังกฤษ) ความสามารถและพัฒนาทักษะ

แสดงความสามารถเพื่อสร้าง ความสามารถและพัฒนาทักษะ

ชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษา, การเรียนรู้มากขึ้น

เทศบาล และวงค์ตระกูล

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๕ โครงการ TO BE NUMBER ONE  -เพื่อการรณรงค์ปลุกจิต  -นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 50,000 50,000 50,000 50,001 นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยว  -นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สํานักการศึกษา
สร้างสรรค์เยาวชนไทยห่างไกล สํานึกให้นักเรียนเป็นผู้มีสุนทรีย- วัดสว่างคงคาร้อยละ 80 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) กับยาเสพติด 100% มีสุขภาพกาย สุขภาพที่ดี มี

ยาเสพติด ภาพมีสุขภาพกายและสุข สุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ คุณภาพจิตที่ดี มึคุณภาพที่ดี

ภาพจิตที่ดีเห็นคุณค่าในตน ทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจและทักษะ

เอง มั่นใจ กล้าแสดงออก รู้จักการป้องกันตนเองจาก ชีวิตเห็นคุณค่าในตนเองมั่นใจ

อย่างเหมาะสม และรู้จักใช้ สิ่งเสพติดให้โทษ กล้าแสดงออกสามารถดําเนิน

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ชีวิตในสังคมได้อย่างมีสุข

 -เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร  -มีเครือข่ายการป้องกันช่วยเหลือ

แกนนํานักเรียนและสมาชิก ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด

ในโรงเรียน จัดกิจกรรมสร้าง

สรรค์อย่างต่อเนื่อง ดําเนินงาน

เสริมสร้างภูมิค้ากันทางจิตใจ

และทักษธชีวิตในการป้องกัน

ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 -เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย

การป้องกันช่วยเหลือผู้มีปัญหา

สุขภาพจิต และยาเสพติด

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๖ โครงการประเมินคุณภาพ  - เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี  - สถานศึกษาดําเนินการ 30,000 30,000 30,000 30,000 สถานศึกษามีการ  -สถานศึกษาได้รับ สํานักการศึกษา

การศึกษา คุณภาพตามมาตรฐานการ ประเมินคุณภาพการ ประเมินคุณภาพ การประเมินภายใน
เรียนรู้ ศึกษาภายในสถานศึกษา จัดการศึกษาภายใน และทราบถึงปัญหา
 - เพื่อเป็นข้อมูลในการวาง ในรอบปีการศึกษา สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ และแนวทางแก้ไข
แผนพัฒนาด้านการศึกษา  - สอบประเมินสมรรถนะ คุณภาพของ อปท. การจัดการศึกษา
และปรับปรุงหลักสูตรสถาน สําคัญของผู้เรียนระดับชั้น รอบปีการศึกษา
ศึกษาทั้งระดับสถานศึกษา  ป.๓,ป.๖,ม.๓ และ  - นักเรียนได้รับ
และระดับเทศบาลให้มี ชั้น ม.๖ โดยใช้เครื่องมือ การพัฒนาสมรรถนะ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา ประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความคิด 

ผู้เรียนที่กรมได้จัดทําขึ้น ความสามารถและ
ประยุกต์ใช้ความรู้
ให้เป็นประโยชน์ตาม
หลักสูตรกําหนด
 - สถานศึกษา สามารถ

จัดการศึกษาให้คุณ-

ภาพมาตรฐานเป็นที่
เชื่อถือศัทธา แก่ภาค

รวม 46  โครงการ - - 35,382,450 33,517,950 30,908,200 28,179,201 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
   1.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนใน  - เพื่อให้นักเรียนมีพ่อ - แม่คน  - เยี่ยมบ้านนักเรียน 300,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียนได้รับการ นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับ สํานักการศึกษา
สังกัดโรงเรียนเทศบาล ที่สองคือ ครู - อาจารย์ดูแลอย่าง

เพื่อรับทราบปัญหาจากผู้ปกครอง เยี่ยมบ้าน 90% โอกาสและครู - อาจารย์

ใกล้ชิด ได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

 - เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี  - เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครอง

 - ครู ผู้ปกครอง ช่วยกัน

ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก

ให้เป็นคนเก่ง ดีมีความสุข

๒ โครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิ จัดกิจกรรมวันจบการศึกษาให้กับเด็ก 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของนักเรียน นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในวัน สํานักการศึกษา

ใจในความสําเร็จการศึกษา นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล ที่มีคุณธรรมจริยธรรม สําเร็จการศึกษาของตนเกิด

ของตนเกิดความรักความ ชั้น ป.๖  ชั้น  ม.๓และชั้น ม.๖ ค่านิยมและคุณลักษณะ ความรักความผูกพันในสถาน

ผูกพันในสถานศึกษา และ ที่พึงประสงค์ 98.5% ศึกษา และความสัมพันธ์อันดี

เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเด็ก ผู้ปกครองและครู

ระหว่างเด็กผู้ปกครองและครู

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการจัดนิทรรศการแสดง  -เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่  - จัดแสดงผลงานทางวิชาการโดยจัด 500,000 500,000 500,000 500,000 สถานศึกษามีผล  - ผลงานทางการศึกษาของ สํานักการศึกษา

ผลงานทางการศึกษา ผลงานการจัดการศึกษา แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการระดับ การประเมินคุณภาพ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นที่

เทศบาลในสังกัดทั้ง 5 แห่ง ก่อนวัยเรียน, ประถม, มัธยมศึกษา จัดการศึกษาภายใน ยอมรับและนําชื่อเสียงมาสู่

ให้กับโรงเรียนสังกัดอื่น ตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาผ่าน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ผู้ปกครองและประชาชนทราบ  และจัดประกวดร้านนิทรรศการแสดง เกณฑ์คุณภาพของ

โดยทั่วกัน ผลงานทางวิชาการระดับภาคและ องค์กรปกครองส่วน

 -เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน ระดับประเทศ ท้องถิ่น

ได้มีโอกาสแสดงความ

สามารถแข่งขันกับจังหวัด

อื่น ๆ

๔ โครงการจัดแสดงผลงาน  - เพื่อส่งเสริมให้ครู-นักเรียน  - จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ 210,000 210,000 210,000 210,000 ระดับความสําเร็จ ผลงานทางวิชาการ สํานักการศึกษา

ครู - นักเรียน ได้มีโอกาสแสดงความ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง จัดการส่งเสริม ของครูและนักเรียน

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สามารถในเวทีระดับเทศบาล กาฬสินธุ์เพื่อเตรียมแข่งขันในระดับ กิจกรรมเด็ก ได้รับการยอมรับและ

จากเดิม 165,000 บาท  - เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ภาคและระดับประเทศ เยาวชน เผยแพร่สู่สาธารณชน

เป็น 210,000 บาท) ผลงานการจัดการศึกษาของ  - เผยแพร่ผลงานในรอบปีการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล สู่สาธารณชนและประชาชน

ตามที่หลักสูตรกําหนด

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการสนับสนุนอาหาร เพื่อสนับสนุนและอุดหนุน  - สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ 22,899,000 22,899,000 22,899,000 22,899,000 นักเรียนได้รับอาหาร  - นักเรียนได้รับประทาน สํานักการศึกษา

กลางวันนักเรียน อาหารกลางวันให้กับนักเรียน นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) กลางวัน 100% อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  - อุดหนุนเงินอาหารกลางวันนักเรียน โภชนาการและช่วยลดค่า

และนักเรียนในสถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสพฐ.  ใช้จ่ายแก่ผู้ปกครอง

สังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขต รายละเอียดดังนี้

เทศบาลตามที่รัฐกําหนด ๑) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

๕ แห่ง เป็นเงิน  ๗,๕๕๕,๐๐๐ บาท

2) สังกัด สพฐ. จํานวน ๕ แห่ง

เป็นเงิน  ๑๕,๓๔๔,๐๐๐ บาท

๖  โครงการสนันสนุนอาหาร  - เพื่อให้นักเรียนในสังกัด  - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับ 10,325,000 10,325,000 10,325,000 10,325,000 นักเรียนได้รับอาหาร  - นักเรียนได้รับอาหารเสริม สํานักการศึกษา

เสริม (นม) นักเรียน เทศบาล สังกัด สพฐ. และ นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯและสังกัด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน เสริม (นม) 100% (นม) ที่มีคุณภาพและมีสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล สพฐ. รายละเอียดดังนี้ ร่างกายแข็งแรง

เมืองกาฬสินธุ์ ได้รับอาหาร ๑) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

เสริม (นม) ที่มีประโยชน์ เป็นเงิน ๓,๓๔๕,๓๐๐ บาท 

และมีร่างกายแข็งแรง จํานวน  ๕  แห่ง

๒) สังกัด  สพฐ.   เป็นเงิน  

๖,๙๘๑,๕๒๐  บาทจํานวน  ๔  แห่ง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการฝึกอบรมและ  - เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้าน  - จัดกิจกรรมข้าค่ายนักเรียนใน 100,000 100,000 100,000 100,000 ระดับความสําเร็จ  -นักเรียนเกิดองค์ความรู้และ สํานักการศึกษา

ศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ วิชาการให้แก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาล๒ จํานวน ๒ ครั้ง/ปี จัดการส่งเสริม นําความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ

(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและ โรงเรียนเทศบาล 2  - เข้าค่ายนักเรียนใหม่โรงเรียน กิจกรรมเด็ก ในระดับที่สูงขึ้น

รายละเอียดโครงการ)  - เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เทศบาล 3 ระหว่างปิดเรียน เยาวชน  - ผู้เรียนมีทักษะความชํานาญ

ตามความสามารถพิเศษ เพิ่มศักยภาพของตนเอง

มากขึ้น

๘ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  - เพื่อส่งเสริมและพัฒนา  - จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของกิจกรรม  - นักเรียนได้พัฒนาตนเอง สํานักการศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วน ทางด้านกีฬาของนักเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และมีทักษะประสบการณ์

ท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่บรรลุเป้าหมาย ทางด้านกีฬา

เมืองกาฬสินธุ์  - จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  - นักเรียนสามารถสร้าง

 - เพื่อคัดเลือกและส่งนักกีฬา  นักเรียนองค์กรปกครอง ชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับหน่วย

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ส่วนท้องถิ่นจํานวน ๒ งานและนํามาพัฒนาตนเองได้

เมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วมแข่งขัน ครั้ง ดังนี้ ๑) ระดับ

กีฬา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(รอบคัดเลือก) ๑  ครั้ง ๒) 

ระดับประเทศ  ๑  ครั้ง

 - เพื่อให้นักเรียนได้

ประสบการณ์ตรงจากการ

แข่งขันกีฬาและนํามาพัฒนา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ความสามารถของตนเองให้

ดียิ่งขึ้น

๙ โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม  - เพื่อให้เด็กนักเรียน จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ปีละ๑ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของนักเรียน  - นักเรียนมีน้ําใจนักกีฬารู้แพ้ สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนเทศบาลได้แสดงออก เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม รู้ชนะ รู้อภัย มีการทํางาน

ถึงความสามารถในด้านกีฬา แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วน ค่านิยมและคุณลักษณะ เป็นทีม

ท้องถิ่นในระดับภาค และระดับ ที่พึงประสงค์ 98.5%

ประเทศ

๑๐ โครงการเข้าค่ายเยาวชน  - เพื่อให้นักเรียนที่เป็น นํานักเรียน เยาวชนตัวแทน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของกิจกรรม  -นักเรียนที่เป็นตัวแทน สํานักการศึกษา

ตัวแทนเทศบาลเข้าร่วม เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมเด็ก เยาวชน เทศบาลได้รับประสบการณ์

กิจกรรมค่ายเยาวชนและมี ค่ายเยาวชนระดับภาค ที่บรรลุเป้าหมาย และนําความรู้มาใช้ได้จริง

ประสบการณ์ในการอยู่ ตะวันออกเฉียงเหนือร่วม  - เยาวชนและประชาชนได้

ร่วมกันกับเยาวชนจังหวัด กับองค์กรปกครองส่วน แสดงออกถึงความสามารถ

อื่น ๆ ในระดับภาคฯ ท้องถิ่นอื่นโดยมีตัวแทน ด้านการแสดงดนตรีและใช้

ดังนี้ - นักเรียน  ๒๐ คน เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

- ครู ๒  คน  - เพื่อสร้างจิตสํานึกในการ

ปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการปรับปรุงแบบ  -เพื่อเป็นเครื่องมือวัดและ  -ปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานกลุ่มสาระ 100,000 100,000 100,000 100,000  -ร้อยละของนักเรียน  -นักเรียนได้พัฒนาความรู้ สํานักการศึกษา

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง ประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง ภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การเรียน การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ อังกฤษ วัดความรู้นักเรียนชั้นประถม การเรียนระดับการ รู้กลุ่มสาระภาษาไทย 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์และ ศึกษาปีที่ ๑ -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ศึกษาขั้นพื้นฐาน คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้น

 (ภาษาอังกฤษ) ภาษาไทย , คณิตสาสตร์

ภาษาอังกฤษ

๑๒ โครงการพัฒนาการอ่าน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนอ่าน  - จัดฝึกอบรมพัฒนาการอ่าน 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของนักเรียน นักเรียนสามารถอ่านออกเขียน สํานักการศึกษา

การเขียน ไม่ออก เขียนไม่คล่องเรียน การเขียนของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง ได้และสามารถเรียนรู้ใน

ช้าและเรียนอ่อนให้สามารถ การเรียนระดับการ ทุกกลุ่มสาระฯได้อย่างมี

อ่านออก เขียนได้และอ่าน ศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพ

คล่อง เขียนคล่องตามเกณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่กําหนด ภาษาไทย

๑๓ โครงการส่งเสริมค่านิยมด้าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี  - จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 125,000 125,000 125,000 125,000 ร้อยละของนักเรียน นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สํานักการศึกษา

คุณธรรม-จริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมและ จริยธรรมสําหรับนักเรียนในสถาน ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามสามารถนํา

ค่านิยมที่ดีงามสามารถนํา ศึกษา อย่างน้อย 3  กิจกรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ ความรู้และหลักธรรมไปใช้ใน

ความรู้และหลักธรรมไปใช้ใน ที่พึงประสงค์ 98.5% ชีวิตประจําวัน

ชีวิตประจําวันและพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้เกิดความ

ผาสุขตลอดไป

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการนิเทศภายใน  - เพื่อประเมินคุณภาพการ  - ผู้บริหารสถานศึกษาออกนิเทศ 30,000 30,000 30,000 30,000 สถานศึกษามีผล  - จากการนิเทศและตรวจเยี่ยม สํานักการศึกษา

จัดการศึกษาของครูและ ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอน การประเมินคุณภาพ ได้แนวทางและข้อมูลสอด

บุคลากร  - จัดทําเอกสารเผยแพร่เสริมความรู้ จัดการศึกษาภายใน คล้องกับการพัฒนาหลักสูตร

 - เพื่อให้ได้ข้อมูลนําไป ให้ครูใช้ประกอบการเรียนการสอน สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ สถานศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๕ โครงการวัดและประเมินความ  - เพื่อวัดความก้าวหน้าของ  - จัดทําเอกสาร เครื่องมือวัดและ 10,000 10,000 10,000 10,000 สถานศึกษามีผล  - ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สํานักการศึกษา

พร้อมทางการเรียน ผู้เรียนให้มีพัฒนาการ 4 ด้าน ประเมินผลผู้เรียน การประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3

เหมาะสมตามวัยและ จัดการศึกษาภายใน

มาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาผ่านเกณฑ์

คุณภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนภายใน 1. โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ 160,000 160,000 160,000 160,000  -สถานศึกษามีผล ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ สํานักการศึกษา

แบบบูรณาการ สถานศึกษาในการจัดกิจกรรม 2. โครงการประชุมผู้ปกครอง การประเมินคุณภาพ กระบวนการคิดวิเคราะห์สังคม

สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ 3. โครงการประชุมคณะกรรมการ จัดการศึกษาภายใน แบบเป็นระบบ ทั้ง 4 ด้าน

หลากหลาย ส่งเสริมทักษะ บริหารศูนย์ สถานศึกษาผ่านเกณฑ์ (ศพด. 1 , 2)

ทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน 4. โครงการแข่งขันกีฬาสี คุณภาพขององค์กร

5. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน  -ระดับความสําเร็จ

7. โครงการปรับปรุงหลักสูตร จัดการส่งเสริม
8. โครงการประกันคุณภาพภายใน กิจกรรมเด็ก เยาวชน

9. โครงการส่งเสริมวิทยากรท้องถิ่น  -ร้อยละของนักเรียน

10. โครงการส่งเสริมคุณธรรม ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง

จริยธรรม การเรียนระดับการ

11. โครงการจัดนิทรรศการแสดง ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้

12. โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล  -ร้อยละของนักเรียน

ข่าวสาร ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

13. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ค่านิยมและคุณลักษณะ

14. โครงการกีฬาเครือข่าย ศพด. ที่พึงประสงค์ 98.5%

๑๗ โครงการฝึกอบรมและศึกษา เพื่อเป็นการน้อมนําพระบรม นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนในสังกัด นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง สํานักการศึกษา

ดูงานสร้างคนดี มีคุณธรรม ราโชวาท พระบรมราโชบาย กาฬสินธุ์  จํานวน  2,245  คน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์มีลักษณะนิสัยที่ดี มี

ขับเคลื่อนการปฏิรูป และพระราชกระแสเกี่ยวกับ ได้ปลูกฝั่งค่านิยม คุณธรรม  และดําเนินกิจกรรม

Thailand 4.0 การศึกษาและการสร้างคนดี อันดีงามแก่เด็กและ ต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบ

มีคุณธรรม  ไปสู่การปฏิบัติ เยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน  100%

และเพื่อปลุกฝังค่านิยมอันดีงาม

แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนในสังกัดฯ  นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งข้อมูล สํานักการศึกษา

กาฬสินธุ์ผ่านการฝึกอบรม กาฬสินธุ์ จํานวน  200  คน  ที่ผ่านการฝึกอบรม ทางอารยธรรมและแหล่ง

เยาวชนมัคคุเทศก์เพื่อการ เยาวชนมัคคุเทศก์ ท่องเที่ยวที่เป็นประสบการณ์

เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในเขต เพื่อการเรียนรู้แหล่ง จริงนอกห้องเรียน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวในเขต

ประจําปี 2561 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

80%

รวม 18  โครงการ - - 36,519,000 36,519,000 36,519,000 36,519,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  3  การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
1.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จํานวนผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร สมาชิก สํานักปลัดฯ

พนักงาน ลูกจ้างประจํา โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อย งาน  200  คน พนักงาน ลูกจ้างประจํา

พนักงานจ้างเทศบาลและ กว่า 200 คน พนักงานจ้างเทศบาลและ

ชุมชนแสดงความจงรัก ชุมชนแสดงความจงรัก

ภักดีต่อสถาบันพระมหา- ภักดีต่อสถาบันพระมหา-

กษัตริย์ กษัตริย์

๒ โครงการส่งเสริมฟื้นฟู

ประเพณีวัฒนธรรมไทย

- งานปีใหม่ - เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ - จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ในวันที่ 70,000 70,000 70,000 70,000 ระดับความสําเร็จ - ประชาชนได้ร่วมทําบุญ สํานักการศึกษา

ประเพณีอันดีงามของไทย  1 มกราคมของทุกปี ของการส่งเสริมศิลปะ ตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่

ให้คงอยู่สืบไป - ประชาชนมาร่วมงานไม่น้อยกว่า วัฒนธรรมและ - ประเพณีอันดีงามของไทย

 1,000 คน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังคงดํารงอยู่ต่อไป

- งานประเพณีสงกรานต์ - เพื่ออนุรักษ์ประเพณี - จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้งดังนี้ 400,000 400,000 400,000 400,000  - มีการอนุรักษ์ประเพณี สํานักการศึกษา

อันดีงามของไทยให้คงอยู่  1) จัดพิธีทําบุญตักบาตร อันดีงามให้คงอยู่สืบไป

สืบไป และส่งเสริมการท่อง 2)จัดขบวนแห่สรงน้ําพระพุทธรูป  - ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

เที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์  3) จัดพิธีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 4) จัดกิจกรรมแสดงบนเวที

 5) จัดประกวดขบวนแห่

6) จัดประกวดนางสงกรานต์

 7) จัดรณรงค์การเล่นน้ําแบบสุภาพ

- งานบวงสรวงพระยาชัยสุนทร - เพื่อเป็นการระลึกถึงพระยา - จัดพิธีทางศาสนา ดังนี้ 300,000 300,000 300,000 300,000 - ประชาชนได้ร่วมพิธีระลึกถึง สํานักการศึกษา

หอเจ้าบ้าน ศาลหลักเมือง ชัยสุนทรผู้ก่อตั้งเมือง  1) จัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระอนุสาวรีย์ พระคุณของพระยาชัยสุนทร 

ศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร ปู่แฮ่ กาฬสินธุ์ พระยาชัยสุนทร ผู้ก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์

ปู่หาร ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญตา - เพื่อเป็นการสักการะบูชา  2) จัดพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆ - ประชาชนได้ร่วมสักการะบูชา

กุดโง้งและปู่ตากุดน้ํากิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ

เป็นการอนุรักษ์ขนบ  3) จัดพิธีสวดมนต์เย็นและทําบุญ จังหวัดกาฬสินธุ์ และประเพณี

ธรรมเนียมประเพณีของ เลี้ยงพระศาลหลักเมือง อันดีงามของท้องถิ่นได้รับการ

ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  - จัดพิธีบวงสรวง ผูกผ้าสามสี อนุรักษ์ให้คงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน

จัดเครื่องสังเวย ดังนี้ คู่เมืองของจังหวัดกาฬสินธุ์

บุญเลี้ยงพระศาลหลักเมือง  และประเพณีอันดีงามของ

 1) พิธีบวงสรวงพระยาชัยสุนทร ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้

รําบวงสรวงพระยาชัยสุนทร โดย คงสืบต่อไป

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 - ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

 2) พิธีบวงสรวงหอเจ้าบ้านศาล บ้านเมืองและประชาชนที่

หลักเมือง ศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร อาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ปู่แฮ่ ปู่หาร ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญตา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กุดโง้ง ปู่ตากุดน้ํากิน

- งานประเพณีแห่เทียน - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ - จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ 300,000 300,000 300,000 300,000 - อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของ สํานักการศึกษา

เข้าพรรษา ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  1) จัดทําพิธีหล่อเทียนพรรษา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ให้คงอยู่สืบไป  2) ถวายเทียนพรรษา 9 วัด ในเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 3) จัดขบวนแห่เทียน

 4) จัดประกวดขบวนแห่

- งานประเพณีลอยกระทง - เพือเป็นการอนุรักษ์สืบสาน - จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ 400,000 400,000 400,000 400,000 - อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของ สํานักการศึกษา

ประเพณีอันดีงามของไทย ๑) จัดประกวดนางนพมาศ ไทยให้สืบไป

สืบไป ๒) จัดประกวดขบวนแห่

3) จัดประกวดกระทงสวยงามและ

ความคิดสร้างสรรค์ใช้วัสดุธรรมชาติ

4) จัดประกวดกระทงจิ๋ว

5) จัดการแสดงบนเวที

๓ โครงการเรารักษ์ประเพณี  - เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน เด็กเล็ก ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรม 72,000 72,000 72,000 72,000 นักเรียนเข้าร่วม  - ผู้เรียนอนุรักษ์ประเพณีไทย สํานักการศึกษา

อนุรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีไทย กิจกรรม 1,000 คน  - ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ

ขนบธรรมเนียมอันดีงาม  - ประเพณีลอยกระทง ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

 - ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ  - ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณี

และมีร่วมในกิจกรรมงาน  - ประเพณีทําบุญตักบาตรวัน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเพณี ขึ้นปีใหม่

 - ประเพณีสงกรานต์

รวม 3  โครงการ - - 1,662,000 1,662,000 1,662,000 1,662,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรม  -เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม  -จัดกิจกรรมสําหรับ 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  -บุคลากรและประชาชนมี กองวิชาการ

ความซื่อตรง และความซื่อตรงให้กับ อาสาสมัครตรวจสอบการ มีคุณธรรมจริยธรรม สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม 

บุคลากรและประชาชน ทํางานเพื่อสร้างเครือข่าย ในการประพฤติ และมีภูมิคุ้มกันในการประพฤติ

ความซื่อตรง ปฏิบัติงาน ปฏิบัติ

 -จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและ

การบําเพ็ญประโยชน์ในวันอาทิตย์

เดือนละ 1 ครั้ง

 -จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวาย

พระเพื่อชําระจิตใจให้บริสุทธิ์

ในวันพุธแรกและพุธที่สามของ

ทุกเดือน

๒ โครงการเทศบาลต้านการ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต จัดกิจกรรมรณรงค์การ 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรเทศบาลไม่ เป็นองค์กรต่อต้าน กองวิชาการ

ทุจริต หรือประพฤติมิชอบในงานราช- ต่อต้านการทุจริตร่วมกับ ทุจริตหรือประพฤติ การทุจริต

การของเทศบาล ภาคีเครือข่ายอย่างน้อย มิชอบในงานราชการ

ปีละ 1 ครั้ง ของเทศบาล

รวม 2  โครงการ - - 180,000 180,000 180,000 180,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและลด รณรงค์สร้างจิตสํานึกให้แก่ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การเสียชีวิตจาก ลดอัตราการบาดเจ็บและ สํานักปลัดฯ

อุบัติเหตุทางถนน ประชาชน ให้ตระหนักถึงความ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง อุบัติเหตุทางถนน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ถนนในช่วงเทศกาล ไม่เกิน 1 ต่อแสน ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

ช่วงเทศกาลปีใหม่  สงกรานต์ ประชากร และสงกรานต์ได้

และเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อ

กันหลายวัน

๒ โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร จัดระเบียบถนนและทางเท้า ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การเสียชีวิตจาก ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักปลัดฯ

คืนถนนให้กับสังคม ไปมามีความสะดวกและ ในเขตเทศบาลให้เป็นระเบียบ อุบัติเหตุทางถนน ในการสัญจรไปมาและปลอด

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทาง เรียบร้อย ไม่เกิน 1 ต่อแสน ภัยจากอุบัติเหตุ และบ้าน

ถนน  และเพื่อสร้างความ ประชากร เมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

เป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง

 -เพื่อเป็นการป้องกันและสืบ

หาข้อเท็จจริงในเหตุร้ายที่เกิด

ขึ้นในเขตเทศบาล

รวม 2  โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน
1.3 แผนงานการศึกษา

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการประสานความร่วมมือ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ  -ครูและบุคลากรทางการศึกษา 500,000 500,000 500,000 500,000 สถานศึกษามีผล  -ครูและบุคลากรทาง สํานักการศึกษา

พัฒนาการศึกษากับสถาบัน ศึกษา ได้รับการพัฒนา จํานวน ๑๒๐ คน  ได้รับการพัฒนา การประเมินคุณภาพ การศึกษา ได้รับการ

การศึกษา อย่างเต็มศักยภาพ ทักษะด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดการศึกษาภายใน พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ทั้ง ๘ สาระการเรียนรู้ สถานศึกษาผ่านเกณฑ์

 - นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ คุณภาพขององค์กร

อย่างเต็มศักยภาพ ปกครองส่วนท้องถิ่น

 

รวม 1  โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการชุมชนปลอดขยะ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ปี 61 จํานวน 1 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะ  -ประชาชนมีส่วน สํานักการ

(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ในการลดปริมาณขยะตั้ง ปี 62 จํานวน 1 ชุมชน เฉลี่ยลดลง ร่วมในการลด สาธารณสุขฯ

โครงการ) แต่ต้นทางโดยเทศบาลฯ ปี 63 จํานวน 1 ชุมชน (ตัน/วัน) ปริมาณขยะ

สนับสนุนให้ชุมชนมีการ ปี 64 จํานวน 1 ชุมชน (Baseline ตั้งแต่ระดับ

จัดการโดยยึดหลัก 3Rs 38% ครัวเรือน

Best Practice

50%)

๒ โครงการกําจัดขยะพิษ เพื่อให้ประชาชนรู้จัก ปี 61 ติดตั้งจุดรวบรวม 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณขยะ  -ขยะพิษในชุมชน สํานักการ

(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ คัดแยกขยะพิษตั้งแต่ใน ขยะอันตราย 36 จุด เฉลี่ยลดลง ถูกรวบรวมและ สาธารณสุขฯ

และรายละเอียดโครงการ) ระดับครัวเรือนและมีสถาน ปี 62 อบรมให้ความรู้ (ตัน/วัน) จัดเก็บไปกําจัด

ที่รวบรวมอย่างเพียงพอ จํานวน 72 คน (Baseline อย่างถูกหลัก

หรือนําไปกําจัดอย่าง ปี 63 ติดตั้งจุดรวบรวม 38% วิชาการ

ถูกต้อง ขยะอันตราย 36 จุด Best Practice

ปี 64 อบรมให้ความรู้ 50%)

จํานวน 72 คน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการอบรมพัฒนา เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลเมือง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะที่นําไป เทศบาลเป็นเมืองน่าอยู่ตาม สํานักการ

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม กาฬสินธุ์ จัดทํายุทธศาสตร์ด้าน สิ่งแวดล้อมกับกรมส่งเสริม กําจัดลดลง เกณฑ์มาตรฐาน สาธารณสุขฯ

(LA 21) สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิ คุณภาพสิ่งแวดล้อมไปสู่การเป็น

ภาพ เมืองน่าอยู่

4 โครงการพัฒนา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ปี 61 จํานวน 100 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะ เทศบาลเมือง สํานักการ

เทศบาลด้าน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 62 จํานวน 100 คน เฉลี่ยลดลง กาฬสินธุ์มีแผน สาธารณสุขฯ

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ด้านขยะ น้ําเสีย อากาศ ปี 63 จํานวน 100 คน (ตัน/วัน) ยุทธศาสตร์ด้าน

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) ระบบนิเวศหรือความรู้อื่นๆ ปี 64 จํานวน 100 คน สิ่งแวดล้อมเพื่อ

ในทางสิ่งแวดล้อม ดําเนินการให้

เป็นเมืองน่าอยู่

ตามเกณฑ์

มาตรฐาน

รวม 4  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ  เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ ครอบครัว. องค์กร, ชุมชนกลุ่ม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ลดความรุแรง  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ กองสวัสดิการฯ

เครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรี บริหารจัดการด้านสังคม ต่างๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มสตรี ในครอบครัว ความเข้าใจในแนวทาง

และครอบครัว เชื่อมโยงกับการพัฒนาสตรี กลุ่มเด็กเยาวชน อสม. และทิศทางการดําเนิน

และครอบครัว ด้านกระบวน กรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ งานพัฒนาศักยภาพ

การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน ต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ สถาบันครอบครัวและมี

ประสบการณ์ เป็นเครือข่าย และผู้ติดเชื้อ HIV ในเขต เครือข่ายการทํางานด้าน

ท้องถิ่นไทยเพื่อสตรี และ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สตรีและครอบครัว

ครอบครัว

๒ โครงการเฝ้าระวังของกลุ่ม  เพื่อป้องกันความรุนแรง  คณะกรรมการศูนย์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ลดความรุแรง ไม่มีการกระทําที่เป็น กองสวัสดิการฯ

สตรี เพื่อลดความรุนแรงต่อ ที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็ก และสตรี พัฒนาครอบครัว ๗๒ คน และ ในครอบครัว ความรุนแรงในเด็ก

เด็ก และสตรีในชุมชน ในแต่ละชุมชน และสร้าง ตัวแทนสตรีในแต่ละชุมชน และสตรีในชุมชน

ความอบอุ่นในครอบครัว ๑๐๘ คน

๓ โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี  เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้มีส่วน  ตัวแทนสตรีในแต่ละชุมชนๆ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ลดความรุแรง  สังคมยอมรับในสิทธิสตรี กองสวัสดิการฯ

สากล และวันสตรีไทย ร่วมในสังคมอย่างเสมอภาค ละ ๓ คน  รวม ๑๐๘ คน ในครอบครัว อย่างเท่าเทียมและเสมอ

และให้สังคมตระหนักถึงความ ภาค

สําคัญของสตรี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ลดความรุแรง คณะกรรมการและเครือข่าย มี กองสวัสดิการฯ

คณะกรรมการและตัวแทนเครือ กรรมการและตัวแทนเครือข่าย ชุมชนเครือข่ายในแต่ละชุมชน ในครอบครัว ความรู้ความสามารถในการดํา

ข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ตาม ทั้ง  36 ชุมชน และสมาชิก เนินงาน ประชาชนในเขตได้รับ

(เสนอโดยกองทุนสวัสดิการ ระเบียบกองทุนฯ และให้เกิด กองทุนสวัสดิการชุมชน สวัสดิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ชุมชน) ความสามัคคัในการทํางาน ขึ้น

เป็นเครือข่ายและการมีส่วน

ร่วมของคณะกรรมการและ

ตัวแทนเครือข่าย

รวม 4  โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน
1.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการประเพณีชุมชน -เพื่ออุดหนุนการจัดงาน  - เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 180,000 180,000 180,000 180,000 ระดับความสําเร็จ - การดําเนินการจัดงานพิธีทาง สํานักการศึกษา

ฮีต 12 คอง 14 บุญซําฮะ ประเพณีชุมชนให้มีการ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ ของการส่งเสริมศิลปะ ศาสนาและประเพณีบุญซําฮะ

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนใน วัฒนธรรมและ ของชุมชน ก่อให้เกิดความรัก

- เพื่อให้ประชาชนในชุมชน แต่ละชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสามัคคีในชุมชน

เกิดความสามัคคีในชุมชน แต่ละชุมชนจํานวน 36 ชุมชน

๒ โครงการจัดกิจกรรม  - เพื่อเสริมสร้างปลูกฝัง  - จํานวนพุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วม 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของนักเรียน  - พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า  สํานักการศึกษา

วันวิสาขบูชาโลก คุณธรรม จริยธรรมแก่ โครงการ จํานวน ๔๐,๐๐๐ คน ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ได้ทําความดีอย่างเหมาะสมใน

พุทธศาสนิกชน ได้นําไปใช้  - ส่งเสริมกิจกรรมด้าน ค่านิยมและคุณลักษณะ เทศกาลสําคัญของสากล

ในชีวิต พระพุทธศาสนา ที่พึงประสงค์ 98.5%  - พุทธศาสนิกชนคนไทย

 - เพื่อเชื่อมโยงสังคมไทยให้ เห็นคุณค่าพระพุทธศาสนา

เป็นสังคมที่มีคุณธรรม น้อมนําพาชีวิตให้สดใสภายใต้

จริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้ ร่มเงาร่มธรรมบวรวันสําคัญ

มิติทางศาสนา ทางพระพุทธศาสนา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการปฏิบัติธรรม  - เพื่อน้อมถวายเป็นพระราช  - จํานวนพุทธศาสนิกชน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของนักเรียน  - พุทธศาสนิกชนคนไทย สํานักการศึกษา

เฉลิมพระเกียรติ กุศล เข้าร่วมโครงการ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ทุกหมู่เหล่าได้แสดงความ

ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ค่านิยมและคุณลักษณะ จงรักภักดีต่อพระประมุขของ

 - ส่งเสริมกิจกรรมด้าน ที่พึงประสงค์ 98.5% ชาติด้วยการปฏิบัติธรรมเป็น

พระพุทธศาสนา พระราชกุศล

๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติ  - เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั่วเขต 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของกิจกรรม  - ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้า สํานักการศึกษา

 - เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ร่วมกิจกรรม

ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตาม ๑๐,๐๐๐ คน ที่บรรลุเป้าหมาย  - เสริมสร้างคุณธรรม

คําสอนในศาสนา  - จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ ร้อยละของนักเรียน จริยธรรมไปสู่ประชาชน

 - เพื่อสืบสานวัฒนธรรม คุณพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

ประเพณีอันดีงามของไทย  - จัดกิจกรรมตลาดพอเพียงวิธีพุทธ ค่านิยมและคุณลักษณะ

ให้คงอยู่สืบไป  - จัดกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนา ที่พึงประสงค์ 98.5%

กรรมฐานสวดมนต์ถวายพระพร

หรือถวายเป็นพระราชกุศล

๕ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  - เพื่อจัดทําแหล่งเรียนรู้เชิง  - จัดทําป้ายแหล่งเรียนรู้เชิง 500,000 500,000 500,000 500,000 ระดับความสําเร็จ  - มีแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติ สํานักการศึกษา

เชิงวัฒนธรรมภายในเขต ประวัติศาตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ของการส่งเสริมศิลปะ ศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และของดี  - ตั้งชื่อถนนหรือสวนสาธารณะตาม วัฒนธรรมและ สืบสานตํานวนเมืองฟ้าแดด

เมืองกาฬสินธุ์ เป็นการ ชื่อบุคคลสําคัญและสถานที่สําคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สงยางให้คงอยู่

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
สืบสานตํานานเมืองฟ้าแดด ของเมืองฟ้าแดดสงยาง เช่น ถนน

สงยาง และส่งเสริมอนุรัษ์ ฟ้าหยาด ถนนฟ้าแดดถนนเชียงโสม

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา ถนนจันทะราช

ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  - ตั้งชื่อห้องประชุมตามชื่อบุคคล  - มีแหล่งท่องเที่ยว

สําคัญเมืองฟ้าแดดสงยาง เช่น ห้อง เชิงประวัติศาสร์
ประชุมนายกเป็นห้องประชุม

เชียงโสม
 - พัฒนาสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง

บริเวณสวนไดโนเสาร์ให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ตามคําขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์

จัดนิทรรศการหลวงพ่อองค์ดํา ประวัติ

เมืองฟ้าแดดสงยาง จัดทําวงเวียน

ขนาดย่อม ป้ายนิทรรศการผู้ไทย

ตกแต่งศาลาด้วยภาพพิมพ์ผ้าไหม

แพรวา ปรับหาดทรายเทียมเป็น

หาดดอกเกดตกแต่งสะพานเป็น

สะพานเทพสุดาจําลอง

รวม 5  โครงการ - - 4,280,000 4,280,000 4,280,000 4,280,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณุข
1.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการคืนความสดใส เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณ  - เชิญผู้สูงอายุในชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุถ่ายทอด นักเรียนได้รับความรู้ สํานักการศึกษา

สู่วัยชรา ค่าต่อครอบครัวและสังคม สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความสนุกสนาน

มาสอน มาเล่านิทาน เพลิดแพลิน ผู้สูงอายุ

และจัดทําสื่อการเรียน มีขวัญและกําลังใจ

การสอนให้กับสถาน ในการดําเนินชีวิต

ศึกษาในสังกัดเทศบาล แบบมีคุณค่าต่อ

เมืองกาฬสินธุ์ ครอบครัวและสังคม

รวม 1  โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณุข
1.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการประชุม/สัมมนา  - เพื่อให้ อสม. ได้เพิ่มพูน  - จัดประชุมวิชาการแก่ 80,000 80,000 80,000 80,000 อสม.เข้ารับการ  - อสม. มีความรู้และทักษะ สํานักการ

วิชาการประจําปี อสม. ความรู้และทักษะที่ทันสมัย อสม./จัดกิจกรรมวัน อสม. อบรมไม่น้อยกว่า ในการปฏิบัติงานมาขึ้น สาธารณสุขฯ

(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ แห่งชาติ 1 ครั้ง ร้อยละ 80

จากเดิม โครงการประชุม

วิชาการประจําปี อสม. เป็น

โครงการประชุม/สัมมนา

วิชาการประจําปี อสม. และ

ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

จากเดิม 60,000 บาท)

๒ โครงการสนับสนุนการจัด เพื่ออุดหนุนงบประมาณ ชุมชนมีการดําเนินกิจกรรม ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ อสม.จัดบริการ มีการจัดบริการด้าน สํานักการ

บริการสาธารณสุขในชุมชน สนับสนุนให้ อสม.จัด สาธารณสุขมูลฐาน และแก้ไข สาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุขและแก้ไขปัญหา สาธารณสุขฯ

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ บริการด้านสาธารณสุข ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน ในชุมชนทั้ง  36  สาธารณสุขในชุมชน

จากเดิม 540,000 บาท) มูลฐานในชุมชนทั้ง 36 ชุมชน

ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิง  - ติดตามและเฝ้าระวังภาวะ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ มารดาและทารก  -หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด สํานักการ

มารดาและทารกระหว่าง ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด เสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และ หลังคลอดได้รับ ที่มีความเสี่ยงได้รับการเฝ้า สาธารณสุขฯ

ตั้งครรภ์และหลังคลอด ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หลังคลอดที่มีความเสี่ยง การเยี่ยมไม่น้อย ระวังไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  - เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และ กว่าร้อยละ  70  - หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

จากเดิม 100,000 บาท) หลังคลอดในเขตเทศบาลฯ ได้รับการเยี่ยมบ้านไม่น้อยกว่า

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพและ  - เพื่อให้กลุ่มจิตอาสา เช่น  จัดทัศนศึกษาดูงานต่างจังหวัด ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ - จํานวนกลุ่มจิตอาสา  - กลุ่มจิตอาสามีการแลก สํานักการ

ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นํา อสม. กรรมการชุมชน อปพร. ให้แก่ กลุ่มจิตอาสา มีความรู้และประ- เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สาธารณสุขฯ

จิตอาสาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับประสบการณ์/การ จํานวน ๖๐๐  คน สบการณ์จากการไป การปฏิบัติงาน และมีขวัญและ

และผู้นําชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ ทัศนศึกษาไม่น้อย กําลังใจมากขึ้น

(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ปฏิบัติงาน กว่าร้อยละ 80

และงบประมาณจากเดิม

บรรจุไว้ทั้งปี ให้คงเหลือ

ปี 2561 และปี 2563)

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เด็กนักเรียนในความรับ  -นักเรียน 1-4 ได้รับการดูแล 35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนมีสุขภาพ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ สํานักการ
อนามัยนักเรียน ผิดชอบได้รับการดูแลสุขภาพ สุขภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดและ ดีถ้วนหน้า สมบูรณ์แข็งแรง สาธารณสุขฯ
(ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่

จากเดิม โครงการส่งเสริม เด็กนักเรียนชั้น ป.1, ป.5 และ

สุขภาพอนามัยโรงเรียน ป.6
เป็น โครงการส่งเสริมสุข  -จัดหายาและเวชภัณฑ์ในการ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ภาพอนามัยนักเรียน ดําเนินงาน
และขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย

ของโครงการ)

6 โครงการพัฒนาตลาดสด  -เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง  -ปรับปรุงตลาดเทศบาล 3,500,000  -  -  - ตลาดเทศบาล ประชาชนมีความ สํานักการ
สู่มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสดเทศบาลฯ ให้ได้ โดยการร้อยสายไฟฟ้า 1 แห่ง ผ่านมาตรฐาน ปลอดภัยในการบริโภค สาธารสุขฯ
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและ มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  -ปรับปรุงร่องระบายน้ํา ตลาดสดน่าซื้อ
รายละเอียดโครงการ)  -ก่อสร้างห้องน้ําห้องส้วม

๗ โครงการกาฬสินธุ์เมือง  - เพื่อให้ประชาชนมีการใช้  -จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีสุขภาพที่ ชาวกาฬสินธุ์ใช้ สํานักการ
จักรยาน จักรยานในการออกกําลังกาย ประชาชนมีการใช้จักร แข็งแรงและลดปัญหา จักรยนในชีวิตประจํา สาธารณสุขฯ
(ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย) และชีวิตประจําวัน ลดปัญหา ยานในการออกกําลังกาย มลพิษสิ่งแวดล้อม วันเพิ่มขึ้น

มลพิษสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง

๘ โครงการก่อสร้างอาคารบริการ เพื่อการบริการสาธารณสุขที่ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น 4,500,000 - - - การก่อสร้างเป็น มีสถานบริการสาธารณสุขขั้น สํานักการช่าง
สาธารณสุข  ชุมชนหน้าโรงซ่อม ได้มาตรฐาน และความปลอด ขนาด 18.00 x 10.00 ม. ไปตามแบบแปลน พื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

ร.พ.ช. ภัยในชีวิตของประชาชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการป้องกันและควบคุม  - เพื่อเป็นการจัดเตรียม  -จัดหาเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ในการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ป่วยด้วยโรคไข้  -มีเคมีภัณฑ์สําหรับ สํานักการ

โรคไข้เลือดออก เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ในการ กําจัดลูกน้ํายุงลายและยุงตัวแก่มี เลือดออกลดลงไม่ กําจัดยุงและลูกน้ํายุง สาธารณสุขฯ
(ขอเปลี่ยนแปลง เป้าหมาย กําจัดลูกน้ํายุงลายและยุง พร้อมใช้ตลอดปีงบประมาณ น้อยกว่าร้อย ลายใช้งานตลอดปี
และตัวชี้วัดโครงการ) ตัวแก่   -จัดกิจกรรมรณรงค์กําจัดลูก ละ 20 ของ

น้ํายุงลายครั้งใหญ่ครอบคลุม ค่ามัธยฐาน
ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯอย่าง ย้อนหลัง 5 ปี
น้อยปีละ 1 ครั้ง
 -จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกกับ

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 36 ชุมชน

 -จัดแผนการดําเนินการลงพื้น

ที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกภาย

ใน 24 ชั่วโมงเมื่อได้รับราย

งานโรคจากโรงพยาบาล

กาฬสินธุ์ สําหรับผู้ป่วยทุกราย

10 โครงการดูแลรักษาและป้องกัน  - เพื่อบริการดูแลสุขภาพ  - สถานพยาบาลสัตว์เทศบาล 250,000 250,000 250,000 250,000 สุนัขและแมว  - สัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาล สํานักการ
โรคสัตว์ สัตว์เลี้ยงทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เมืองกาฬสินธุ์มีความพร้อม จรจัดได้รับการ เมืองกาฬสินธุ์มีภูมิคุ้มกัน สาธารณสุขฯ
(ขอเพิ่มเติมตัวชี้วัด) ในการให้บริการรักษาสัตว์ คุมกําเนิดถาวร โรคและปราศจากโรค

ทุกตัวที่เข้ารับบริการ ร้อยละ 30 ของ ระบาดสัตว์
 - สุนัขและแมวได้รับการฉีด จํานวนสุนัขและ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แมวที่ได้รับการสํารวจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 - โค-กระบือได้รับการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80
กว่าร้อยละ 80

11 โครงการเฝ้าระวังและควบคุม  - เพื่อเฝ้าระวังและควบคุม  -ควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ 10,000 10,000 10,000 10,000 ไม่มีโรคระบาดที่  - ไม่มีโรคไข้หวัดนกและ สํานักการ
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ สู่คนได้อย่างรวดเร็ว ติดต่อจากสัตว์สู่ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิด สาธารณสุข
(ขอแก้ไขงบประมาณจาก จากสัตว์สู่คนในเขตเทศบาล คนในเขตเทศบาลฯ ขึ้นในเขตเทศบาลเมือง -

เดิม 5,000 บาท และ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
(ขอเพิ่มเติมตัวชี้วัด)

12 โครงการควบคุมสุนัข-แมวจรจัด  - เพื่อลดอัตราการเกิดของ  - สนัข - แมวจรจัด ได้รับการ 20,000 20,000 20,000 20,000 สุนัข-แมวจรจัด  - สุนัข - แมวจรจัดลดลง สํานักการ
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สุนัข - แมวจรจัดในเขตเทศบาล ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการคุม อย่างต่อเนื่อง สาธารณสุขฯ
จากเดิม 10,000 บาท) เมืองกาฬสินธุ์ และฉีดยาคุมกําเนิดอย่างน้อย กําเนิดถาวร

ร้อยละ 60 ร้อยละ 30 ของ
จํานวนสัตว์ที่ได้
รับการสํารวจ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่า  - เพื่อขยายห้องล้างเครื่องใน  - ปรับปรุงอาคารโรงฆ่า - - 700,000 - การก่อสร้างเป็นไป  - มีพื้นที่ใช้สอยแยกส่วน สํานักการ

สัตว์ (โค - กระบือ) คอกพักสัตว์และอื่นๆ เพื่อให้ โค - กระบือ ถูกต้องตามหลัก ตามแบบแปลน การใช้งานได้ถูกต้องตาม สาธารณสุขฯ
สะดวกและเหมาะสมต่อการ GMPตามแบบแปลนเทศบาล หลัก GMP
ใช้งาน เมืองกาฬสินธุ์

14 โครงการก่อสร้างหอถัง  -เพื่อให้ระบบประปาใน ก่อสร้างหอถังเก็บน้ํา 500,000  -  -  - โรงฆ่าสัตว์เทศบาล โรงฆ่าสัตว์ได้รับการรับ สํานักการ

สุงพร้อมระบบฐานรากและ โรงฆ่าสัตว์สามารถใช้งานได้ แบบโครงสร้างถักและติด เมืองกาฬสินธุ์ มีน้ํา รองมาตรฐาน GMP สาธารณสุขฯ

ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ํา ดีและเพียงพอสําหรับการ ตั้งถังเก็บน้ําไฟเบอร์กลาส ที่สะอาดใช้ในการ

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) ใช้งาน ขนาด  2500 ลิตร ผลิตเนื้อสัตว์

จํานวน  4  ถัง พร้อม

ติดตั้งปั๊มสูบน้ําและ
อุปกรณ์ประกอบ

15 โครงการปรับปรุงป้ายศูนย์  -เพื่อทําป้ายประจํา 1.ป้ายศูนย์ 130,000  -  -  - การก่อสร้างเป็น ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สํานักการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง ไปตามแบบแปลน ชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ สาธารณสุขฯ
อายุและคนพิการ ผู้สูงอายุและคนพิการ อายุและคนพิการ มีป้ายชื่อศูนย์ที่ชัดเจน
(ขอเพิ่มเติมโครงการ) จํานวน  2  ป้าย 

2.ป้ายโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์จํานวน 1 ป้าย

โครงการ วัตถุประสงค์
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการปรับปรุงต่อเติม  -เพื่ออํานวยความสะดวก  -ก่อสร้างต่อเติมห้องปฏิบัติ 350,000  -  -  - การก่อสร้างเป็น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สํานักการ

อาคารห้องปฏิบัติงานเจ้า และเพิ่มประสิทธิภาพผู้ งานตามแบบแปลนที่เทศบาล ไปตามแบบแปลน มีคุณภาพและสุขภาพ สาธารณสุข
หน้าที่กองทุนจิตอาสาพัฒนา ปฏิบัติงาน กําหนดจํานวน  1  ห้อง ที่ดีในการทํางาน
สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมือง- พร้อมครุภัณฑ์
กาฬสินธุ์
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)

17 โครงการป้องกันและ  - เพื่อให้ประชาชนในเขต  - ประชาสัมพันธ์ให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 การดําเนินการ  - ประชาชนได้รับความรู้ สํานักการ

ควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น เทศบาลฯได้รับความรู้ใน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ควบคุมโรคระบาด ในการป้องกันโรคตาม สาธารณสุขฯ

(ขอเพิ่มเติมตัวชี้วัด) การป้องกันและควบคุมโรค รู้วิธีป้องกันและควบคุม และสอบสวนโรค ฤดูกาล

ติดต่อในท้องถิ่น โรคติดต่อในท้องถิ่น และ ติดต่อที่เกิดใน  - อัตราการเกิดโรคติดต่อ

 - เพื่อควบคุมการแพร่ โรคที่มีการระบาดในช่วง พื้นที่แห่งนั้นร้อยละ ตามฤดูกาลลดลง

ระบาดของโรคตามฤดูกาล ฤดูกาลนั้นๆ เช่น โรคไข้ฉี่หนู, 100  - สามารถควบคุมการ

โรคอุจจาระร่วง,โรคไข้หวัด แพร่ระบาดของโรคตาม

ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ฯลฯ ฤดูกาลนั้นได้ 

 - ดําเนินการสอบสวนและ

ควบคุมโรคในกรณีที่เกิดโรค

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการต่อเติมกันสาดโรง 1.เพื่อให้อาคารโรงฆ่าสุกร ต่อเติมกันสาดโรงฆ่าสัตว์ 220,000 - - - การต่อเติมเป็นไป โรงฆ่าสัตว์เทศบาล สํานักการ

ฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ใช้สอยที่เพียงพอกับ อาคารโรงฆ่าสัตว์ ตามแบบแปลน เมืองกาฬสินธุ์ผ่าน สาธารณสุขฯ

(อาคารโรงฆ่าสุกร) การวางซากสุกร เกณฑ์มาตรฐาน GMP

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) 2.เพื่ออํานวยความสะดวก

แก่ผู้ประกอบการ

รวม 18  โครงการ - - 10,725,000 525,000 2,225,000 525,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณุข
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการตรวจแนะนํา เพื่อให้ประชาชนได้บริโภค ปี 61 จํานวน 400 ร้าน 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ ประชาชนได้ สํานักการ

สุขาภิบาลอาหารและ อาหารที่สะอาดปลอดภัย ปี 62 จํานวน 400 ร้าน แหล่งผลิต บริโภคอาหารที่ สาธารณสุขฯ
อาหารปลอดภัย จากโรคที่เกิดจากน้ําและ ปี 63 จํานวน 400 ร้าน และสถานที่ สะอาดปลอดภัย
(ขอเปลี่ยนแปลงราย อาหารเป็นสื่อ ปี 64 จํานวน 400 ร้าน จําหน่าย จากโรคที่เกิด
ละเอียดโครงการ) อาหารได้ จากอาหารและ

มาตรฐาน น้ําเป็นสื่อ
(Baseline
90%
Best Practice
90%)

2 โครงการอบรมและศึกษา  - เพื่อพัฒนาความรู้ผู้ประ- ปี 61 จํานวน 200 ร้าน 50,000 - 50,000 - ร้อยละของแหล่ง ผู้ประกอบการ สํานักการ
ดูงานผู้ประกอบการร้าน กอบการค้าอาหารในเขต ปี 62 จํานวน 200 ร้าน ผลิตและสถานที่ ร้านอาหารแผง สาธารณสุขฯ
อาหารแผงลอย ตลาด และ เทศบาลและพัฒนายกระดับ ปี 63 จํานวน 200 ร้าน จําหน่ายอาหารได้ ลอย ตลาดและ
ตลาดโต้รุ่ง มาตรฐานอาหารสะอาด ปี 64 จํานวน 200 ร้าน มาตรฐาน ตลาดโต้รุ่ง มี
(ขอเปลี่ยนแปลงราย รสชาติอร่อย (Baseline ความรู้สามารถ
ละเอียดโครงการ) 90% นํามาพัฒนาและ

Best Practice ยกระดับ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
มาตรฐานอาหาร
สะอาดรสชาด

3 โครงการกีฬาชาวตลาด  -เพื่อส่งเสริมการออก จัดการแข่งขันกีฬาของ 70,000 70,000 70,000 70,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - พ่อค้า- แม่ค้าในตลาด สํานักการ
สัมพันธ์ สมานฉันท์ กําลังกายของพ่อค้าแม่ค้า พ่อค้าแม่ค้า ในตลาดเขต ไม่น้อยกว่า 100 คน มีสุขภาพแข็งแรง สาธารณสุขฯ
(ขอเปลี่ยนแปลงราย ในตลาดทุกแห่งในเขต เทศบาลฯ ปีละ 1 ครั้ง
ละเอียดโครงการ) เทศบาลฯ

4 โครงการจัดซื้อระบบเครื่องช็อต  - เพื่อให้มีความปลอดภัยใน  - เปลี่ยนระบบเครื่องช็อตสุกรให้ 1,500,000 - - - การจัดซื้อเป็นไป  - มีความปลอดภัยในการ สํานักการ
สุกรและระบบราวแขวนสุกร การทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการทํางาน ตามข้อกําหนด ทํางานและเพิ่มประสิทธิ สาธารณสุขฯ

ในการให้บริการของโรงฆ่าสัตว์ และเปลี่ยนระบบราวแขวนสุกร ภาพในการให้บริการของ

ที่ชํารุด โรงฆ่าสัตว์
5 โครงการต่อเติมอาคารคอกพัก  - เพื่อให้มีสถานที่คอกพักสุกร ต่อเติมอาคารคอยพักสุกร - 2,000,000 - - การก่อสร้างเป็น  - มีคอกพักสุกรเพียงพอ สํานักการ

สุกร เพียงพอต่อความต้องการของ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไปตามแบบแปลน ต่อความต้องการของผู้ใช้ สาธารณสุข
ผู้ใช้บริการฆ่าชําแหละสุกรใน ตามแบบแปลงที่เทศบาลฯ บริการฆ่าชําแหละสุกร

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง  - กําหนด
กาฬสินธุ์

6 โครงการก่อสร้างบ่อบําบัด สร้างบ่อคอนกรีตรับน้ําเสียจาก สร้างบ่อคอนกรีตตามแบบแปลน 2,500,000 - - - การก่อสร้างเป็น  - คุณภาพน้ําจากทิ้งจาก สํานักการ
น้ําเสีย โรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิ- ที่เทศบาลกําหนด จํานวน ไปตามแบบแปลน โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์ สาธารณสุข

ภาพการบําบัดน้ําเสียให้ได้ตาม 1  บ่อ มาตรฐาน
ที่กฏหมายกําหนด

รวม 6  โครงการ - - 4,000,000 2,000,000 - - - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล 360,000 360,000 360,000 360,000 การจ้างเป็นไปตาม อาคารเอนกประสงค์  อาคาร สํานักปลัดฯ

ดูแลและรักษาความสะอาด ดูแลและรักษาความสะอาด และรักษาความสะอาด จํานวน ข้อกําหนด ห้องน้ํา 5 หลัง และบริเวณโดย

อาคารเอนกประสงค์ อาคาร 3  คน รอบพุทธมณฑลภายในสวน

ห้องน้ํา  5 หลัง  และบริเวณ สาธารณะแก่งดอนกลางได้รับ

โดยรอบพุทธมณฑลภายใน การดูแลและรักษาความสะอาด

สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง

2 โครงการจ้างเอกชนทําความ เพื่อให้อาคารสํานักงานเทศ- จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความ 460,000 460,000 460,000 460,000 การจ้างเป็นไปตาม อาคารสํานักงานเทศบาลและ สํานักปลัดฯ

สะอาด บาลและสํานักงานทะเบียน สะอาดสํานักงานเทศบาลและ ข้อกําหนด สํานักงานทะเบียนราษฎรมี

ราษฎรให้สะอาดสวยงาม สํานักงานทะเบียน ความสะอาด

รวม 2  โครงการ - - 820,000 820,000 820,000 820,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมภิบาล
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  6  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ้างเหมารักษาความ เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ปี 61 จํานวน 36 ชุมชน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนในเขตเทศบาล ถนน ตรอก ซอย สํานักการ

สะอาดและความเป็นระเบียบ มีส่วนร่วมในการรักษา ปี 62 จํานวน 36 ชุมชน ได้รับการทําความ ในชุมชนต่างๆ สาธารณสุขฯ

เรียบร้อยชองชุมชน ความสะอาดและจัดการ ปี 63 จํานวน 36 ชุมชน สะอาด  100% มีความสะอาดเป็น

(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ขยะในชุมชน ปี 64 จํานวน 36 ชุมชน ระเบียบเรียบร้อย

ทั้งหมดของโครงการ) ไม่มีขยะตกทิ้ง

ในชุมชน

2 โครงการลอกท่อระบายน้ํา  -เพื่อให้ท่อระบายน้ําใน ปี 61 ระยะทาง 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ การระบายน้ําใน สํานักการ
(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ถนนสายหลักไม่อุดตันน้ํา 11,664 เมตร ถนนสายหลักที่ได้รับ ถนนสายหลัก สาธารณสุขฯ
ทั้งหมดของโครงการ) ระบายได้สะดวก ปี 62 ระยะทาง การลอกท่อ ระบายได้สะดวก

11,664 เมตร ระบายน้ํา รวดเร็วไม่เกิด
ปี 63 ระยะทาง น้ําท่วมขัง
11,664 เมตร
ปี 64 ระยะทาง
11,664 เมตร
(Baseline ระยะทาง
ทั้งหมด 46,656 เมตร)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการล้างทําความสะอาด  -เพื่อให้ตลาดที่อยู่ในความ ปี 61 130,000 130,000 130,000 130,000 จํานวนตลาดเทศบาล ตลาดในความ สํานักการ

ตลาด รับผิดชอบของเทศบาล  -ตลาดเทศบาล 24 ครั้ง ที่ได้รับการล้างทํา รับผิดชอบของ สาธารณสุขฯ
(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด มีความสะอาดเป็นระเบียบ  -ตลาดร่วมใจการเกษตร ความสะอาดอย่าง เทศบาล  มี
ทั้งหมดของโครงการ) เรียบร้อยตามเกณฑ์ตลาด 48 ครั้ง สม่ําเสมอ ความสะอาดเป็น

สดน่าซื้อ  -ตลาดโต้รุ่ง 96 ครั้ง ระเบียบเรียบร้อย
ปี 62 ผ่านเกณฑ์
 -ตลาดเทศบาล 24 ครั้ง มาตรฐานตลาด
 -ตลาดร่วมใจการเกษตร สดน่าซื้อ

48 ครั้ง
 -ตลาดโต้รุ่ง 96 ครั้ง
ปี 63
 -ตลาดเทศบาล 24 ครั้ง

 -ตลาดร่วมใจการเกษตร

48 ครั้ง
 -ตลาดโต้รุ่ง 96 ครั้ง
ปี 64
 -ตลาดเทศบาล 24 ครั้ง

 -ตลาดร่วมใจการเกษตร

48 ครั้ง

 -ตลาดโต้รุ่ง 96 ครั้ง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการตรวจสอบคุณภาพ  - เพื่อเป็นข้อมูลในการ  - นําปุ๋ยอินทรีย์ของ 17,500 17,500 17,500 17,500 ปุ๋ยมีคุณภาพตาม  - คุณภาพปุ๋ยหมัก สํานักการ

ปุ๋ยอินทรีย์ ปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลฯไปตรวจหาธาตุ เกณฑ์มาตรฐาน อินทรีย์ของเทศบาลผ่าน สาธารณสุชฯ
ของเทศบาลให้มีธาตุอาหาร อาหารหลัก ธาตุอาหารรอง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และสารอินทรีย์ 1 ครั้ง

5 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ  -แหล่งน้ําธรรมชาติเดือน 90,000 90,000 90,000 90,000 จํานวนแหล่ง เทศบาลฯ มี สํานักการ

แหล่งน้ํา แหล่งน้ําธรรมชาติในเขต ละ 1 ครั้ง 10 เดือน น้ําสาธารณะที่มี ข้อมูลผลการ สาธารณสุขฯ

(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครง เทศบาลฯ และน้ําใต้ดิน คุณภาพน้ํา วิเคราะห์คุณภาพ

การและรายละเอียดทั้ง ในสถานที่ฝังกลบขยะ  -แหล่งน้ําธรรมชาติและน้ําใต้ ผ่านเกณฑ์ น้ํามาใช้เพื่อ

หมดของโครงการ) ดินในสถานที่ฝังกลบขยะปีละ มาตรฐาน เตือนภัยและหา

2 ครั้ง (Baseline แนวทางปรับปรุง

60% Best แก้ไขคุณภาพน้ํา

Practice 100%

แหล่งน้ํา 7 แห่ง)

6 โครงการติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อให้ประชาชนมีการ หลังคาเรือนที่ขออนุญาต 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนแหล่ง น้ําเสียจากครัว สํานักการ
ในครัวเรือน ติดตั้งถังดักไขมันสําหรับ ปลูกสร้างใหม่ทุกหลัง น้ําสาธารณะ เรือนได้รับการ สาธารณสุขฯ
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครง บําบัดน้ําเสียจากครัวเรือน คาเรือน คุณภาพน้ํา บําบัดเบื้องต้น
การและรายละเอียดทั้ง ผ่านเกณฑ์ ก่อนปล่อยลงสู่
หมดของโครงการ) มาตรฐาน ท่อระบายน้ํา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(Baseline สาธารณะ
60% Best
Practice 100%
แหล่งน้ํา 7 แห่ง

7 โครงการเฝ้าระวังมลพิษทาง  -เพื่อเฝ้าระวังมลพิษทาง เตาเผาในเขตเทศบาลทั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 เตาเผาศพได้ คุณภาพอากาศที่ สํานักการ
อากาศ อากาศจากเตาเผาศพใน 4 แห่ง รับการเฝ้า ปล่อยจากเตาเผา สาธารณสุขฯ
(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เขตเทศบาลฯ ไม่ให้เกิด ระวังด้านมล ศพผ่านเกณฑ์
ทั้งหมดของโครงการ) มลพิษเกินมาตรฐาน พิษ 100% มาตรฐานของ

กรมควบคุม

มลพิษ

8 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วย  - เพื่อกําจัดขยะอินทรีย์โดย ขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้จาก 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณขยะที่นําไป ปริมาณขยะลดลง สํานักการ
ไส้เดือน ระบบทางชีวภาพประหยัด ตลาดสดในเขตเทศบาลเมือง กําจัดด้วยวิธีฝั่งกลบ สาธารณสุขฯ

พลังงาน และเป็นมิตรกับ กาฬสินธุ์ ในสาถนที่กําจัดขยะ

สิ่งแวดล้อม ลดลง

9 โครงการกําจัดขยะอินทรีย์ด้วย  -เพื่อลดปริมาณขยะ ปี 61 อบรมให้ความรู้ 40,000 15,000 15,000 15,000 ปริมาณขยะ ปริมาณขยะ สํานักการ
วิธีการหมักไร้อากาศและผลิต ประเภทขยะอินทรีย์ก่อน และดูงานจํานวน 36 คน เฉลี่ยลดลง อินทรีย์ที่นําไป สาธารณสุขฯ
แก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์ นําไปฝังกลบ ปี 62 ก่อสร้างบ่อแก๊ส (ตัน/วัน) ฝังกลบลดลง
(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  -เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ จํานวน 1 แห่ง
ทั้งหมดของโครงการ) การผลิตแก๊สชีวภาพด้วย ปี 63 ก่อสร้างบ่อแก๊ส

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ขยะอินทรีย์ จํานวน 1 แห่ง

ปี 64 ก่อสร้างบ่อแก๊ส
จํานวน 1 แห่ง

10  โครงการก่อสร้างระบบ  -เพื่อบําบัดสิ่งปฏิกูลที่  -ก่อสร้างศูนย์ระบบ 3,500,000  -  -  - สิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล เทศบาลฯมี สํานักการ
บําบัดสิ่งปฏิกูล เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ บําบัดสิ่งปฏิกูลขนาด ได้รับการบําบัดอย่าง ระบบบําบัด สาธารณสุขฯ
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและ 15 ลบ.ม/วัน ณ สถานที่ ถูกหลักสุขาภิบาล สิ่งปฏิกูลที่ถูก
รายละเอียดทั้งหมดของ กําจัดขยะบ้านมอดินแดง 100% หลักสุขาภาบาล
โครงการ)

11  โครงการก่อสร้างศูนย์  -เพื่อก่อสร้างสถานที่จอด ก่อสร้างศูนย์เครื่องจักร 11,000,000  -  -  - ศูนย์เครื่องจักรกล สํานักการ สํานักการ
เครื่องจักรกลสํานักการ เก็บ ซ่อมบํารุงเครื่องจักร กล จํานวน 1 แห่ง เป็นไปตามแบบแปลน สาธารณสุขมี สาธารณสุขฯ
สาธารณสุขฯ กลและอุปกรณ์ต่างๆของ สถานที่จอดเก็บ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ) สํานักการสาธารณสุขฯ ซ่อมบํารุงเครื่อง

จักรกลและ
อุปกรณ์ต่างๆที่
สะดวกปลอดภัย

12 โครงการอบรมผู้ผลิตน้ําดื่ม  -เพื่อให้ความรู้ความเข้า  -สถานประกอบการผลิตน้ํา 50,000  -  -  - โรงงานผลิตน้ํา น้ําดื่ม น้ําแข็ง สํานักการ

น้ําแข็ง ใจการผลิตน้ําดื่ม น้ําแข็ง และน้ําแข็งโรงเรียนที่มีการ ดื่ม น้ําแข็ง ได้ ผ่านคุณภาพตาม สาธารณสุขฯ

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) ให้ได้มาตรฐาน GMP ผลิตน้ําดื่มเพื่อบริโภคได้รับ มาตรฐาน GMP เกณฑ์กรมอนามัย

ความรู้ 60 แห่ง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการเลี้ยงไส้เดือนดิน  -เพื่อให้ความรู้และส่งเสริม ปี 61 จํานวน 100 ครัวเรือน 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะ ปริมาณขยะที่ สํานักการ

กินขยะ ให้ประชาชนมีการเลี้ยง ปี 62 จํานวน 100 ครัวเรือน เฉลี่ยลดลง นําไปกําจัดด้วย สาธารณสุข

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) ไส้เดือนเพื่อจัดการขยะ ปี 63 จํานวน 100 ครัวเรือน (ตัน/วัน) วิธีการฝังกลบ และ

อินทรีย์ในครัวเรือน ปี 64 จํานวน 100 ครัวเรือน (Baseline ในสถานที่กําจัด สิ่งแวดล้อม

38% ขยะลดลง

Best Practice

50%)

14 โครงการศึกษาออกแบบ เพื่อออกแบบระบบผลิต แบบแปลนและราคาประมาณ - 200,000  -  - ปริมาณขยะเฉลี่ยลดลง ทราบความเป็นไปได้ สํานักการ
ระบบเชื้อเพลิง RDF จากขยะ เชื้อเพลิง RDF จากขยะ การก่อสร้างระบบผลิตเชื้อ (ตัน/วัน) (Baseline ในการก่อสร้างและ สาธารสุข
(ขอเพิ่มเติมโครงการ) และความเป็นไปได้ในการ เพลิง RDF จากขยะ 38% Best Practice แบบแปลนประมาณการ และ

ก่อสร้าง 50%) ราคาค่าก่อสร้างระบบ สิ่งแวดล้อม
ผลิตเชื้อเพลิง RDF จาก

ขยะ

15 โครงการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ปีละ  1  ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 ปริมาณขยะเฉลี่ย เทศบาลมีปุ๋ยหมัก สํานักการ
ปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุง ของปุ๋ยที่ผลิตได้จากขยะ ลดลง(ตัน/วัน) อินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน สาธารสุข
คุณภาพ อินทรีย์ (Baseline ใช้งาน และ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ) 38% Best Practice สิ่งแวดล้อม

รวม 15  โครงการ - - 14,957,500 582,500 382,500 382,500 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอย่อาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.ยุทธศาสตร์ที่ 10  พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการลดภาวะลดโลกร้อน เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาล  ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง - ๕๐,๐๐๐ - - มีพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นใน สํานักการช่าง

และเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในชุมชน กาฬสินธุ์ เพิ่มขึ้น ชุมชนช่วยลดภาวะโลก

โดยการปลูกต้นไม้  เพื่อลด ร้อนและเป็นร่มเงา

ภาวะโลกร้อน

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ  ถมดิน ๗๐๐ ลบ.ม. และปรับ - ๑๐๕,๐๐๐  -  - มีพื้นที่สีเขียว  เป็นแหล่งท่องเที่ยว สํานักการช่าง

สระน้ําหลังที่ทําการชุมชนวัด รักษาสภาพแวดล้อม แต่งรอบบริเวณ เพิ่มขึ้น และที่พักผ่อนหย่อนใจ

ป่าทุ่งศรีเมือง (เสนอโดยชุมชน ของประชาชน

วัดป่าทุ่งศรีเมือง)

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณศาล  ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ศาล- - - ๒,๐๔๗,๕๐๐ - มีพื้นที่สีเขียว  บริเวณศาลปู่หารมี สํานักการช่าง

บริเวณศาลปู่หาร ปู่หารมีความสวยงาม ศาลปู่หาร เพิ่มขึ้น สภาพภูมิทัศน์สวยงาม

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์) เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

100



ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นสถานที่สําหรับ ปรับปรุงบริเวณลําสระ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - การปรับปรุงภูมิทัศน์ มีภูมิทัศน์สวยงาม สํานักการช่าง

บริเวณลําสระคลอง นันทนาการของประชาชน คลองตามแบบเทศบาล เป็นไปตามแบบแปลน

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์) ที่กําหนด 100%

(ขอเปลี่ยนแปลงจาก

ปี 2564 เป็นปี 2562)

๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นสถานที่สําหรับนัน- ปรับปรุงบริเวณทุ่งสระตามแบบ - ๑,๒๖๐,๐๐๐ -  - มีพื้นที่สีเขียว ทุ่งสระเป็นสถานที่ สํานักการช่าง

บริเวณทุ่งสระ ทนาการของประชาชน แปลนเทศบาล เพิ่มขึ้น หย่อนใจที่เป็นพื้นที่

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) สีเขียวสําหรับประชาชน

๖ โครงการปรับปรุงลํารางข้างวัด เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่ การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว - - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - มีพื้นที่สีเขียว มีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น สํานักการช่าง

สว่างคงคา และเป็นการระบายน้ําป้อง เพิ่มขึ้น และน้ําไม่ท่วมขังชุมชน

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) กันน้ําท่วม

7 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น  -เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วง  -ก่อสร้างฝายน้ําล้น  สันฝายสูง -  - 800,000  - มีพื้นที่สีเขียว ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อการ สํานักการช่าง

ลําห้วยสีทนหลังวัดสว่างคงคา ฤดูแล้งและเพื่อชลอการไหล 2.00 ม.ผนังข้างสูง 3.50 ม. เพิ่มขึ้น เกษตรในช่วงฤดูแล้ง และตลิ่ง

(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างคงคา) ของน้ําเป็นการป้องกันการ ความกว้าง  20.00 ม. ลําห้วยสีทนไม่เกิดการกัดเซาะ

กัดเซาะตลิ่ง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางเดินและ สร้างเส้นทางจักรยานเชื่อม - - ๓,๐๐๐,๐๐๐  - มีพื้นที่สีเขียว มีทางจักรยานเชื่อมระหว่าง สํานักการช่าง

สีเขียวถนนคนเดินทางจักรยาน สภาพแวดล้อมในเมืองให้ดีขึ้น ระหว่างพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะ เพิ่มขึ้น พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ในเขตเมือง กุดน้ํากิน และพื้นที่โล่ง

สาธารณะอื่นๆ

๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม  - เพื่อปรัปปรังภูมิทัศน์ถนน  - ก่อสร้างเกาะกลางถนนและ - ๕,๒๕๐,๐๐๐ -  - มีพื้นที่สีเขียว ได้ถนนที่มีมาตรฐาน สํานักการช่าง

แนวถนนกุดยางสามัคคี สายหลักที่สําคัญซึ่งทําหน้าที่ ทางเดินเท้าปลูกต้นไม้ตลอดแนว เพิ่มขึ้น สะดวกปลอดภัยต่อการ

เป็นเส้นทางเข้า-ออกเมือง จัดให้มีการขีดสีตีเส้นติดตั้งป้าย สัญจรทั้งผู้ขับขี่ยวดยาน

 - เพื่อแบ่งแยกทิศทางของ จราจรให้เหมาะสมตามแนวถนน และผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น

กระแสจราจรและป้องกันคน กุดยางสามัคคีช่วงแยกโนนตาล เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเกิด

เดินข้ามถนน จนถึงวัดใต้โพธิ์ค้ํา ระยะทาง ความสวยงามแก่เมือง

 - เพื่อควบคุมความเร็วของ ประมาณ ๑.๖๐๐ กม.

ยวดยานเพิ่มความปลอดภัย

ของผู้ใช้รถใช้ถนน

๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้า  -เพื่อเป็นสถานที่สําหรับประ-  -ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้า ๒,๐๐๐,๐๐๐ - -  - มีพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นและ สํานักการช่าง

พ่อโสมพะมิตร ชาชนทั่วไปได้เคารพสักการะ พ่อโสมพะมิตร ณ บริเวณพื้น เพิ่มขึ้น เมืองมีเอกลักษณ์ของเมืองที่

บูชา และเป็นสถานที่ท่อง- ที่งานป้องกันและบรรเทา น่าสนใจ

เที่ยวใหม่ของเทศบาล สาธารณภัย 

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน 30,000,000 - - - มีพื้นที่สีเขียว ชุมชนมีสวนสาธารณะ สํานักการช่าง

บริเวณสวนสาธารณะ พัฒนาสวนสาธารณให้เป็น ตามแบบแปลนที่กําหนด (เงินอุดหนุน) เพิ่มขึ้น และลานกีฬาเป็นที่
กุดน้ํากิน ที่พักผ่อนออกกําลังกาย พักผ่อนหย่อนใจและ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ) จัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ออกกําลังกาย

รวม 11  โครงการ - - 32,000,000 8,665,000 8,347,500 - - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

103



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอย่อาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์ที่ 11  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย เพื่อให้ทราบชื่อซอยต่าง ๆ ติดตั้งป้ายชื่อซอยปีละ 30 ป้าย ๓๐๐,๐๐๐ - - - การก่อสร้างเป็นไป มีป้ายบอกชื่อซอยเป็น สํานักการช่าง

ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล และตําแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจน ตามแบบแปลน ตําแหน่งที่ชัดเจน

๒ โครงการสํารวจออกแบบปรับปรุง เพื่อให้การบําบัดน้ําเสียได้ จ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - รวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบ สํานักการช่าง

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย มาตรฐานและนําน้ําเสียเข้า ปรับปรุงระบบรวบรวมและบํา บําบัดน้ําเสีย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2 สู่ระบบระบบบําบัดได้อย่าง บัดน้ําเสีย ระยะที่  2

มีประสิทธิภาพ

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้  ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สํานักการช่าง

(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล) อย่างทั่วถึง ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล อํานวยความสะดวก

๔ โครงการขยายเขตน้ําประปา  เพื่อให้ประชาชนมีน้ําประปา  ขยายเขตประปาให้ครอบคลุม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนมีประปาใช้ ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สํานักการช่าง

(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล) ใช้อย่างทั่วถึง ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล อํานวยความสะดวก

รวม 4  โครงการ - - 3,800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอย่อาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตร์ที่ 11  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงทางเท้า  เพื่อให้การคมนาคม  ปรับปรุงทางเท้าถนนภิรมย์ - - ๘,๔๐๐,๐๐๐ - ทางเท้าได้รับการ  ทางเท้าได้มาตรฐานการ สํานักการช่าง

ถนนภิรมย์ ถนนอรรถเปศล สะดวกรวดเร็วและสร้าง ถนนอรรถเปศล และถนน พัฒนาและปรับปรัง สัญจรไปมาสะดวก

และถนนกาฬสินธุ์ ความปลอดภัยในชีวิต และ กาฬสินธุ์ทั้งสองข้างทางด้วย ปลอดภัย

ทรัพย์สินของประชาชน แผ่นคอนกรีตสําหรับปูทางเท้า

และแผ่นคอนกรีตพื้นต่างสัมผัส

สําหรับคนพิการก่อสร้างกระบะ

ปลูกต้นไม้ติดตั้งไฟส่องสว่างพื้นที่ 

รวมประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตร.ม

๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้การคมนาคมสะดวก จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ทางเท้าได้รับการ ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

บํารุงรักษาถนนทางเท้า รวดเร็วและสร้างความ ปรับปรุง บํารุงรักษาหรือ พัฒนาและปรับปรัง สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

ในเขตเทศบาล ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซ่อมแซมถนนทางเท้าในเขต

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ของประชาชน เทศบาล

จากเดิม 1,000,000 เป็น

3,000,000  บาท)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนค.ส.ล.หนา0.15 ม. - ๑,๑๔๙,๐๐๐ - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

เรียบคลองชลประทานจากซอย รวดเร็วและสร้างความ กว้าง 4.00 ม.ยาว 442.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

หาดลําดวน 1 ถึงซอยตาสังข์ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

ของประชาชน 1,768  ตร.ม.

๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - ๘๐๔,๐๐๐ - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยหลังสํานักงาน และรวดเร็วไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 0.40 ม. ยาว 268.00 ม. น้ําท่วมขังได้ดี

5 โครงการเสริมผิวจราจรแบบ เพื่อการคมนาคมที่สะดวก เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก - 1,300,000  - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานประชาชน สํานักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน 1155 รวดเร็ว คอนกรีตหนา 0.05 ม. กว้าง พัฒนาและปรับปรุง สัญจรไปมาสะดวก

6.00 - 11.50 ม. ความยาว

434.00 ม. พื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า  3,472.00 ตร.ม.

๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  - ๙๕๔,๐๐๐  - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยแยกถนน รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.กว้าง ขังบนผิวจราจรลดลง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

ธนะผล(ข้างร้านตัดผม) 0.30 ม. ยาว 318.00   ม. ขังได้ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

106



ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา กว้าง - ๒,๐๗๑,๐๐๐ - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง
ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยเฟื่องฟ้า 5 ต่อ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานป้องกันและแก้ไข
จากโครงการเดิมถึงศูนย์เครื่อง ความยาว 773.00 ม. พร้อม ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี
จักรกลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ บ่อพัก 2 บ่อ ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.

ยาว 17.00 ม. (ตามแบบเทศ-

บาลกําหนด)

๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและ ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - ถนนได้รับการ ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

จราจรและท่อระบายน้ําพร้อม รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง ท่อระบายน้ําพร้อมทางเท้าคัน พัฒนาและปรับปรุง ฐานป้องกันและแก้ไข

ทางเท้าคันหินรางตื้น ค.ส.ล. หินรางตื้น ค.ส.ล. ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

บริเวณถนนทุ่งศรีเมือง ประมาณ  165.00 เมตร

๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - - ๒๕๘,๐๐๐ - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยแยกซอย และรวดเร็วไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู  กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

พัฒนโพธิ์  (เสนอโดยชุมชนดงปอ) 0.40 ม.ยาว 86.00 ม. ขังได้ดี

๑๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. ๑,๔๙๔,๐๐๐  -  - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม การระบายน้ําสะดวก สํานักการช่าง

 ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเขียวสัมพันธ์ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู  กว้าง ๐.๓๐  ม. ขังบนผิวจราจรลดลง รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ความยาว 636.00 ม.ลึกเฉลี่ย  

๐.๔๐ ม. 

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. - - ๑,๗๐๐,๐๐๐ - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง
ถนนข้างศาลากลางแห่งใหม่ รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักและ ขังบนผิวจราจรลดลง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) รางวีความยาวความ 450.00 ขังได้ดี

(ขอเปลี่ยนแปลงจากปี ม.

2562 เป็นปี 2563)

๑๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - ๒,๔๙๐,๐๐๐ - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยตาดี รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) 0.40 ม.  ความยาว 830.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(ขอเปลี่ยนแปลงจากปี

2564 เป็นปี 2562)

๑๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - - - ๒,๐๕๘,๐๐๐ จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยตาสังข์ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) 0.40 ม.  ความยาว 686.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา - - - ๒๓๗,๐๐๐ ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยพละจิตต์ และรวดเร็ว 0.15 ม.  กว้าง 3.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ยาว 132.00 ม.พื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 396 ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ โครงการก่อสร้างรางระบาย  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - - - ๑,๓๘๐,๐๐๐ จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

น้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยโรงสี รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) 0.40 ม.  ความยาว 460.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา - ๒๑๖,๐๐๐ - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยประชาสัมพันธ์(ฝั่งตะวันออก) และรวดเร็ว 0.15 ม.  กว้าง 3.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ยาว 90.00 ม.พื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

(ขอเปลี่ยนแปลงจากปี ไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม.

2564 เป็นปี 2562)

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา - - - ๑,๗๕๒,๐๐๐ ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยรวยบุญ และรวดเร็ว 0.15 ม.  กว้าง 3.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ยาว 730.00 ม.พื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 2,920.00 ตร.ม.

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา - ๓๔๐,๒๐๐ - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยแยกซอยวิโรจน์รัตน์ 2 และรวดเร็ว 0.15 ม.  กว้าง 4.00 ม. ยาว พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(บ้านยายพิน) ยาว 60.00 ม.พื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - - - 1,764,000 จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยวิโรจน์รัตน์  2 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) 0.40 ม.  ความยาว 588.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - - - 1,092,000 จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยวิโรจน์รัตน์  6 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) 0.40 ม.  ความยาว 364.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - - - 78,000 จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยคําพา รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) 0.40 ม.  ความยาว 29.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

๒๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูป - ๒๔๓,๐๐๐ - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.รูปตัวยู ซอยหลังหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา ตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

วราภรณ์ทะลุร้านซุปเปอร์ถูก ท่วมขัง  0.40 ม.  ความยาว 92.00 ม.

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง)  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. - - ๑,๗๔๗,๕๐๐ - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานการสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หาดลําดวน  1 เชื่อมซอยตาสังข์ และรวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. ยาว 435.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

2,175.00 ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนนลูกรังหนา ๒๐๐,๐๐๐ - - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

เลียบคลองชลประทาน และรวดเร็ว 0.20 ม. กว้าง 4.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

จากซอยหาดลําดวน 1 ยาว 445.00 ม. พื้นที่ ปลอดภัย

เชื่อมซอยตาสังข์  ไม่น้อยกว่า 1,780.00
(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน) ตร.ม. (ตามแบบแปลน

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) เทศบาลกําหนด)

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,110,000  -  - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอย ส.สัมพันธ์ 2 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) 0.40  ม. ความยาว370.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - 930,000 - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยโลตัส รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

310.00 ม.

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ ม. - - ๑,๗๗๗,๐๐๐ - ถนนได้รับการ  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

สายทุ่งมนเชื่อมถนนลาดยาง สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ยาว ๕๔๗.๐๐ ม. หนา 0.15 ม. พัฒนาและปรับปรุง ทางการสัญจรไปมา

สายแขวงการทาง (ข้างโรงสี- ความปลอดภัยในชีวิตและ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  สะดวกปลอดภัย

บุญสมดุล) ทรัพย์สินของประชาชน ๒,๗๓๕ .00 ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง)

(ขอเปลี่ยนแปลงจากปี

2564 เป็นปี 2563)

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - 648,000  - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเฟื่องฟ้า 9 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) 0.40 ม. ความยาว 216.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

๓๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - ๖๓๐,๐๐๐  - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเฟื่องฟ้า ๗ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู  ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) กว้าง 0.30 ม.ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

๓๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และ เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  - ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  หนา - ๗๕๙,๐๐๐ - - ถนนได้รับการ ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง ๐.๑๕   ม.กว้าง  ๓.๐๐ ม. ยาว พัฒนาและปรับปรุง ฐานป้องกันและแก้ไข

ซอยเฟื่องฟ้า ๘ ๒๐.๐๐ ม. พื้นที่ผิวจราจร ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

 - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กว้าง

0.30 ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ ม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ๗๙๕,๐๐๐ - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยตาเล็ง รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) ความยาว 300.00  ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(ขอเปลี่ยนแปลงจากปี  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

2563 เป็นปี 2561)

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และ เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 568,000 - - - ถนนได้รับการ  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู รวดเร็วไม่น้ําท่วมขัง และ 0.15 ม. กว้าง 2.80 - 5.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ทางการสัญจรไปมา

ซอยหน้าบ้านเทิดไท้ เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ยาว 190.00 ม. พื้นที่ไม่ สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) และรวดเร็วและสร้างความ น้อยกว่า 946.00 ตร.ม.

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานดินถม 250.00 ลบ.ม.

วางท่อระบายน้ํา 0.40 ม.

จํานวน 6.00 ม.

๓๔ โครงการก่อสร้างราง เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู - - - 795,000 จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ระบายน้ํารูปตัวยู รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานป้องกันและแก้ไข

ถนนหลังแขวงการทาง ความยาว 300.00  ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

กาฬสินธุ์  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง)

(ขอเพิ่มเติมโครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม. ๕๙๔,๐๐๐ - - - ถนนได้รับการ  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยอัคราสา (เสนอโดยชุมชน สะดวก  รวดเร็วและสร้าง กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๒๗๔.๐๐ ม. พัฒนาและปรับปรุง ทางการสัญจรไปมา

หัวโนนโก) ความปลอดภัยในชีวิตและ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า สะดวกปลอดภัย

(ขอเปลี่ยนแปลงจากปี ทรัพย์สินของประชาชน 959.00 ตร.ม.

2562 เป็นปี 2561)

๓๖ โครงการก่อสร้างถนน  เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนนลูกรังหนา  0.20 ม. ๕๕,๐๐๐ - - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประชาชน สํานักการช่าง

ลูกรังซอยยลถนอม  2 สะดวก  รวดเร็วและสร้าง กว้าง 6.00 ม. ยาว พัฒนาและปรับปรุง สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ความปลอดภัยในชีวิตและ 134.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า

ทรัพย์สินของประชาชน 804.00 ตร.ม.

๓๗ โครงการขุดลอกหนองแวง เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้เพื่อการ ขุดลอกหนอง ความลึก 3.00 ม. ๑๕๐,๐๐๐ -  -  - - ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อการ สํานักการช่าง

ชุมชนหัวโนนโก เกษตร ความจุไม่น้อยกว่า  3,000 ลบ.ม. เกษตรในช่วงฤดูแล้ง

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - - ๓,๕๗๗,๐๐๐ จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยวัลลภ สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ท่วมขัง 0.40 ม. ความยาว 1,350.00 ม. ปัญหาน้ําท่วม

(ขอเปลี่ยนแปลงจากปี (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

2561 เป็นปี 2563)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๙ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา - - - ๓๑๒,๐๐๐ สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 35 ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยศรีดาว 4 และรวดเร็ว 0.15 ม.  กว้าง 4.00 ม. ถนนได้รับการ ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ยาว 142.00 ม.พื้นที่ พัฒนาและปรับปรุง ปลอดภัย

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

568.00 ตร.ม.

๔๐ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๕๙๔,๐๐๐ - - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยนามนเชื่อมคําพาอุทิศ และรวดเร็ว 0.15 ม.  กว้าง 6.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ยาว 400.00 ม.พื้นที่ ปลอดภัย

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

406.00 ตร.ม.

๔๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๒๗๕,๐๐๐ - - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยภูธรรมะ สะดวก  รวดเร็วและสร้าง 0.15 ม.  กว้าง 5.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ความปลอดภัยในชีวิตและ ยาว 100.00 ม.พื้นที่ ปลอดภัย

(ขอเปลี่ยนแปลงจากปี ทรัพย์สินของประชาชน ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

2562 เป็นปี 2561) 500.00 ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา - ๔๖๗,๕๐๐ - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยยลถวิล และรวดเร็ว 0.15 ม.  กว้าง 5.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ยาว 170.00 ม.พื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม.

๔๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา - - ๔๖๗,๕๐๐ - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอย 1 ถนนหัวโนนโก และรวดเร็ว 0.15 ม.  กว้าง 5.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ยาว 170.00 ม.พื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 850.00 ตร.ม.

๔๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา - - - ๑๘๐,๐๐๐ ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยหัวโนนโก 1 และรวดเร็ว 0.15 ม.  กว้าง 2.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ยาว 150.00 ม.พื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.

๔๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.   เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา - - - ๒๔๒,๐๐๐ ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยพิมพะนิตย์ 6 สะดวก  รวดเร็วและสร้าง 0.15 ม.  กว้าง 4.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ความปลอดภัยในชีวิตและ ยาว 110.00 ม.พื้นที่ ปลอดภัย

(ขอเปลี่ยนแปลงจากปี ทรัพย์สินของประชาชน ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 850.00 

2563 เป็นปี 2564) ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. - ๖๔๒,๐๐๐ - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยฉายจรุง รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง  0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) 0.40 ม. ยาว 214.00  ม. ปัญหาน้ําท่วม

(ขอเปลี่ยนแปลงจากปี

2564 เป็นปี 2562)

๔๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา - ๕๕๐,๐๐๐ - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ต่อจากซอยศรีดาว 1 ไป และรวดเร็ว 0.15 ม.  กว้าง 4.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

จดถนนจารุณี ยาว 200.00 ม.พื้นที่ผิว ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) จราจรไม่น้อยกว่า 

1,000.00 ตร.ม.

๔๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา - - - ๕๕๒,๐๐๐ ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยคําภา-เกษตร และรวดเร็ว 0.15 ม.  กว้าง 3.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ยาว 307.00 ม.พื้นที่ ปลอดภัย

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 921.00

ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

49 โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. -  - 136,500 - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและ สํานักการช่าง

บริเวณศาลพระภูมิหมู่บ้านไหมไทย และรวดเร็ว กว้าง 7.00 ม. ยาว 25.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ปลอดภัย

175.00 ตร.ม.

50 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน  เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ยาว -  - - 1,200,000 - ป้องกันการพังทลายของ สํานักการช่าง

ตลิ่งลําห้วยสีทนหมู่บ้านไหมไทย และทรัพย์สินของประชาชน 20.00 ม.แกเบี้ยน&แมทเทรส ตลิ่งลําห้วยสีทน

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูป 1,998,000 - - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา ตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) ท่วมขัง 0.40 ม. ความยาว 752.00 ม. 

พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ

ท่อ คสล.ø 0.40 ม. ยาว 6.01

ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

52 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จาก เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00 ม. - 141,000 - - ถนนได้รับการ ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ สํานักการช่าง

สะพานทุ่งสระถึงถนนทางเข้า ได้รับความสะดวก ยาว 84.00 ม. หนา 0.15 ม. พัฒนาและปรับปรุง ความสะดวกและปลอดภัย

หมู่บ้านศรีเมืองใหม่ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) 252.00 ตร.ม.

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  -  - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยไทรทองพัฒนา รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง  0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) 0.40 ม. ยาว 1,473.00  ม. ปัญหาน้ําท่วม

(ขอเปลี่ยนแปลงโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงที่  1  ยาว  800 เมตร ๒,๔๐๐,๐๐๐

ช่วง) ช่วงที่  2  ยาว  673 เมตร ๒,๐๑๘,๐๐๐

๕๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม.กว้าง 194,000 - - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานการสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แยกทางเข้าโลตัส รวดเร็วปลอดภัยในชีวิตและ 4.00 ม.ยาว 97.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) ทรัพย์สินของประชาชน พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า388.00 

ตร.ม.(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๕๕ โครงการขยายผิวจราจรถนน เพื่อให้การคมนาคม  -รื้อทางเท้าเดินทั้ง ๒ ข้างพื้นที่    - - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ถนนได้รับการ  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.ถนนโสมพะมิตร เริ่มจาก สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๘.00 ตร.ม. พัฒนาและปรับปรุง ทางการสัญจรไปมา

วงเวียนอนุสาวรีย์ฯ  ถึงแยก ความปลอดภัยในชีวิตและ  - รื้อถอนปากท่อและฝาปิด สะดวกปลอดภัย

ถนนประดิษฐ์ ทรัพย์สินของประชาชน บ่อพักน้ําเสียขนาด ๑.๒๐ x

(เสนอโดยชุมชนตลาดเก่า)  ๑.๒๐ ม. จํานวน 132  บ่อ

 - ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.๐.๑๕ ม.

ทั้ง 2 ข้าง พื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,608.00 ตร.ม.

 - ปรับปรุงปากบ่อพักพร้อม

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ฝาบ่อพักเหล็กตะแกรง  

จํานวน 137 บ่อ

๕๖ โครงการขยายผิวจราจรถนน เพื่อให้การคมนาคม สะดวก  - รื้อถอนทางเท้าเดิมทั้ง ๒ ข้าง -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ถนนได้รับการ  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

พรรณนา รวดเร็วและสร้างความปลอด พื้นที่ประมาณ ๑,๑๐๒.00 ตร.ม. พัฒนาและปรับปรุง ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนตลาดเก่า) ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  - รื้อถอนปากท่อและฝาบ่อพัก สะดวกปลอดภัย

ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม.

จํานวน  83  บ่อ

 - ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 

หนา  0.15 ม. ทั้ง 2 ข้าง

พื้นที่ประมาณ 1,102.00ตร.ม.

 -ปรับปรุงปากท่อและฝาบ่อพัก

ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม.  

จํานวน  83 บ่อ

๕๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูถนนหนองเรือ-หัวคู รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตวัยู กว้าง 0.30 ม.  ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนหัวคู - ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.  ปัญหาน้ําท่วม

หนองเรือพัฒนา) ช่วงที่ 1 ความยาว 900 ม. ๒,๗๐๐,๐๐๐

(ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ช่วงที่ 2 ความยาว 920 ม. ๒,๗๖๐,๐๐๐

จากเดิม 2,776.00 ม. ช่วงที่ 3 ความยาว 956 ม. ๒,๘๖๘,๐๐๐

โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ๆ ละ ปี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๘ โครงการปรับปรุงซอยข้าง  เพื่อให้การคมนาคม เสริมผิวจราจรแบบแอส - ๑๗๓,๐๐๐ - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ร้านหม่อง สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบุญกว้าง) ความปลอดภัยในชีวิตและ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 695.00 ปลอดภัย

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) ทรัพย์สินของประชาชน ตร.ม.

๕๙  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕  ม. -  - ๒๔๒,๐๐๐ - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง

ซอยแยกถนนผังเมือง (ง 6) รวดเร็วและสร้างความ  กว้าง  5.00  ม.  ความยาว พัฒนาและปรับปรุง การสัญจรไปมาสะดวก

ฝั่งขวามือ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 88.๐๐ ม. พื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวคู -หนองเรือพัฒนา) ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม.

๖๐ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. -  - ๔๐๙,๐๐๐ - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก และรางวี สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ขังบนผิวจราจรลดลง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

ค.ส.ล.ซอยทางเข้าหมู่บ้าน ท่วมขัง พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล.

เบญจวรรณฝั่งขวา ความยาวรวม 109.00  ม.

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา)

๖๑ โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - 575,000 - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

น้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยทาง สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา รูปตัวยูความยาว 245.00 ม. ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานป้องกันและแก้ไข

เข้าร่วมใจการเกษตรต่อ ท่วมขัง กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ปัญหาน้ําท่วม

จากโครงการเดิมปี 2559  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

ตลอดสาย

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา)

(ขอเพิ่มเติมโครงการ)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๒ โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา 267,000 - - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

น้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยบ้าน สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ความยาว ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานป้องกันและแก้ไข

นายประศักดิ์  ท่วมขัง 114.00 ม. กว้าง 0.30 ม. ปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา) ลึก 0.40 ม.

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) (ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด)

๖๓ โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.  เพื่อความสะดวกปลอดภัย สะพาน ค.ส.ล.กว้าง ๒.๐๐ ม. ๒,๑๐๐,๐๐๐  - - - - สะพานได้มาตรฐานงานสะพาน สํานักการช่าง

ข้ามลําน้ําปาวช่วงศาลปู่แฮ่ ในชีวิตและทรัพย์สิน  ยาว 60.00 ม.(ตามแบบ ประชาชนสัญจรไป

(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ) สะดวกในการสัญจรไปมา แปลนเทศบาลกําหนด) มาสะดวกปลอดภัย

๖๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. ๑,๓๔๔,๐๐๐ - - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม การระบายน้ําสะดวก สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแสงพงษ์ 2 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ ม.ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) 0.40 ม. ความยาว 448.00 ม.

65 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก - 520,000  -  -  - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและ สํานักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรวดเร็ว คอนกรีต  หนา 0.05  ม.  พัฒนาและปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

สุขสบายใจ 3 กว้าง  4.00  ม. ยาว 520.00 ม. ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ ) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

2,080.00 ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ๑๙๖,๐๐๐ - - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยร้านอาหารชมดาว และรวดเร็ว กว้าง 3.00 ม. ยาว 119.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ปลอดภัย

357.00 ตร.ม.

๖๗ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนนดิน หนาเฉลี่ย - ๑๔๓,๗๐๐ - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประชาชน สํานักการช่าง

ลงลูกรัง  ซอยสุขสบายใจ  10 และรวดเร็ว 1.50 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว พัฒนาและปรับปรุง สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)  300.00 ม.และลงลูกรังหนา

(ขอเปลี่ยนแปลงความยาวจาก 0.20 ม.พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

เดิม 680.00 ม. เป็น 300.00 กว่า 1,800.00 ตร.ม.

ม.และเปลี่ยนแปลงปีที่ดําเนินการ

จากเดิมปี 2561 เป็นปี 2562)

๖๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๗๒๐,๐๐๐ -  - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 4 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู   2  ข้าง กว้าง ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

ความยาวรวม 120 เมตร

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๙ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๒๗๕,๐๐๐ - - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยสุขสบายใจ 6 และรวดเร็ว 0.15 ม.กว้าง 5.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ยาว 100.00 ม.พื้นที่ ปลอดภัย

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

500.00 ตร.ม.

๗๐ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15  ม. - ๑,๕๙๒,๐๐๐ - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

ซอยริมทุ่ง รวดเร็วและสร้างความ  กว้าง  4.00 ม.   ความยาว พัฒนาและปรับปรุง สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ์ ) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 642.00 ม. พื้นที่ผิว

ของประชาชน จราจรไม่น้อยกว่า 2,568.00 ตร.ม.

71 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00 ม. 579,000 - - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

บ้านนายถวิล และรวดเร็ว ยาว 345.00 ม. หนา 0.15 ม. พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ์) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ปลอดภัย

1,035.00 ตร.ม.

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๗๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - ๓๔๘,๐๐๐  -  - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยอํานวย รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู  ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) กว้าง 0.30 ม.ยาว 116.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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73 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 2,553,000 - - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยโรงเรียน รวดเร็ว และเพื่อการระบาย รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย ขังบนผิวจราจรลดลง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

พาณิชยการกาฬสินธุ์ น้ําสะดวกรวดเร็จไม่มีน้ําท่วม 0.40 ม. ความยาว 958.00 ขังได้ดี และมีถนนที่ได้มาตรฐาน

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) ขัง  เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อท่อ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ค.ส.ล.Ø 0.40 ม. ยาว 6.00 ม. ปลอดภัย

 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๗๔ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างท่อวางท่อ ค.ส.ล. Ø  - ๑,๒๓๔,๐๐๐ - - สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 37 ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ซอยพรมวรคันธ์ รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง 0.40 ม.พร้อมบ่อพักและรางวี จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) ค.ส.ล.ความยาวรวม 552.00 ม. ขังบนผิวจราจรลดลง ปัญหาน้ําท่วม

๗๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. ๓๐๐,๐๐๐ - - - สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 37 ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยข้างร้าน รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วงขัง รูปตัวยูลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กว้าง จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ฐานป้องกันและแก้ไข

ขนมจีน 0.30 ม. ยาวประมาณ 1,000.00 ม. ขังบนผิวจราจรลดลง ปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)

๗๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 185,000 - - - สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 37 ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยข้างบ้าน สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

ประธานชุมชน ท่วมขัง 0.40 ม. ความยาว 70.00 ม. ขังบนผิวจราจรลดลง ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย) (ตามแบบเทศบาลกําหนด)
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๗๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย  เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 - ๓๔๔,๐๐๐ - - สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 35 ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ สํานักการช่าง

หน้าโรงบําบัดถึงบ้านนายแสง สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ม. กว้าง 5.00 ม ยาว 123.00 ถนนได้รับการ ความสะดวกและปลอดภัย

ภาวิขํา ความปลอดภัยในชีวิตและ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า พัฒนาและปรับปรุง

(เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย) ทรัพย์สินของประชาชน 615.00 ตร.ม.

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๗๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย  เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 340,200 - - - สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 35 ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ สํานักการช่าง

ตรงข้ามบ่อนไก่เดิม สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ม. กว้าง 3.00 ม ยาว 189.00 ถนนได้รับการ ความสะดวกและปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย) ความปลอดภัยในชีวิตและ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า พัฒนาและปรับปรุง

ทรัพย์สินของประชาชน 567.00 ตร.ม.

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๗๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๙๕๔,๐๐๐  - - - สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 37  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยแยกดอนกลอย รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม มาตรฐานป้องกันและ

(เสนอโดยชุมชนดอนกลอย) กว้าง 0.30 ม.ยาว 318.00 ม. ขังบนผิวจราจรลดลง แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

๘๐ โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีลาน ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. - ๑๐๐,๐๐๐ - - - มีลานเอนกประสงค์ภายในชุม สํานักการช่าง

(สนามเด็กเล็ก) เอนกประสงค์ใช้ทํากิจกรรม พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ชนที่ได้มาตรฐาน

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน) ในชุมชน 250.00 ตร.ม.

๘๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 552,000 - - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง
ซอยสุภี ต่อจากหมู่บ้าน รวดเร็วและสร้างความ 0.15 ม. ความยาว 250.00 พัฒนาและปรับปรุง การสัญจรไปมาสะดวก

หมอสมอาจ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ม. กว้าง 4.00 ม. พื้นที่ไม่ ปลอดภัย

โครงการ วัตถุประสงค์
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(เสนอโดยชุมชนทุ่งมน) ของประชาชน น้อยกว่า  1,000.00 ตร.ม.

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) วางท่อระบายน้ํา 0.40 ม.

จํานวน  5.00 ม.

๘๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 799,000 - - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง
หลังโรงเรียนอนุบาลทุ่งมน และรวดเร็ว อ.05 ม. กว้าง 3.00- พัฒนาและปรับปรุง การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนทุ่งมน) 5.00 ม. ยาว 400.00 ม. ปลอดภัย
(ขอเพิ่มเติมโครงการ) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

1,400.00 ตร.ม.

83 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 967,000 -  - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ซอยท่าสินค้าฝั่งขวามือ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนท่าสินค้า) พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

ความยาวรวม  258.00 ม.

84 โครงการก่อสร้างร่อง เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  - 521,000  - - จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ระบายน้ํารูปตัวยู ซอย รวดเร็วไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู ความยาว 222.00 ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานป้องกันและแก้ไข

สิทธิวงค์ ฝั่งซ้าย ม. กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนท่าสินค้า)

(ขอเพิ่มเติมโครงการ)

๘๕ โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ๖๐๐,๐๐๐ - - - - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ระบายน้ําซอยน้ําทิพย์ รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร มาตรฐานป้องกันและ

ฝั่งขวาต่อจากโครงการเดิม และรางวี ค.ส.ล.พร้อม แก้ไขปัญหาน้ําท่วม

โครงการ วัตถุประสงค์
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(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์) บ่อพักความยาว 150 เมตร ขังได้ดี

86 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. 315,000 - - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ซอยร่วมใจพัฒนา รวดเร็วและสร้างความ กว้าง 0.40 - 2.00 เมตร พัฒนาและปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมา

อนรรฆนาค 18 ปลอดภัยในชีวิติและ ยาว 384.00 เมตร สะดวกและปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตร) ทรัพย์สินของประชาชน หนา 0.15 เมตร

(ขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

ปี 2564 เป็นปี 2561) กว่า 525.00 ตร.ม.

87 โครงการก่สอร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. - - - ๑,๑๘๒,๐๐๐ จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยกุดยาง รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยูลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กว้าง ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานป้องกันและแก้ไข

สามัคคี 1 0.30 ม. ความยาว ปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) 394.00 เมตร

88 โครงการก่อสร้างรางระบาย  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. - - - ๓๖๐,๐๐๐ จํานวนจุดที่มีน้ําท่วม ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

น้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยแยก รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยูลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กว้าง ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานป้องกันและแก้ไข

ดอนสวรรค์ 4 (ซอยต้นมะขาม) 0.30 ม. ความยาว ปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนดอนสวรรค์) 120.00 เมตร

89 โครงการปรับปรุงทางเท้า เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ปรับปรุงทางเท้าช่วง - - - 438,000 ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ถนนอนรรฆนาคช่วงหน้า รวดเร็วและสร้างความ ซอยอนรรฆนาค 5 - พัฒนาและปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมา

โรงเลื่อย ปลอดภัยในชีวิติและ อนรรฆนาค 7 ความยาว สะดวกและปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหน้าโรงเลื่อย) ทรัพย์สินของประชาชน 113.00 เมตร พื้นที่
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ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

195.00 ตร.ม.

90 โครงการขยายถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. - - - 396,000 ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ซอยฉายจรุงข้างวัดสว่างคงคา รวดเร็วและสร้างความ กว้าง 0.60 - 3.20 ม. พัฒนาและปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างพัฒนา) ปลอดภัยในชีวิติและ ยาว 231.00 ม.หนา สะดวกและปลอดภัย

ทรัพย์สินของประชาชน 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 660.00 

ตร.ม.

๙๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๒๕๒,๐๐๐ - - - ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยวัดสว่างพัฒนา 3 สะดวก  รวดเร็วและสร้าง 0.15 ม. กว้าง 3.00 ม. พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างพัฒนา) ความปลอดภัยในชีวิตและ ความยาว 150.00 ม. พื้นที่ ปลอดภัย

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) ทรัพย์สินของประชาชน ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม.

๙๒ โครงการเปลี่ยนรับบสายไฟฟ้า เพื่อดําเนินการรวบรวม ดําเนินการนําสายไฟฟ้าและ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - การก่อสร้างเป็น ถนนกาฬสินธุ์บริเวณ สํานักการช่าง

อากาศเป็นสายไฟฟ้าลงดิน สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร สายสื่อสารสัญญาณต่าง ๆ (เงินอุดหนุน) ไปตามแบบแปลน สี่แยกป่าไม้ถึงสี่แยก

บริเวณถนนกาฬสินธุ์ สัญญาณต่าง ๆ ที่พาดอยู่ ลงใต้ดินและรื้อถอนเสาไฟฟ้า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

(จากบริเวณสี่แยกป่าไม้ถึงสี่ บนแนวเสาไฟฟ้าทั้งหมด ออกจากทางเท้าถนนกาฬสินธุ์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม

แยกศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) ลงสู่ใต้ดิน ทั้ง  2  ฝั่ง

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) (ตามแบบแปลนกําหนด)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ ๔๔,๓๕๐,๐๐๐ - - - ถนนได้รับการ ประชาชนที่สัญจรไปมา สํานักการช่าง
ถนนถีนานนท์ช่วงแยกป่าไม้ ได้รับความสะดวก ติก หนา 5 ซม.พื้นที่ผิวจรา- (เงินอุดหนุน) พัฒนาและปรับปรุง ได้รับความสะดวกและ

ถึงแยกบายพาสทางไปอําเภอ จรไม่น้อยกว่า 93,391 ตร.ม. ปลอดภัย

สมเด็จ และตีเส้นจราจร

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) (ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด)

๙๔ โครงการพัฒนาเส้นทางเข้า เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร  -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติก ๔๑,๔๕๐,๐๐๐ - - - ถนนได้รับการ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการช่าง

เมืองกาฬสินธุ์ ไปมาได้รับความสะดวก หนา 5 ซม. พื้นที่ผิวจราจร (เงินอุดหนุน) พัฒนาและปรับปรุง ได้รับความสะดวกและ

(บริเวณถนนกุดยางสามัคคี) ไม่น้อยกว่า 22,687 ตร.ม. ปลอดภัย

(ขอเพิ่มเติมโครงการ)  -ก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัสท์ติก

หนา 10 ซม. พื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 15,385 ตร.ม.

 -งานระบบระบายน้ําและ

งานทางเท้าคันหิน ค.ส.ล.

 -งานเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคม

ส่องสว่าง (ตามแบบแปลน

ที่กําหนด)

๙๕ โครงการจ้างศึกษาออกแบบ  -เพื่อจ้างที่ปรึกษาออกแบบ จัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - -  -ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อ  -เพิ่มประสิทธิภาพการ สํานักการช่าง

ระบบรวบรวมน้ําเสียในเขต ท่อรวบรวมน้ําเสียให้ครอบ ท่อรวบรวมน้ําเสียให้ครอบ กําหนด บําบัดน้ําเสียในเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คลุมพื้นที่เทศบาลฯ 100% คลุมพื้นที่ของเทศบาลฯ 100%  -สามารถรวบรวมระบบ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

(ในพื้นที่ส่วนที่เหลือเพิ่มเติม)  -เพื่อรวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ น้ําเสียเข้าสู่ระบบ  100%  -มีแบบแปลนการรวบ

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) ระบบ รวมน้ําเสียในการดําเนิน

96 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อให้การคมนาคมสะดวก เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก ถนนได้รับการ ถนนได้มาตรฐานประชาชน สํานักการช่าง

อนรรฆนาคโดยการเสริม รวดเร็วและสร้างความปลอด คอนกรีตหนา 0.05 ม. กว้าง พัฒนาและปรับปรุง สัญจรไปมาสะดวก

ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก ภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 9.00 - 15.00 ม. ความยาว

คอนกรีต ประชาชน 2,860.00 ม. พื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า  35,750.00 ตร.ม.

ช่วงที่  2  ความยาว 568.75 ม. ๒,๖๓๕,๐๐๐ -

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า (เงินอุดหนุน)

7,187.50 ตร.ม.

ช่วงที่  3  ความยาว 568.75 ม. ๒,๖๓๕,๐๐๐

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า (เงินอุดหนุน)

7,187.50 ตร.ม.

ช่วงที่  4  ความยาว 568.75 ม. ๒,๖๓๕,๐๐๐

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า (เงินอุดหนุน)

7,187.50 ตร.ม.

ช่วงที่  5  ความยาว 568.75 ม. ๒,๖๓๕,๐๐๐

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า (เงินอุดหนุน)

7,187.50 ตร.ม.

รวม 96  โครงการ - - 171,285,200 30,573,400 29,217,500 22,653,000 - - -

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร

1.ยุทธศาสตร์ที่ 12  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
   1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ H.I.V ๓๐,๐๖๐,๙๖๐ ๓๐,๐๖๐,๙๖๐ ๓๐,๐๖๐,๙๖๐ ๓๐,๐๖๐,๙๖๐ ผู้รับเบี้ยยังชีพได้รับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ H.I.V กองสวัสดิการฯ

คนพิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ติดเชื้อด H.I.V มีสวัสดิการ ทั้ง  36  ชุมชน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เงินครบ 100% ทั้ง 36 ชุมชน ได้รับสวัสดิการ

ดูแลอย่างทั่วถึง อย่างทั่วถึง

รวม 1  โครงการ - - 30,060,960 30,060,960 30,060,960 30,060,960 - - -

งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร

1.ยุทธศาสตร์ที่ 12  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
   1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการการประชุมประจํา เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน 540,000 540,000 540,000 540,000 จํานวนชุมชนที่ คณะกรรมการชุมชนและผู้นํา กองสวัสดิการฯ

เดือนคณะกรรมการชุมชนและ ในการพัฒนาและเป็นการแลก และผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ เข้มแข็งพึ่งตนเอง ชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ได้ร่วมประชุม

ผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ เปลี่ยนความคิดเห็นและการ จํานวน  36  ชุมชน อย่างน้อย ได้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ไขปัญหาชุมชนและพัฒนา เดือนละ  1  ครั้ง มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรม

ชุมชนร่วมกัน ต่าง ๆ ร่วมกับเทศบาลตลอดจน

๒ โครงการศูนย์บริการและ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน  -จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนชุมชนที่ เกษตรกรในชุมชน  และผู้เข้า กองสวัสดิการฯ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร วิชาการด้านการเกษตร เกษตรให้กับชุมชน เข้มแข็งพึ่งตนเอง รับการอบรมได้รับความรู้มี

ชุมชน ให้กับชุมชน  -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ ได้ ทักษะด้านการเกษตร เพื่อ

สาธิตด้านการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่ม

๓ โครงการประกวดชุมชนดีเด่น  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน มี ๓๖ ชุมชน ใน ๔ ปี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนชุมชนที่ ชุมชนมีแบบอย่างในการ กองสวัสดิการฯ

ส่วนร่วมในการพัฒนา เข้มแข็งพึ่งตนเอง พัฒนาชุมชน

โดยมีแบบอย่างของชุมชน ได้

ที่เข้มแข็งเป็นต้นแบบ

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน  เพื่อให้ชุมชนได้ออกกําลังกาย จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จํานวนชุมชนที่ สร้างความรักความสามัคคี กองสวัสดิการฯ

สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง เล่นกีฬา  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ความสุมพันธ์ในชุมชน 36  เข้มแข็งพึ่งตนเอง ในชุมชนและเป็นชุมชนที่

ยาเสพติด ชุมชน ปีละ  1  ครั้ง ได้ เข้มแข็ง

๕ โครงการจัดพื้นที่สร้างสรรค์  - เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน เยาวชนในเขตเทศบาล ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนจัด  เด็กและเยาวชนไม่ กองสวัสดิการฯ

กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวนไม่น้อยกว่า 50 คน กิจกรรมไม่น้อยกว่า ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

(ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ มีพื้นที่หรือเวที เพื่อแสดง จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตลอด 24  กิจกรรม

และเพิ่มเติมงบประมาณจาก ออกในทางสร้างสรรค์ และ ปีงบประมาณเดือนละ  2 ครั้ง

เดิม 100,000 บาท) ห่างไกลยาเสพติด
 -เพื่อรณรงค์สกัดกั้นนักดื่ม

หน้าใหม่และเปิดโอกาสให้

เยาวชนทํากิจกรรมที่ดี มีศีลธรรม

 -เพื่อรณรงค์เชิญชวนทุก
ภาคส่วนร่วมใจกันงดเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์

๖ โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อ  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้  สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนชุมชนที่  เด็กและเยาวชนได้ใช้ กองสวัสดิการฯ

สร้างภาวะผู้นําป้องกัน มีกิจกรรมและใช้เวลาว่าง จํานวนไม่น้อยกว่า  200 คน เข้มแข็งพึ่งตนเอง เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ยาเสพติด ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ได้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีอาชีพเสริมรายได้กับ

ตัวเองและครอบครัว

งบประมาณและที่มา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการจัดทําและทบทวนแผน เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน จัดอบรมคณะกรรมการชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนชุมชนที่  -ชุมชนมีแผนพัฒนาของตนเอง กองสวัสดิการฯ

ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการ ปีละ  1  ครั้ง เข้มแข็งพึ่งตนเอง  -ภาครัฐสามารถสนับสนุนแผน

จัดทําแผนตามความต้องการ ได้ ชุมชนได้ตามต้องการ

ของชุมชน

๘ โครงการจัดทํารายงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวบรวมผลงาน ๓๖ ชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวนชุมชนที่ ชุมชนได้เผยแพร่ประชา กองสวัสดิการฯ

กิจการชุมชน กิจกรรมและผลงานของ เป็นรูปเล่ม จํานวนไม่น้อยกว่า เข้มแข็งพึ่งตนเอง สัมพันธ์กิจกรรมผลงาน

ชุมชนในเขตเทศบาล 300  เล่ม / ปี ได้ ของชุมชนต่อสาธารณะ

๙ โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนว  - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดํา ครอบครัวชุมชนในพื้นที่เขต 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนชุมชนที่  -ประชาชนดําเนินชีวติตามแนว กองสวัสดิการฯ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ เนินชีวิต ตามแนวปรัชญา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน เข้มแข็งพึ่งตนเอง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวฯ เศรษฐกิจพอเพียง  รวมกลุ่ม 36  ชุมชน ได้ เกิดการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สร้างเครือข่าย เกิดการแบ่งปัน  -ชุมชนสามารถจําหน่ายผลิต

ผลผลิตซึ่งกันและกันภายใน ภัณฑ์ของชุมชนเป็นการเพิ่มราย

ชุมชน เกิดความรักความสามัคคี ได้

 -ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนเพื่อ

การจําหน่ายผลิดตภัณฑ์ของ

ชุมชนเป็นการเพิ่มรายได้ใน

ครัวเรือน

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการชุมชนร่วมใจ รักษาศีล 5  -เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถาวย ชุมชนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนชุมชนที่  -ประชาชนมีจิสํานึกและได้แสดง กองสวัสดิการฯ

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาท จํานวน 9 ชุมชน เข้มแข็งพึ่งตนเอง ออกถึงความรับผิดชอบ มีส่วนร่วม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระ ได้ ในการสร้างสรรค์สังคม ถิ่นกําเนิด

คุณอันประเสริฐและสมเด็จ ของตนเอง

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  -ประชาชนในชุมชนมีความรัก

นาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ความเข้าใจ  เคารพในความคิด

 -เพื่อประโนชน์สุขแห่งประชา- เห็นของกันและกัน มีความเอื้อ

ชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง เฟื้อ เป็นสังคมเครือญาติ 

กาฬสินธุ์  -ประชาชนเห็นคุณค่าและประ-

 -เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาติ โยชน์ในการนําหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา มาดําเนินชีวิต

อย่างมีความสุข

 -ประชาชนมีความตระหนัก รัก

ปกป้อง เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะส่งผลให้

ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน

11 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี ก่อสร้างลานคอนกรีตหนา - 200,000 - - การก่อสร้างเป็นไป ชุมชนมีพื้นที่สําหรับให้เด็ก กองสวัสดิการฯ

(เสนอโดยชุมชนริมแก่งฯ) พื้นที่ออกกําลังกายในชุมชน 0.10 ม. ขนาด 15.00 x ตามแบบแปลน และเยาวชนได้ออกกําลังกาย

30.00 ม. หรือมีพื้นที่ 450.00

ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม  เพื่อสร้างความเข้มแข็ง คณะกรรมการชุมชนและผู้นํา ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ จํานวนชุมชนเข้มแข็ง คณะกรรมการชุมชนและผู้นํา กองสวัสดิการฯ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ ให้กับผู้นําชุมชนและกลุ่ม กลุ่มต่าง ๆ ใน 36  ชุมชน ๆ พึงตนเองได้ กลุ่มต่างในชุมชนมีความรู้

การศึกษาดูงานของผู้นําชุมชน ต่างๆ ในชุมชน ละ 10 คน ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เพิ่มมากขึ้น

๑๓ โครงการจัดกิจกรรมวันแม่  เพื่อประกาศยกย่องคุณงาม มอบโล่แม่ดีเด่น  36  คน และ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จํานวนผู้เข้าร่วม  ผู้เป็นแม่ได้รับการยกย่อง กองสวัสดิการฯ

แห่งชาติ ความดีของผู้เป็นแม่และจัด จัดพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 300 คน เชิดชูเกียรติและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ การแสดงความจงรักภักดี

๑๔ โครงการเฝ้าระวังและติดตาม  เพื่อไม่ให้ผู้ติดยาเสพติด บําบัดผู้ป่วยที่ติดยา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การบําบัดเป็นไป  ไม่มีผู้ป่วยที่เคยติดยา กองสวัสดิการฯ

ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู  ผู้ติดยา กลับไปเสพยาเสพติดอีก เสพติดในชุมชน ตามเกณฑ์ที่กําหนด เสพติดไปเกี่ยวข้องกับ

เสพติด ยาเสพติดอีก

๑๕ โครงการรณรงค์ต่อต้าน  เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์  จัดกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์ 30,000 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวนชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชนมีความปลอดภัย กองสวัสดิการฯ

ยาเสพติด ต่อต้านยาเสพติด  ในวันที่ ต่อต้านยาเสพติดให้ประชาชน พึงตนเองได้ และห่างไกลยาเสพติด

26 มิ.ย. ของทุกปี  ซึ่งเป็นวัน ในเขตเทศบาล  ได้ตระหนัก

ต่อต้านยาเสพติด  ถึงพิษภัยของยาเสพติด และ

เฝ้าระวังยาเสพติดร่วมกันปีละ  

1  ครั้ง

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้คณะกรรมการสภาองค์- คณะกรรมการ และสมาชิกสภา 50,000 50,000 50,000 50,000 สภาองค์กรชุมชน คณะกรรมการเข้าใจในการ กองสวัสดิการฯ

สภาองค์กรชุมชน กรชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ องค์กรชุมชน  36  ชุมชน มีความเข้มแข็ง ปฏิบัติงานของสภาองค์กร-

ในการปฏิบัติงานของสภา ชุมชน

องค์กรชุมชน

๑๗ โครงการต่อเติมศาลาชุมชน เพื่อใช้เป็นที่ประชุมประชาคม ต่อเติมศาลาชุมชน (ตามแบบ - - 250,000 - การก่อสร้างต่อเติม ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ กองสวัสดิการฯ

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา) และจัดงานประเพณีในชุมชน เทศบาลกําหนด) เป็นไปตามแบบ ในการประชาคมและจัดงาน

แปลนที่กําหนด ประเพณี

๑๘ โครงการปรับปรุงตลาดชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนนําผลิต- ต่อเติมกันสาดหลังคาและปรับ - ๗๕,๐๐๐ - - การก่อสร้างเป็น ประชาชนในชุมชนมีรายได้ กองสวัสดิการฯ

กุดยางสามัคคี ภัณฑ์ของคนในชุมชนมาวาง ปรุงห้องน้ํา ไปตามแบบแปลน เพิ่มขึ้น

(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) จําหน่าย (ตามแบบเทศบาลกําหนด) ที่กําหนด

๑๙ โครงการครอบครัวคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกใน ครอบครัวในชุมชนจํานวน  36 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ครัวเรือนเข้าร่วมไม่ สมาชิกในครอบครัวได้เข้าวัด กองสวัสดิการฯ

นําสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความ ครอบครัวมีหลักธรรม ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัด น้อยกว่า 30 ครัวเรือน ปฏิบัติธรรมนําหลักคําสอน

เข้มแข็ง ในการดําเนินชีวิต ปฏิบัติธรรม มาใช้ในชีวิตประจําวัน

(ขอเพิ่มเติมงบประมาณจาก

เดิม 3 ปี เป็น 4 ปี ๆ ละ 

40,000 บาท

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๐ โครงการปรับปรุงและต่อเติม เพื่อใช้เป็นที่ประชุมประชาคม ต่อเติมที่ทําการชุมชน (ตามแบบ ๑๐๐,๐๐๐ - - - การปรับปรุงและต่อเติม ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ กองสวัสดิการฯ

ที่ทําการชุมชนวัดหอไตร และจัดงานประเพณีในชุมชน เทศบาลกําหนด) เป็นไปตามแบบแปลน ในการประชาคมและจัดงาน

(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตร) ที่กําหนด ประเพณี

(ขอเพิ่มเติมโครงการ)

๒๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม ปรับปรุงและซ่อมแซมตาม - 100,000 - - การปรับปรุงซ่อมแซม ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ กองสวัสดิการฯ

ศูนย์ ศสมช. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน แบบแปลน เป็นไปตามแบบแปลน ในการประชาคมและจัดงาน

(เสนอโดยชุมชนท่าสินค้า) ของชุมชน ที่กําหนด ประเพณี

(ขอเพิ่มเติมโครงการ)

๒๒ โครงงการจัดซื้อที่ดินเพื่อ เพื่อจัดซื้อที่ดินเป็นที่ทําการ ที่ดินเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 30 - 500,000 - - ที่ดิน  30 ตร.ว. ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ กองสวัสดิการฯ

ก่อสร้างที่ทําการชุมชนเกษตรฯ ชุมชน ตารางวา ในการประชาคมและจัดงาน

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ์) ประเพณี

(ขอเพิ่มเติมโครงการ)

๒๓ โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัด เพื่อสร้างลานกีฬาแก่เยาวชน ที่ดินเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 1 งาน 850,000 - - - ที่ดิน  1  งาน ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ กองสวัสดิการฯ

สร้างศาลาเอนกประสงค์ และลานสาธารณะประโยชน์ 28  ตารางวา 28  ตร.ว. ในการประชาคมและจัดงาน

ชุมชนโรงงิ้ว เอนกประสงค์และชาวชุมชน ประเพณี

(เสนอโดยชุมชนโรงงิ้ว) โรงงิ้ว

(ขอเพิ่มเติมโครงการ)

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อปรับปรุงอาคารให้มี ปรับปรุงหลังคาที่รั่วซึมปรับ 150,000 - - - การปรับปรุงซ่อมแซม ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ กองสวัสดิการฯ

ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สภาพใช้งานได้อย่างมี ปรุงฝ้าเพดาน ปรับปรุงห้องน้ํา เป็นไปตามแบบแปลน ในการประชาคมและจัดงาน

ชุมชนบุญกว้าง ประสิทธิภาพ กั้นผนังห้องเก็บของเปลี่ยน ที่กําหนด ประเพณี

(เสนอโดยชุมชนบุญกว้าง) ประตู หน้าต่าง

(ขอเพิ่มเติมโครงการ)

25 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 100,000     100,000       100,000    100,000    จํานวนผู้สูงอายุเข้ ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็ง กองสวัดสดิการ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ) สําหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จํานวน  400  คน ร่วมการแข่งขันไม่ แรงอารมณ์แจ่มใส สังคม

น้อยกว่า 400  ค เบิกบาน

รวม 25  โครงการ - - 3,360,000 3,135,000 2,510,000 2,260,000 - - -

งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  3  การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปะวัฯฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ยุทธศาสตร์ที่ 13  สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
   1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพและ  -ชุมชนมีอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้  -150 คนโดยแบ่งฝึกอบรมอาชีพ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม  -ประชาชนผู้ผ่านการอบรม กองสวัสดิการฯ

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ให้กับครอบครัว เป็น  3  รุ่น อาชีพได้รับการรับรอง มีรายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชน  -กลุ่มอาชีพมีทุนหมุนเวียนใน  -สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน มาตรฐานผลิตภัณฑ์  -กลุ่มอาชีพมีทุนหมุนเวียนใน

การประกอบอาชีพ จํานวน  16  กลุ่ม ชุมชน การประกอบอาชีพ

 

รวม 1  โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 - - -

งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และ 5  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  7  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.ยุทธศาสตร์ที่ 14 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
   1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เฝ้าระวังเหตุการณ์สาธารณ จัดชุดสายตรวจจักรยาน อปพร. ๘๙๒,๘๐๐ ๘๙๒,๘๐๐ ๘๙๒,๘๐๐ ๘๙๒,๘๐๐ สายตรวจจักรยาน สร้างความปลอดภัยใน สํานักปลัดฯ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยที่อาจเกิดขึ้น  ดูแลความ ออกตรวจตราตามจุดเสี่ยงภัย ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ชีวิตและทรัพย์สินของ

สงบเรียบร้อยของชุมชนและ ในช่วงเวลาที่กําหนด กําหนด ประชาชน

สถานที่ราชการ

๒ โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง สมาชิก ฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก อปพร. รับสมัครประชาชนที่สนใจเข้า - - ๑๕๐,๐๐๐ - อปพร. จํานวน สร้างเครือข่ายสมาชิก อปพร. สํานักปลัดฯ

อปพร. รุ่นที่  12 รุ่นที่  12  โดยถ่ายทอดความ รับการฝึกอบรมจัดตั้งเป็นสมาชิก 50  คน เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นกําลัง

รู้ ทักษะ ด้านการป้องกันและ อปพร.รุ่นที่  12  จํานวน 50 สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการ

บรรเทาสาธารณภัย คน ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

๓ โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก เพื่อให้สมาชิก อปพร.ที่ผ่าน สมาชิก อปพร. เข้ารับการฝึก ๒๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ - อปพร.เข้าร่วมการ สมาชิก อปพร.เข้ารับการฝึก สํานักปลัดฯ

อปพร. และทัศนศึกษาดูงาน การฝึกอบรมจัดตั้งไปแล้วทั้ง อบรม จํานวน 50 คน ฝึกอบรม  50  คน อบรม จํานวน 50 คน มี

10  รุ่น ได้ทบทวนความรู้ ความรู้ ทักษะเพิ่มเติมสามารถ

และเพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ เป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่

ด้านการป้องกันและบรรเทา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาธารณภัย

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการฝึกอบรมพัฒนา เพื่อให้มีระบบการบริการ ฝึกอบรมบุคลากรและ ๑๐๐,๐๐๐ - - - การเสียชีวิตจาก ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้

ระบบการบริการการ การแพทยฺฉุกเฉินที่ได้ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ อุบัติเหตุทางถนน รับการป้องกันและแก้ไข

แพทย์ฉุกเฉิน มาตรฐานทั้งด้านบุคลากร ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่เกิน 1 ต่อแสน ประชาชนได้รับความสะดวก

แพทย์และด้านเครื่องมือ ประชากร และปลอดภัยในการสัญจร

อุปกรณ์การปฏิบัติงาน

๕ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อใช้เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ ติดตั้งไฟกระพริบจํานวน 6 จุด งานก่อสร้างเป็นไป ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้ สํานักปลัด

กระพริบเตือน ทราบทางแยกข้างหน้า เพื่อ 1.แยกทางเข้าชุมชน ๒๕,๐๐๐ - - - ตามแบบแปลน รับการป้องกันและแก้ไข

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุใน ดอนกลอยตัดถนนหน้า ประชาชนได้รับความสะดวก

จุดเสี่ยงภัย เรือนจํา และปลอดภัยในการสัญจร

2.แยกทางเข้าชุมชน

หัวโนนโกตัดถนนถีนานนท์ ๒๕,๐๐๐ - - -

3.แยก เอส อาร์ ภายในชุมชน ๗๕,๐๐๐ - - -

สงเปลือย จํานวน 3 ชุด

4.แยกถนนชัยสุนทร ๒๕,๐๐๐ - - -

ตัดถนนบายพายสงเปลือย

5.แยกทางเข้าชุมชนหนอง ๒๕,๐๐๐ - - -

ไชยวานตัดถนนบายพาส

สงเปลือย  (ข้างโชว์รูมบริษัท

ฟอร์ด)

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.แยกถนนหนองทุ่มตัด ๒๕,๐๐๐ - - -

ถนนหน้าเรือนจํา

๖ โครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณ เพื่อติดตั้งระบบไฟสัญญาณ ติตตั้งระบบไฟสัญญาณ จํานวน งานจ้างเป็นไปตาม ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้รับ สํานักปลัดฯ

จราจร จราจรตามแยกจุดตัดถนน 6 จุด แบบแปลน การป้องกันและแก้ไขประชา-

สายหลักภายในเขตเทศบาล   1.แยกถนนธนะผลตัดถนน ๙๕๐,๐๐๐ - - - ชนได้รับความสะดวกและ

โสมพะมิตร (แยกโรงงิ้ว) ปลอดภัยในการสัญจร

  2.แยกถนนธนะผลตัดถนน - ๙๕๐,๐๐๐ - -

1155 (แยกข้าวสาร)

  3.แยกถนนชัยสุนทรตัดถนน - - ๙๕๐,๐๐๐ -

เทศบาล 23 (แยกศึกษาภัณฑ์)

  4.แยกถนนกาฬสินธุ์ตัดถนน - - - ๙๕๐,๐๐๐

แก่งสําโรง (แยกศาลหลักเมือง)

  5.แยกถนนโสมพะมิตรตัด - - - ๙๕๐,๐๐๐

ถนนพรรณา (แยกอีฮง)

  6.แยกถนนผ้าขาวตัดถนน - ๙๕๐,๐๐๐ -

กาฬสินธุ์

งบประมาณและที่มา

144



ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการปรับปรุงเครื่องหมาย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ปรับปรุงเครื่องหมายสัญญาณ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ การเสียชีวิตจาก ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักปลัดฯ

จราจรในเขตเทศบาล ทางถนนอํานวยความสะดวก จราจรและป้ายจราจรที่ลบเลื่อน อุบัติเหตุทางถนน ในการสัญจร  และสร้าง

ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ ชํารุด ให้ชัดเจนพร้อมใช้งาน ไม่เกิน 1 ต่อแสน ความปลอดภัยในชีวิตและ

ถนน เช่น  ตีเส้นแบ่งช่องจราจรทาสี ประชากร ทรัพย์สิน

ของคันหินทางเท้า ตีเส้นทาง

ข้าม (ทางม้าลาย) ติดตั้งป้าย

เตือน ป้ายบังคับ

๘ โครงการตีเส้นเครื่องหมาย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย - ๑๒๘,๑๐๐ - - งานจ้างเป็นไปตาม ประชาชนได้รับความในการ สํานักปลัด

จราจรบนพื้นทาง ถนนอรรถ- ทางถนนอํานวยความสะดวก สัญญาณจราจร ทําการขีดสี แบบแปลน สัญจร และสร้างความปลอด

เปศล ช่วงจากวงเวียนเจ็ดแยก ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ตีเส้นเครื่องหมายสัญญาณจรา- ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หนองแซงถึงถนนสุรินทร์ และปรับปรุงระบบการจราร จรบนพื้นทางความยาวประมาณ

ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม 610  เมตร พร้อมทางข้าม

จราจร

9 โครงการปรับปรุงแก้ไข  -เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมเครื่อง 1.ขัดสีตีเส้น ติดตั้งป้ายจราร ๒๐๐,๐๐๐ - - - งานจ้างเป็นไปตาม ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักปลัดฯ

จุดอันตราย หมายจราจรภายในเขต ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม แบบแปลน ในการสัญจร  และสร้าง

(ขอเพิ่มเติมเป้าหมาย เทศบาลให้มีความชัดเจน จราจรแยกถนนประดิษฐ์ตัด ความปลอดภัยในชีวิตและ

โครงการ) ทันสมัย ถนนเสน่หา (แยกพร้อมพรรณ) ทรัพย์สิน

2.ขีดสีตีเส้น ติดตั้งป้ายจราจร ๒๐๐,๐๐๐ - - -

พร้อมทางข้าม ก่อสร้างเกาะ

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บังคับทางร่วม บริเวณแยกหน้า

บขส. (ถนนประดิษฐ์ตัดถนน

โสมพะมิตร) รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาล

3.ขีดสีตีเส้น  ติดตั้งป้าย ๓๐๐,๐๐๐ - - - -

จราจรได้มาตรฐานตาม

หลักวิศวกรรมจราจร

ถนนกาฬสินธุ์จากบริเวณ

แยกป่าไม้ถึงแยกศาลหลัก

เมือง

4.ขีดสีตีเส้น  ติดตั้งป้าย ๒๐๐,๐๐๐ - - - -

จราจรได้มาตรฐานตาม

หลักวิศวกรรมถนนภิรมย์

จากวงเวียนพระยาชัย-

สุนทรถึงแยกโรงเรียน

กาฬสินธุ์พิทยาสัย

5.ขีดสีตีเส้น  ติดตั้งป้าย ๒๐๐,๐๐๐ - - - -

จราจรได้มาตรฐานตาม

หลักวิศวกรรมถนนชัย

สุนทรจากวงเวียนไดโน-

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เสาร์ถึงวงเวียนโปงลาง

6.ขีดสีตีเส้น  ติดตั้งป้าย ๓๐,๐๐๐ - - - -

จราจรได้มาตรฐานตาม

หลักวิศวกรรมถนน

ถีนานนท์บริเวณเขตหน้า

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยา-

สัย (มิตรภาพที่ 32)

7.ขีดสีตีเส้น ติดตั้งป้าย ๑๐๐,๐๐๐ - - - -

จราจรได้มาตรฐานตาม

หลักวิศวกรรมถนนประ-

ดิษฐ์บริเวณหน้าโรงเรียน

เทศบาล 4 (แห่งใหม่)

10 โครงการอบรมให้ความรู้กับ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ ประชาชนในชุมชน  ชุมชนละ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ป้องกันการเกิดอัคคี ลดการเกิดเหตุอัคคีภัยในบ้าน สํานักปลัดฯ

ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ 30  คน ภัยในอาคารบ้านเรือน เรือนของประชาชน

และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น กับประชาชนในชุมชน ทั้ง

36  ชุมชน

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วย จ้างเหมาบุคคลจํานวน 10 คน ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ป้องกันการเกิดอัคคี เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ สํานักปลัดฯ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณ- ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ภัยในอาคารบ้านเรือน งานของเจ้าหน้าที่ดังเพลิง

ภัย และบรรเทาสาธารณภัย บาทต่อคน  

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการซ่อมแซมโหญ่เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ   1.เปลี่ยนถังบรรจุน้ํา ขนาด ๒๕๐,๐๐๐ - - - รถยนต์ดับเพลิงมี รถยนต์ดับเพลิงอยู่ในสภาพ สํานักปลัดฯ

จักรกล อุปกรณ์เครื่องใช้ในงานด้าน 5,000 ลิตร ความหนา 6 ประสิทธิภาพในการ พร้อมใช้งานด้านการป้องกัน

(ขอเพิ่มเติมเป้าหมาย การป้องกันและบรรเทา มิลลิเมตร ของรถยนต์บรรทุก ใช้งาน และบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ) สาธารณภัย น้ําดับเพลิง บรรเทา 11 

หมายเลขทะเบียน 82-3552 กส.

  2.เปลี่ยนถังบรรจุน้ํา ขนาด - ๕๕๐,๐๐๐ - -

10,000 ลิตร ความหนา 6 

3.เคาะพ่นสีรถยนต์ตรวจการณ์ ๓๐,๐๐๐ - - -

เทศกิจ  เทขทะเบียน ป 0956

กาฬสินธุ์

4.เคาะพ่นสีรถยนต์ตรวจ ๓๐,๐๐๐ - - -

การณ์เลขทะเบียน 

บจ.8979 กาฬสินธุ์

13 โครงการเพิ่มความปลอด เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งกล้องวงจรปิดสี การติดตั้งเป็นไป ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สํานักปลัดฯ

ภัยในทรัพย์สินของราชการ ในบริเวณพื้นที่ที่สําคัญหรือ อินฟาเรดระบบ HD ตามที่กําหนด การใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตาม

(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ความละเอียด 1 ล้าน กฎหมายจราจร ลดปัญหาการ

ของโครงการ) ในชีวิตและทรัพย์สินของ พิกเซล  เกิดอุบัติเหตุทางถนน

ทางราชการและประชาชน ริมแก่งดอนกลาง 10 จุด

 -บริเวณสวนสาธารณะ ๑๐๐,๐๐๐ - - -

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ริมแก่งดอนกลาง 10 จุด

 -บริเวณสถานีดับเพลิงย่อย ๑๐๐,๐๐๐ - - - -

แก่งดอนลาง จํานวน 10 จุด

 -บริเวณพุทธมณฑลจังหวัด ๑๐๐,๐๐๐ - - - -

กาฬสินธุ์  จํานวน  15 จุด

14 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ งานจ้างเป็นไปตาม ทรัพย์สินที่ติดตั้งในอาคารเอนก สํานักปลัดฯ

ดูแลและรักษาทรัยพ์สิน ดูแลและรักษาทรัพย์สินที่ติด และรักษาทรัพย์สิน  จํานวน ข้อกําหนด ประสงค์  อาคารห้องน้ํา 5 หลัง

ตั้งในอาคารเอนกประสงค์ 2  คน และบริเวณ  โดยรอบพุทธมณฑล

อาคารห้องน้ํา  5  หลัง และ ภายในสวนสาธารณะแก่งดอน

บริเวณโดยรอบพุทธมณฑล กลางได้รับการดูแลและรักษา

ภายในสวนสาธารณะแก่ง

ดอนกลาง

๑๕ โครงการจ้างเอกชนรักษา เพื่อให้อาคารสํานักงานและ จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ งานจ้างเป็นไปตาม อาคารสํานักงานเทศบาลและ สํานักปลัดฯ

ความปลอดภัยสํานักงาน ทรัพย์สินทางราชการมีความ ปลอดภัยสํานักงานเทศบาลเมือง ข้อกําหนด ทรัพย์สินทางราชการมีความ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปลอดภัย กาฬสินธุ์(นอกเวลาราชการ) ปลอดภัย

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการติดตั้งหัวดับเพลิง เพื่อติดต่อหัวดับเพลิงจาก ติดตั้งหัวดับเพลิงจากท่อ ๕๐๐,๐๐๐ - - - ป้องกันการเกิดอัคคี ลดการเกิดเหตุอัคคีภัยในบ้าน สํานักปลัดฯ

จากท่อส่งน้ําประปา ท่อส่งน้ําประปาให้ครอบ ส่งน้ําประปาจํานวน 10 จุด ภัยในอาคารบ้านเรือน เรือนของประชาชน

คลุมพื้นทีในเขตเทศบาล/ 1.ตรงข้ามประตูทางเข้า

จุดเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุ วัดกลางทิศตะวันตก

อัคคีภัย 2.ตรงข้ามร้านโชควัฒนา

ยานยนต์ถนนธนะผล

3.หน้ากลินิกนายแพทย์

สุรนาถถนนธนะผล

4.แยกกลางชุมชนสง

เปลือยกลาง (แยก SR)

5.บริเวณทางโค้งแยก

ทางเข้าหมู่บ้านจัดสรร

ภายในชุมชนสงเปลือย

กลาง

6.หน้าร้านเจแอลเพา

เวอร์ซาวด์ถนนพรรณา

7.หน้าที่ทําการชุมชน

หนองผักแว่นถนนเสน่หา

8.บริเวณตู้โทรศัพท์

สาธารณะถนนเสน่หา

งบประมาณและที่มา
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9.บริเวณหน้าร้านเซเว่น

อีเลฟแว่นข้าง รพ.กาฬสินธุ์

ถนนกาฬสินธุ์

10.ตรงข้ามปากซอย

อนรรฆนาค 22

ถนนอนรรฆนาค

17 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ นักเรียนในสังกัดโรงเรียน ๕๐,๐๐๐ - - - นักเรียนในสังกัดโรงเรียน สร้างความปลอดภัยใน สํานักปลัด

สร้างความปลอดภัยทางน้ํา ป้องกันการจมน้ําในเด็กและ เทศบาลจํานวน 100 คน เทศบาลผ่านการฝึก ชีวิตและทรัพย์สินของ

(ขอเพิ่มเติมโครงการ) รณรงค์กู้ชีพทางน้ําเพื่อเอา อบรม  100  คน ประชาชน

ชีวิตรอด พร้อมสอนการว่าย

น้ําให้แก่นักเรียนในสังกัด

เทศบาล

รวม 17  โครงการ - - 7,050,800 5,788,900 4,510,800 5,110,800 - - -

งบประมาณและที่มา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) 



แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  3  การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
1.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการคุณธรรมสร้างผู้นําแห่ง  -เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน  -นักเรียน 150 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 -  -นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สํานักการศึกษา

อนาคต การสร้างสังคมยุคใหม่  -สมาชิก/กรรมการพุทธ ในบทบาทหน้าที่ ในฐานะพุทธ

สมาคม 30 คน ศาสนิกชน
 -เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  -อุดหนุนงบประมาณให้กับ  -นักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติ

และทัศนคติที่ดีต่อสังคมไทย พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ และเผยแพร่ต่อสังคมโดยรวมได้

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  - ฝึกพัฒนากาย และพัฒนาจิต  - เยาวชน จํานวน ๑๖๐ คน 50,000 50,000 50,000 50,000 -  - เยาวชนได้ฝึกปฏิบัติในฐานะ สํานักการศึกษา
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนใน คือการออกกําลังกายและ  - ครู อาจารย์ จํานวน ๒๐ คน พุทธศาสนิกชนที่ดี ในโครง

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ การฝึกสมาธิ  - วิทยากร จํานวน ๑๐ คน การปฏิบัติตนตามวิถีไทย
 - ผู้เข้าร่วมโครงการจาก มมร. วิถีพุทธ
จํานวน ๑๐ คน  - เยาวชนในเขตเทศบาลได้รับ

 - อุดหนุนงบประมาณให้กับ ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
สมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

( เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1  พ.ศ.2560)
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยน  -เพื่อเยี่ยมเยียนและแลก  -สมาชิกสมาคมวัฒนธรรมผู้ไทย 50,000 50,000 50,000 50,000 - ได้เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความ สํานักการศึกษา

อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรม เปลี่ยนวัฒนธรรมผู้ไทย และผู้สนใจ จํานวน 50 คน คิดเห็นทางวัฒนธรรมกับชนเผ่า

ผู้ไทย ปี 2560  -เพื่อประชาสัมพันธ์และ  -อุดหนุนงบประมาณให้กับ ผู้ไทยในต่างถิ่น
เผยแพร่วัฒนธรรมผู้ไทย สมาคมผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์และวัฒนธรมผู้ไทย
บ้านหนองหล่ม

4 โครงการส่งเสริมการดําเนิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณให้กับสภา 50,000 50,000 50,000 50,000 - สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมือง สํานักการศึกษา

งานสภาวัฒนธรรมเทศบาล การดําเนินงานของสภา วัฒนธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์ วัฒนธรรมเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์

๕ โครงการสนับสนุนจังหวัดในการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทํา- 200,000 200,000 200,000 200,000 - ประชาชนได้ร่วมสืบสานวัฒน- สํานักปลัดฯ

จัดงานมหกรรมโปงลางแพรวา การจัดงานกาชาดจังหวัด การปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ธรรมและส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจ

กาฬสินธุ์ และการท่องเที่ยว

รวม 5  โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 400,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการป้องกันและรักษาความ เพื่อส่งเสิรมให้ภาคประชาชน อุดหนุนงบประมาณในการ ๔๐๐,๐๐๐ - - - สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 41 สามารถป้องกันเหตุร้ายที่อาจ สํานักปลัดฯ

สงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ ดําเนินงานให้กับหอการค้า ลดอัตราการเสีย เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน

ด้วย CCTV  ภาคประชาชน ดูแลความปลอดภัยในชีวิต จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 100 ชีวิตจากอุบัติเหตุทาง ของประชาชน

และทรัพย์สิน จุด ถนน

รวม 1  โครงการ - - 400,000 - - - - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอุดหนุนสมาคม เพื่ออุดหนุนสมาคมฌาปนกิจ- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ย- 100,000 100,000 100,000 100,000 - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ย- กองสวัสดิการฯ

ฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมือง- ยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมือง-

ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในการ กาฬสินธุ์มีความเข้มแข็งในการ กาฬสินธุ์มีเงินทุนหมุนเวียน

สงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต บริหารกิจการของสมาคมฯ ในการบริหารกิจการ
และเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย
2 โครงการยืดอายุผู้สูงวัยด้วย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพ  -เพื่ออุดหนุนสมาคมฌาปน- 50,000  50,000   50,000   50,000    - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ

กายใจที่สมบูรณ์ ที่ดีและกําลังใจที่จะดํารงตน กิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์
อยู่ในสังคมได้ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเงินทุนหมุนเวียน

3 โครงการอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อทํากิจกรรมร่วมแลก จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 - ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ กองสวัสดิการฯ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนันทนา โรงเรียนผู้สูงอายุตามหลักสูตร มีกิจกรรมร่วมกันมีความรักความ

การ ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูง โดยมีจํานวนผู้สูงอายุทั้งหมด สามัคคี ความเอื้ออาทรห่วงใย

อายุให้มีส่วนร่วมในสังคมและ 248 คน เอาใจใส่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประ-

ถ่ายทอดภูมิปัญญาสร้างเครือ โยชน์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข่าย และส่งเสรืมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการส่งเสริมกิจการสภา  -เพื่ออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน 50,000  50,000   50,000   50,000    - องค์กรชุมชนมีความเข้ม กองสวัสดิการฯ

องค์กรชุมชนตําบลกาฬสินธุ์ ในการดําเนินงานของสภาองค์- ตําบลกาฬสินธุ์ แข็ง
กรชุมชนตําบลกาฬสินธุ์

รวม 4  โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณุข
1.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อให้ครูผู้สูงวัยรู้จักดูแล  - ครูบํานาญ จํานวน ๑๓๐ คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง สํานักการศึกษา

ครูผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ สุขภาพตนเองให้ดีทุกด้าน  - ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 

สร้างพลังกาย พลังใจ ในทาง 10 คน

ที่ดี  - วิทยากร จํานวน ๑๐ คน

 - สมาคมครูบํานาญจังหวัด

กาฬสินธุ์

รวม 1  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ที่  3  การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปะวัฯฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ยุทธศาสตร์ที่ 13  สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
   1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอด เพื่อช่วยเหลือสมาคมคนตาบอด  -สมาชิกของสมาคม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - สมาคมคนตาบอด กองสวัสดิการฯ

จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ในการดําเนิน คนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับ

กิจกรรมของสมาคม  -อุดหนุนให้กับสมาคม การช่วยเหลือในการ

คนตาบอด ดําเนินกิจกรรมของ

รวม 1  โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - -

งบประมาณและที่มา
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บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08) 



แบบ ผ. 08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การศึกษา ครุภัณฑ์  - เพื่อให้สํานักการศึกษาและ  - จัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับสํานัก สํานักการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด มีเครื่อง การศึกษา และสถานศึกษาใน
มือเครื่องใช้ที่เพียงพอ และ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักการศึกษา

โฆษณาและ ปฏิบัติงาน  -เครื่องเสียงประจําสนามกีฬา           91,200  -  -  - สํานักการศึกษา

เผยแพร่ กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 1 ชุด

 -กล้องบันทึกภาพนิ่ง 12 ล้าน 26,000  -  -  - สํานักการศึกษา

พิกเซล จอทัชสกรีน 3.0 นิ้ว 
ปรับระดับได้ จํานวน  1  ตัว

โรงงาน  -เลื่อยวงเดือน 2 ตัว             8,000  -  -  - สํานักการศึกษา

โรงงาน  -เครื่องเจียร์ตัด แบบมือถือ
้

 11,000  -  -    -   สํานักการศึกษา

(ขอเปลี่ยนแปลง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อย

และเพิ่มเติม) กว่า 300 วัตต์ จํานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและที่มา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
( เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1  พ.ศ.2560)
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

กีฬา เครื่องออกกําลังกายในร่ม
 - จักรยานนั่งปั่น 5 ชุด         100,000  -  -  - สํานักการศึกษา

 - เก้าอี้ลดหน้าท้อง 2 ตัว           40,000  -  -  - สํานักการศึกษา

 - ชุดปั่น 2 ตัว           36,000  -  -  - สํานักการศึกษา

 - เบาะยิม 1 ใบ             5,900  -  -  - สํานักการศึกษา

 - เครื่องนวดสลายไขมัน             9,500  -  -  - สํานักการศึกษา

สํานักงาน  -สกอร์บอร์ดไฟฟ้าแบบ LED -      1,500,000  -  - สํานักการศึกษา

ประจําสนามกีฬากลางจังหวัด
 -ชุดรับแขก 5 ตัว 1 ชุด  -           12,000  -  - สํานักการศึกษา

 -เครื่องปรับอากาศ 3 ตัว         114,000  -  -  - สํานักการศึกษา

 -พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 18 นิ้ว             6,250  -  -  - สํานักการศึกษา

จํานวน 5 ตัว
 - โต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว
โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต             8,500  -  -  - สํานักการศึกษา

 -เก้าอี้ทํางานบุนวมพนักสูง 15,700  -  -  - สํานักการศึกษา

จํานวน 3 ตัว
 -เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ประจําอัฒจรรย์ - 3,960,000  -  - สํานักการศึกษา

สนามกีฬากลางและโรงยิม
จํานวน 1,800 ตัว ๆ ละ 2,200 บ.

 -ถังต้มน้ําไฟฟ้าขนาดความจุ 15,000  -  -  - สํานักการศึกษา

22.5 ลิตร จํานวน 1 ถัง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

สํานักงาน  -โต๊ะทํางานเหล็ก  ขนาด 4 ฟุต  5,800  -  -    -   สํานักการศึกษา

(ขอเปลี่ยนแปลง จํานวน 1 ตัว

และเพิ่มเติม)  -เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว 3,500 - - - สํานักการศึกษา

 -เก้าอี้บุนวม มีพนักพิง ขนาด 11,700  -  -    -   สํานักการศึกษา

 66x113x123 ซม. ลึก 66 ซม. 

จํานวน 3 ตัว
 -เก้าอี้บุนวมพนักพิง ขนาด 5,900  -  -    -   สํานักการศึกษา

 68x69x726x  ลึก116 ซม.

จํานวน 1 ตัว 
 -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน 19,200  -  -    -   สํานักการศึกษา

กระจกใส ขนาด 5 ฟุต จํานวน 4 ตู้ 

 -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2บานเลื่อน 12,800  -  -    -   สํานักการศึกษา

กระจกใส ขนาด 3 ฟุต จํานวน4 ตู้ 

 -โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด  6,400  -  -    -   สํานักการศึกษา

60x120x75 ซม. จํานวน 2 ตัว
 -พัดลม (มอก.) แบบตั้งพื้น  35,000  -  -    -   สํานักการศึกษา

ขนาด 24 นิ้ว (400 มม.)
จํานวน 10 ตัว
 -เก้าอี้พลาสติก ขนาด 19x37x81 ซม.  50,000  -  -    -   สํานักการศึกษา

จํานวน 200 ตัว
 -ชุดรับแขกขนาดเล็ก 1 ชุด  -  6,500  -  -    -   สํานักการศึกษา

และโต๊ะ รวม 4 ตัว
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

 -โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว เงา หนา 25 มิล  36,000  -  -    -   สํานักการศึกษา

ขนาด ก 75 x ย 180 x ส 75  
จํานวน 20  ตัว
จัดซื้อสังฆภัณฑ์ที่ใช้ในงานพิธีจํานวน 73,000  -  -    -   สํานักการศึกษา

7  รายการ
 -โต๊ะหมู่บูชาพร้อมแท่นรองกราบชุด

ใหญ่  1  ชุด ราคา 20,000  บาท
 -อาสนะพนักพิงพระสงฒ์ จํานวน 10

ชุด ๆ ละ 1,600  บาท เป็นเงิน 
16,000  บาท
 -อาสนะ(รองทั่วไป) จํานวน 10 ผืน 

ผืนละ 200  บาท 
 -พรมขนาด 1X10 เมตร จํานวน 4 

ผืนๆ ละ 2,000 บาท
 -ตาลปัตรพระสงฆ์จํานวน 10 อัน

อันละ 800 บาท
 -ฆ้องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร

พร้อมขาตั้ง 1 ชุด ชุดละ 15,000 บาท

 -เชิงเทียนเรือหงส์(ทองเหลือง 9 ข่อ)

จํานวน  2  ลํา ๆ ละ 2,000 บาท
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

งานบ้านงานครัว  -เครื่อตัดหญ้าข้อแข็งชนิดสะพาย 28,500  -  -    -   สํานักการศึกษา

(ขอเพิ่มเติม) จํานวน  3  เครื่อง

การเกษตร  -เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง  15,000  -  -    -   สํานักการศึกษา

(ขอเพิ่มเติม) เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5  แรงม้า

จํานวน  1  เครื่อง

ยานพาหนะและขนส่ง  -จัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก - - 400,000  - สํานักการศึกษา

ชนิด 4  ล้อ  เครื่องยนต์เบนซิน
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1,500  ซีซี พร้อมพลัง
ทางเลือก (LPG) จํานวน 1 คัน
 -รถยนต์กระบะบรรทุก 610,000  -  -  - สํานักการศึกษา

ตอนเดียว ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
2,800 ซีซี  จํานวน 1 คัน
 -รถยต์บรรทุก ๖ ล้อ  -  -   1,400,000  - สํานักการศึกษา

เครื่องยนต์ดีเซล 150 แรงม้า
จํานวน  1  คัน

ไฟฟ้าและวิทยุ  -เครื่องสํารองไฟ 2 เครื่อง             5,000  -  -  - สํานักการศึกษา

คอมพิวเตอร์  -เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์ 6,600  -  -  - สํานักการศึกษา

(ขอเพิ่มเติม) หรือ LED 18 หน้า/นาที จํานวน
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

2  เครื่อง

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธ์

สํานักงาน  -เก้าอี้พลาสติก ขนาด 19x37x81 ซม.  -  -  100,000  -   รร.ท.1
(ขอปรับปรุง จํานวน 400 ตัว
และเพิ่มใหม่)  -โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับครู  -  67,000  -    -   รร.ท.1

จํานวน 10 ชุด
 -ตู้เหล็ก 2 บานเปิด บานกระจก  -  -  -    42,000 รร.ท.1
จํานวน  10  ตู้
 -เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อย  76,000  -  -    -   รร.ท.1
กว่า 30,000 บีทียู แบบแขวน
จํานวน 2 เครื่อง
 -พัดลม (มอก.) แบบตั้งพื้นขนาด  35,000  -  -    -   รร.ท.1
24  นิ้ว (400 มม.)
จํานวน  10  ตัว
 -พัดลม (มอก.) แบบโคจรติดผนัง  117,000  -  -    -   รร.ท.1
ขนาด  16 นิ้ว
จํานวน  60  ตัว
 -โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว เงา
ขนาด ก75xย180xส75 36,000  -  -    -   รร.ท.1
จํานวน  20  ตัว
 -เครื่องดูดฝุ่นขนาด  15  ลิตร 5,000  -  -    -   รร.ท.1
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

จํานวน  1  เครื่อง

โฆษณาและ  -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อม 100,000  -  -    -   รร.ท.1
เผยแพร่ อุปกรณ์และติดตั้งจํานวน 2 ชุด
(ขอเปลี่ยนแปลง

และเพิ่มใหม่)

คอมพิวเตอร์  -เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 16,000  -  -  - สํานักการศึกษา

(ขอเพิ่มเติม) เครื่อง

  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

ไฟฟ้าและวิทยุ  -จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม ๑ชุด 65,000  -  -    -   รร.ท.2

โฆษณาและ  -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  50,000  -  -    -   รร.ท.2
เผยแพร่ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  1 ชุด
(ขอเพิ่มเติม)  -กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  26,000  -  -    -   รร.ท.2

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้าน

พิกเซล จํานวน 1 ตัว
สํานักงาน  -พัดลม (มอก.) แบบตั้งพื้น  35,000  -  -    -   รร.ท.2
(ขอเปลี่ยนแปลง ขนาด 24 นิ้ว (400 มม.)
และเพิ่มใหม่) จํานวน 10 ตัว

 -โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว เงา  36,000  -  -    -   รร.ท.2
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

ขนาด ก75xย180xส75
จํานวน  20 ตัว
 -เก้าอี้บุนวม จํานวน 100 ตัว  60,000  -  -    -   รร.ท.2
 -โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับ  40,200  -  -    -   รร.ท.2
ครู จํานวน 6 ชุด
 -เครื่องดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร  5,000  -  -    -   รร.ท.2
จํานวน  1  เครื่อง

คอมพิวเตอร์  -เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน  32,000  -  -    -   รร.ท.2
(ขอเพิ่มเติม) สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง

 -เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ จํานวน  54,000  -  -    -   รร.ท.2
6  เครื่อง

  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
สํานักงาน  -ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน 28,800 - - - รร.ท.3
(ขอเปลี่ยนแปลง กระจกใส ขนาด 5 ฟุต จํานวน
และเพิ่มเติม) 6  ตู้  

 -โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับครู 40,200 - - - รร.ท.3
จํานวน  6  ชุด
 -โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว 50,000 - - - รร.ท.3
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม.
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

ยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม ที่นั่งมีความ

กว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. จํานวน 10 ชุด

 -พัดลม (มอก.) แบบโคจรติดผนัง 40,000 - - - รร.ท.3
ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 10 ตัว
 -พัดลม (มอก.) แบบตั้งพื้น ขนาด 35,000 - - - รร.ท.3
24 นิ้ว (400 มม.) จํานวน 10 ตัว

 -กริ่งสัญญาณเตือน จําวน 1 ชุด 12,000 - - - รร.ท.3
 -เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง 54,000 - - - รร.ท.3

โฆษณาและเผยแพร่  -โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 300,000 - - - รร.ท.3
(ขอเพิ่มเติม) ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง

 -จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 40,000 - - - รร.ท.3
1  เครื่อง
 -เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 58,000 - - - รร.ท.3
จํานวน 1 เครื่อง

คอมพิวเตอร์  -อาร์ดดิสแอคเทอร์นอล 4TB 5,250 - - - รร.ท.3
(ขอเพิ่มเติม) จํานวน  1  เครื่อง

 -เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 57,580 - - - รร.ท.3
จํานวน 2 ชุด
 -เครื่องปริ้นเตอร์มีเดีย จํานวน 8,000 - - - รร.ท.3
1 เครื่อง 

ดนตรี  -กลองทอม จํานวน 2 ชุด 7,000 - - - รร.ท.3
(ขอเพิ่มเติม)  -ลําโพงกลางแจ้ง จํานวน 1 ชุด 20,000 - - - รร.ท.3
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เครื่องเล่นสนาม  -ชุดเครื่องเล่นสนาม ชุดผจญภัยใต้ทะเล 834,000 - - - รร.ท.3
(ขอเพิ่มเติม) ลึก ขนาด 1,250X500X 520 ซม.

จํานวน  1  ชุด
ไฟฟ้าและวิทยุ  -เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง 2,600  -  -    -   รร.ท.3
(ขอเพิ่มเติม)

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

สํานักงาน  -โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้  จํานวน  10  ชุด - 72,500 - - รร.ท.4
(ขอเพิ่มเติม)  -โต๊ะ-เก้าอี้โพลี 4 ที่นั่ง ขนาดหน้า 125,000 - - - 

โต๊ะกว้าง 75 ซม. ยาว 120 ซม.
ที่นั่งกว้าง  46 ซม. ลึก 39 ซม. 
ความยาวของเกี้ 195 ซม. 
จํานวน  10  ชุด
 -เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อย - - 152,000 - รร.ท.4
กว่า 30,00 บีทียู แบบแขวน
จํานวน  4 เครื่อง
 -เครื่องถ่ายเอกสาร  จํานวน 1 เครื่อง - - 48,000 - รร.ท.4
 -กริ่งสัญญาณ  จํานวน 1  ชุด 12,000 - - - รร.ท.4
 -โต๊ะพร้อมเก้าอี้ไม้ยางพารา 130,000 - - - รร.ท.4
มีลิ้นชัก จํานวน 100 ชุด
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

 -โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว เงา 18,000 - - - รร.ท.4
หนา 1 มิล ขนาด ก75xย180xส75 

จํานวน  10  ตัว
 -เก้าอี้พลาสติก ขนาด 19x37x81 ซม. - 50,000 - - รร.ท.4
จํานวน 200 ตัว
 -พัดลม (มอก.) แบบตั้งพื้น ขนาด - - 10,500 - รร.ท.4
24 นิ้ว (400 มม.) จํานวน 3 ตัว

 -โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว กว้าง 66,500 - - - รร.ท.4
ไม่นอ้ยกว่า 70 ซม. ยาวไม่น้อย
กว่า 180 ซม. ที่นั่งมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 25 ซม. จํานวน 10 ชุด

โฆษณาและ  -เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ 1 ชุด - 60,000 - - รร.ท.4
เผยแพร่ ประกอบด้วย เครื่องมิกซ์เซอร์
(ขอเปลี่ยนแปลง ลําโพงฮอร์น ไมค์โครโพนพร้อม
และเพิ่มใหม่) สัญญาณเตือน

 -กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว แบบ 50,000 - - - รร.ท.4
full HD จํานวน 1 เครื่อง
 -เครื่องมัลลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - 58,000 - - รร.ท.4
ขนาด 4,000 ANSI Lumens
 จํานวน  1  เครื่อง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

 -เครื่องขยายเสียง  1  เครื่อง 78,800 - - - รร.ท.4
13,000 บาท เครื่องผสมเสียง
mixer 1 เครื่อง 7,500 บาท
เครื่อง cossover network 1 เครื่อง

 3,000 บาทอีควอไลเซอร์ 1 เครื่อง

 4,800 บาทตู้ลําโพง 12'' Full Range

แบบ 2 ทาง 4 ใบ 32,000 บาท
ไมค์ พร้อมเครื่องรับสัญญาณ
แบบไร้สาย 1 ชุด 4,000 บาท
สายลําโพง สายสัญญาณ 1 ชุด
 3,000 บาทปลั๊กไฟ ติดแร๊ค 1 ชุด

2,000 บาทกล่อง แล๊ค 1 ชุด
 3,500 บาทค่า ติดตั้ง 4 ชุด 
6,000  บาท

คอมพิวเตอร์  -เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน - - 30,000 - รร.ท.4
(ขอเพิ่มเติม) สํานักงานจํานวน 2 เครื่อง
โรงงาน  -เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ 5,600 - - - รร.ท.4
(ขอเพิ่มเติม) ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

 -เครื่องเขียน อินเวิดเตอร์ ขนาด 3,500 - - - รร.ท.4
300 แอมป์ จํานวน  1  เครื่อง
 -เครื่องตัดจิ๊กซอ จํานวน 1 เครื่อง 2,000 - - - รร.ท.4
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

 -สว่านไฟฟ้า  จํานวน  1  เครื่อง 2,500 - - - รร.ท.4
 -เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม) จํานวน 5,000 - - - รร.ท.4
1  เครื่อง
 -เครื่องยิงด้วยลม จํานวน 1 เครื่อง 1,500 - - - รร.ท.4

ดนตรี  -เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตชุดใหญ่ 220,000 - - - รร.ท.4
(ขอเพิ่มเติม) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 คน

จํานวน  1  วง

โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ
สํานักงาน  -กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก ขนาด 10,360 - - - รร.ท.5
(ขอเพิ่มเติม) 120x200 ซม. จํานวน 4 แผ่น

 -ชั้นวางของ ขนาด 80x30x90 ซม. 20,000 - - - รร.ท.5
( 6 ช่อง) จํานวน 20 ชุด
 -ชั้นวางรองเท้า ขนาด 18x118x 60,000 - - - รร.ท.5
34 ซม.12 ช่อง จํานวน 10 ตัว
 -โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับครู จํานวน 5 ชุด 33,500 - - - รร.ท.5
 -โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต 5,800 - - - รร.ท.5
จํานวน 1 ตัว 
 -เก้าอี้บุนวมพนักพิง ขนาด 68x 5,900 - - - รร.ท.5
69x726xลึก 116 ซม.จํานวน
1 ตัว
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

 -เก้าอี้บุนวม จํานวน 20 ตัว  12,000 - - - รร.ท.5
 -โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 20 ชุด ขนาด  60,000 - - - รร.ท.5
60x120x55 ซม. พร้อม

เก้าอี้ 6 ตัว/ชุด 
 -โต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหาร  50,000 - - - รร.ท.5

จํานวน  16  ชุด
 -โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว เงา  18,000 - - - รร.ท.5

ขนาด ก75xย180xส75 จํานวน
10 ตัว
 -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน  28,800 - - - รร.ท.5

เลื่อนกระจกใส ขนาด 5 ฟุด จํานวน 6 ตู้

 -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน  43,200 - - - รร.ท.5

เลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุด จํานวน 6 ตู้

 -เก้าอี้พลาสติก ขนาด 19x37x  37,500 - - - รร.ท.5

81 ซม. จํานวน  150 ตัว
 -เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า  76,000 - - - รร.ท.5

30,000 บีทียู แบบแขวน จํานวน 2 เครื่อง

 -เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล  50,000 - - - รร.ท.5

(ขาว-ดํา) ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที

จํานวน  1  เครื่อง
 -กริ่งสัญญาณเตือน 1 ชุด  12,000 - - - รร.ท.5
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

โฆษณาและ  -เครื่องเล่น DVD จํานวน 5 เครื่อง  11,960 - - - รร.ท.5
เผยแพร่  -โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  52,000 - - - รร.ท.5
(ขอเพิ่มเติม) ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง

 -เครื่องเสียงพกพา เครื่องช่วยสอน  12,000 - - - รร.ท.5

พร้อม USB/SDCARD เล่น MP3/
FM เครื่องขยายไร้สายแบบหิ้ว
15-50 วัตต์ Portable sound
system จํานวน 4 เครื่อง
 -โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)  30,000 - - - รร.ท.5

ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
 -กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  26,000 - - - รร.ท.5

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 
ล้านพิกเซล จํานวน 1 ตัว
 -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  50,000 - - - รร.ท.5

พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1 ชุด
8 ตัว
 -จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 150 นิ้ว  20,000 - - - รร.ท.5

 -เครื่อยฉายภาพ 3 มิติ จํานวน  24,000 - - - รร.ท.5

1 เครื่อง 
 -เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  58,000 - - - รร.ท.5

ขนาด 4,000 ANSI Lumens
จํานวน 1 เครื่อง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

 -ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งชุดเล็ก  78,800 - - - รร.ท.5

ตู้ลําโพง 12 ว เพาเวอร์มิกเซอร์
ขาตั้ง ลําโพง มิกเซอร์ สายลําโพง
พร้อมไมโครโพน จํานวน 1 ชุด

งานบ้านงานครัว  -ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต  15,000 - - - รร.ท.5
(ขอเพิ่มเติม) จํานวน 1 เครื่อง

 -เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็งชนิด  9,500 - - - รร.ท.5

สะพายเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 

แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง
 -เครื่องซักผ้า แบบฝาบน ความจุ  10,000 - - - รร.ท.5

10  กิโลกรัม
 -ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  50,000 - - - รร.ท.5

คอมพิวเตอร์  -เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน  32,000 - - - รร.ท.5
(ขอเพิ่มเติม) สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง

 -เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือ LED  3,300 - - - รร.ท.5

18 หน้า/นาที จํานวน 1 เครื่อง
 -เครื่องพิมพ์ ชนิดอิงเจ็ท จํานวน  7,700 - - - รร.ท.5

1 เครื่อง
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.1
สํานักงาน  -เก้าอี้นวม  จํานวน  20  ตัว  -   12,000  -    -   ศพด.1

(ขอเพิ่มเติม)  -โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว เงา  -    - 7,200  -   ศพด.1
ขนาด ก 75X ย 180 X ส 75
จํานวน  5  ตัว
 -พัดลม (มอก.) แบบตั้งพื้น ขนาด  -   10,500  -    -   ศพด.1
ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว (400 มม.) 
จํานวน 3 ตัว
 -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน  -   7,200  -    -   ศพด.1
เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต  จํานวน 2 ตู้
 -เก้าอี้พลาสติก ขนาด 19x37x81 ซม. 25,000  -  -    -   ศพด.1
จํานวน  100  ตัว
 -โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 2 ชุด  -   13,400  -    -   ศพด.1
 -กริ่งสัญญาณเตือน  1 ชุด 12,000  -  -    -   ศพด.1

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2
โฆษณาและ  -เครื่องขยายเสียงขนาด 550  9,400  -  -    -   ศพด.2
เผยแพร่ วัตต์ จํานวน  1  เครื่อง
(ขอเพิ่มเติม)  -ลําโพง ฮอร์นขนาด 120 วัตต์  2,200  -  -    -   ศพด.2

จํานวน  2  ตัว
 -ลําโพง ฮอร์นขนาด 50 วัตต์  2,970  -  -    -   ศพด.2
จํานวน  6  ตัว
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งบประมาณและที่มา

 -หม้อแปลง จํานวน 8 ลูก  1,600  -  -    -   ศพด.2
 -สายคร๊อปวาย ขนาด 2x1 นิ้ว  3,000  -  -    -   ศพด.2
จํานวน  2  ม้วน

สํานักงาน เพื่อความปลอดภัยของ  -กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV  50,000  -  -    -   ศพด.2
(ขอเพิ่มเติม) เด็กในศูนย์ฯ อุปกรณ์และติดตั้ง จํานวน 1  ชุด

เพื่อให้เด็กในศูนย์ฯได้ดื่ม  -เครื่องกรองน้ําระบบ RO 5 ขั้นตอน  12,000  -  -    -   ศพด.2
น้ําที่สะอาดและปลอดภัย กําลังผลิต 1200 ลิตร/วัน

 -พัดลม (มอก.) แบบตั้งพื้น  10,500  -  -    -   ศพด.2
24 นิ้ว (400 มม.)
จํานวน  3  ตัว
 -เครื่องปรับอากาศ ขนาด ไม่  114,000  -  -    -   ศพด.2
กว่า 30,000 บีทียู แบบแขวน

คอมพิวเตอร์  -เครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด  3,300  -  -    -   ศพด.2
(ขอเพิ่มเติม) เลเซอร์ หรือ LED 18หน้า/นาที

จํานวน  1  เครื่อง
งานบ้านงานครัว  -เครื่องซักผ้า แบบฝาบน ความจุ  10,000  -  -    -   ศพด.2
(ขอเพิ่มเติม) 10 กิโลกรัม จํานวน  1  เครื่อง

 -เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ชนิด  9,500  -  -    -   ศพด.2
สะพาย เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5
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งบประมาณและที่มา

แรงม้า จํานวน  1  เครื่อง

เครื่องเล่นสนาม  -เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชุด  406,200  -  -    -   ศพด.2
(ขอเพิ่มเติม) บ้านเห็ดริมหาด ขนาด 810x

350x400 ซม. จํานวน 1 ชุด
 -เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชุด  38,000  -  -    -   ศพด.2
บ้านน้อยสองหลัง ขนาด 308x
175x170 ซม. จํานวน 1 ชุด

ดับเพลิง เด็กและบุคลากรในศูนย์ฯ  -เครื่องดับเพลิง2A2B  ๓ ตัว  2,100  -  -    -   ศพด.2
(ขอเพิ่มเติม)

2 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์  -เพื่อจัดซื้อเครื่องเติมอากาศ  -เครื่องเติมอากาศพร้อมระบบ 500,000 - - - สํานักการ

หรือการแพทย์ บําบัดน้ําเสียในโรงฆ่าสัตว์ ควบคุม จํานวน  2  เครื่อง สาธารณสุข

(ขอเพิ่มเติม) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วิทยาศาสตร์  -เพื่อใช้วัดปริมาณออก  -จัดซื้อเครื่องตรวจสอบปริมาณออก 100,000 - - - สํานักการ

หรือการแพทย์ ซิเจนและอุณหภูมิในน้ํา ซิเจนในแหล่งน้ําเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ สาธารณสุข
จํานวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

 -เพื่อให้บริการเชิงรุก ด้าน  -จัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ 180,000 - - -
ทันตกรรมแก่ประชาชน จํานวน  1  ชุด
ในเขตเทศบาลฯ
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งบประมาณและที่มา

โรงงาน  -เพื่อจัดซื้อโต๊ะตัดแต่งซาก  -โต๊ะตัดแต่งซากสุกร จํานวน 4 ตัว 128,000 - - - สํานักการ

(ขอเพิ่มเติม) สุกร ให้เพียงพอสําหรับวาง สาธารณสุข
ซากสุกร

3 เคหะและ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  -รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ - 1,600,000 - - สํานักการ

ชุมชน ขนส่ง สําหรับเก็บขนขยะมูลฝอย ชนิด 4 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อย สาธารณสุข

(ขอเพิ่มเติม) ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล กว่า  3 ลบ.ม. จํานวน  1  คัน
และทดแทนรถเก่าที่ชํารุด

 - รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย - - 6,500,000 - สํานักการ

ชนิด  10  ล้อ ขนาดความจุไม่ สาธารณสุข

น้อยกว่า  20 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน

(ขอเปลี่ยนแปลง)  - รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดท้าย 3,500,000 - - - สํานักการ

ชนิด  6  ล้อ ขนาดความจุไม่น้อย สาธารณสุข

กว่า 12 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน
 - รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 2,200,000 - - - สํานักการ

ชนิด  6  ล้อ ขนาดความจุไม่น้อย สาธารณสุข

กว่า  6  ลบ.ม. จํานวน  1  คัน
 -รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยก 3,100,000 - - - สํานักการ

ภาชนะรองรับมูลฝอย (ถังคอนเทนเนอร์) สาธารณสุข

ชนิด  6 ล้อ  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  8 ลบ.ม. จํานวน  1  คัน
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งบประมาณและที่มา

ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อรถแทรกเตอร์  - รถแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง - 600,000 - - สํานักการ

(ขอเพิ่มเติม) ตัดหญ้า และเครื่องตัดหญ้า จํานวน  1  คัน สาธารณสุข
สําหรับตัดหญ้าตามไหล่
ทางและที่สาธารณะในเขต

เทศบาล

งานบ้านงานครัว  -เครื่องตัดหญ้าชนิดรถเข็น 46,000 - - - สํานักการ

(ขอเพิ่มเติม) จํานวน  2  เครื่อง สาธารณสุข
 -เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 22,000 - - - สํานักการ
จํานวน  2  เครื่อง สาธารณสุข
 -เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 24,000 - - - สํานักการ
จํานวน  2  เครื่อง สาธารณสุข

การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา  -เครื่องสูบน้ําเบนซิน พร้อมสาย 20,000           -  -  - สํานักการ

(ขอเพิ่มเติม) ใช้ในระบบฝังกลบขยะ ดูดผ้าใบ  จํานวน  1  เครื่อง สาธารณสุข
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โรงงาน  -เพื่อจัดซื้อตู้เชื่อมใช้ในงาน  - ตู้เชื่อมทองแดงแท้ จํานวน  1 - 25,000           -  - สํานักการ

(ขอเพิ่มเติม) ซ่อมบํารุงของสํานักการ เครื่อง สาธารณสุข
สาธารณสุข
 -เพื่อจัดซื้อชุดสายพาน  - ชุดสายพานลดระดับลงอ่างลวก 450,000         -  -  - สํานักการ
ทดแทนของเดิมที่ชํารุด รวมโครงสร้างเหล็กชุบกัลลาไนซ์ สาธารณสุข
ให้มีความปลอดภัยในการ พร้อมระบบควบคุมการทํางาน

ทํางานและเหมาะสมกับ จํานวน  1  ชุด

การใช้งาน
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งบประมาณและที่มา

 -เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์มีชั้น  - ชั้นวางสุกรขนาดกว้าง 80 500,000         -  -  - สํานักการ
วางซากสุกรที่เพียงพอและ เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สาธารณสุข
ได้มาตรฐาน สูงชั้นละ 30 เซนติเมตร จํานวน

จํานวน 4 ชั้น สูงจากพื้น  40
เซนติเมตร   จํานวน  10  ตัว

4 บริหาร ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับ 16,000  -  -  - สํานักการ

งานทั่วไป (ขอเพิ่มเติม) งานสํานักงาน มีหน่วยประมวล สาธารณสุข
ผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 
แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 
หน่วย  จํานวน  1  เครื่อง
 -เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด             3,300  -  -  - สํานักการ
LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง สาธารณสุข

5 บริหาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะใน รถยนต์บรรทุกกะบะดีเซลแบบ - ๘๐๐,๐๐๐ - - สํานักปลัด

งานทั่วไป ขนส่ง สํานักปลัดเทศบาล ดับเบิ้ลแคป  ขนาด 1 ตัน
จํานวน  1  คัน

สํานักงาน  -เพื่อให้สํานักปลัดเทศบาล  -จัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับสํานัก

(ขอเพิ่มเติม) มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ ปลัดเทศบาล ดังนี้
พอเพียงและเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการทํางาน
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 -เก้าอี้นวม จํานวน  200 ตัว 
ปี 2561 จํานวน  100  ตัว           60,000  -  -  - สํานักปลัด
ปี 2562 จํานวน  100  ตัว  -           60,000  -  - สํานักปลัด
 - เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน           40,200  -  -  - สํานักปลัด
ขนาด 30,000 บีทียู พร้อม
ติดตั้งจํานวน  1 เครื่อง
 - พัดลมโคจร ขนาด 16" จํานวน 1 เครื่อง             1,800  -  -  - สํานักปลัด

งานบ้านงานครัว  - เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 2           19,000  -  -  - สํานักปลัด

(ขอเพิ่มเติม) จํานวน  2  เครื่อง

คอมพิวเตอร์  - เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน           22,000  -  -  - สํานักปลัด

(ขอเพิ่มเติม) ประมวล แบบที่ 1 จํานวน 1
เครื่อง
 - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 16,000  -  -  - สํานักปลัด
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
1 เครื่อง

ฝ่ายปกครอง

สํานักงาน  - เก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง           13,200  -  -  - สํานักปลัด

(ขอเพิ่มเติม) จาํนวน  6 ตัว

181
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งบประมาณและที่มา

 - เครื่องปรับอากาศขนาด           23,000  -  -  - สํานักปลัด
13,000 บีทียูจํานวน 1 เครื่อง
 - ถังน้ําแสตนเลส ขนาดความจุ           12,000  -  -  - สํานักปลัด
1,250 ลิตรจํานวน  1 ถัง
 - กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์           50,000  -  -  - สํานักปลัด
ติดตั้ง จํานวน  10  ตัว
 - สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ           29,000  -  -  - สํานักปลัด
สารระดับศูนย์บริการ แบบที่  2
จํานวน  1  เครื่อง

ฝ่ายอํานวยการ

สํานักงาน  - โต๊ะพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า  -  - สํานักปลัด

(ขอเพิ่มเติม) 75X180X74 ซม. จํานวน 40
ตัว
ปี 2561 จํานวน  20  ตัว           70,000
ปี 2562 จํานวน  20  ตัว           70,000

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไฟฟ้าและวิทยุ  -เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจํา           30,000  -  -  - สํานักปลัด

(ขอเพิ่มเติม) ที่ขนาด 40 วัตต์จํานวน  1 เครื่อง

182



ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

คอมพิวเตอร์  - เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน           22,000  -  -  - สํานักปลัด

(ขอเพิ่มเติม) ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 1
เครื่อง
 - เครื่องพิมพ์ Multifunction             7,700  -  -  - สํานักปลัด
แบบฉีดหมึก (Injet) จํานวน 1 เครื่อง

ฝ่ายรักษาความสงบฯ

คอมพิวเตอร์  - เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน           22,000  -  -  - สํานักปลัด

(ขอเพิ่มเติม) ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 1
เครื่อง
 - เครื่องพิมพ์ Multifunction             7,700  -  -  - สํานักปลัด
แบบฉีดหมึก (Injet) จํานวน 1 เครื่อง

 -เครื่อง Video Wall Decoder         150,000  -  -  - สํานักปลัด
จํานวน 1 เครื่อง
 -โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV)           60,000  -  -  - สํานักปลัด
จํานวน  2  เครื่อง
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6 การรักษา ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับ  -รถยนต์กระบะเกียร์ - 780,000 - - สํานักปลัด

ความสงบ ขนส่ง การรักษาความสงบและ ธรรมดา 6 สปีด เครื่องยนต์
ภายใน การป้องกันบรรเทา ดีเซลไม่น้อยกว่า 2,363 ซีซี

สาธารณภัย  จํานวน 1 คัน
 -รถยนต์ดับเพลิงขนาดถังบรรจุ - - - 4,500,000 สํานักปลัด

น้ํา 4,000 ลิตร เครื่องยนต์ไม่ต่ํากว่า

160 แรงม้า ชนิด 6 ล้อ 
จํานวน  1  คัน

7 บริหาร ครุภัณฑ์ สํานักงาน  - เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์  - เก้าอี้บุนวมมีพนักพิง จํานวน 7           22,400  -  -  - กองวิชาการฯ

งานทั่วไป (ขอเพิ่มเติม) สํานักงานและครุภัณฑ์ ตัว
คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ใน  - โต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัว             9,000  -  -  - กองวิชาการฯ

การปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์  - เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน           16,000  -  -  - กองวิชาการฯ

(ขอเพิ่มเติม) จํานวน  1  เครื่อง
 -  เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ           22,000  -  -  - กองวิชาการฯ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน  1  เครื่อง
 -เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด             6,600  -  -  - กองวิชาการฯ
LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง
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 - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 16,000  -  -  - กองวิชาการฯ
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
1 เครื่อง

โฆษณาและ  -เครื่องขยายเสียง  จํานวน  1           20,000  - -  - กองวิชาการฯ

เผยแพร่ เครื่อง

(ขอเพิ่มเติม)

8 บริหาร ครุภัณฑ์ สํานักงาน  - เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์  - ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง ขนาด           48,000  -  -  - สํานักการคลัง

งานทั่วไป (ขอเพิ่มเติม) สํานักงานและครุภัณฑ์ W92.0 X D31.1 X H180.5 cm

คอมพิวเตอร์ในการ จํานวน 10 ตู้ 
ปฏิบัติงาน  - ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต ขนาด             3,500  -  -  - สํานักการคลัง

W88.0 X D40.6 X H87.4 cm

จํานวน  1  ตู้
 - ตู้ 2 บานเปิด มือจับบิด ขนาด             8,400  -  -  - สํานักการคลัง
W91.5 X D45.7 X H183 cm
จํานวน  2  ตู้
 - โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต             7,800  -  -  - สํานักการคลัง

จํานวน 1 ตัว
 - เก้าอี้นั่งทํางานโครงเหล็ก             5,900  -  -  - สํานักการคลัง

จํานวน 2 ตัว
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คอมพิวเตอร์  - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ           13,200  -  -  - สํานักการคลัง

(ขอเพิ่มเติม) ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)

จํานวน  4  เครื่อง 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ           44,000  -  -  - สํานักการคลัง

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่อง 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก           21,000  -  -  - สํานักการคลัง

จํานวน 1 เครื่อง 
 -เครื่องพิมพ์ Multifunction             7,700  -  -  - สํานักการคลัง

แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน
1 เครื่อง
 -เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก (inkjet             7,900 สํานักการคลัง
PrinterX สําหรับกระดาษขนาดA3

จํานวน 1 เครื่อง
 -เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ             3,100 สํานักการคลัง

เอกสารทั่วไป จํานวน  1  เครื่อง

สํารวจ  - เครื่องวัดระยะชนิดใช้เรเซอร์           25,515  -  -  - สํานักการคลัง

(ขอเพิ่มเติม) จํานวน 1 เครื่อง
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9 อุตสาห- ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับ  - เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน           48,000  -  -  - สํานักการช่าง

กรรมและ (ขอเพิ่มเติม) ปฏิบัติงานในสํานักการช่าง จํานวน 3 เครื่อง

การโยธา  -เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ 29,000 - - - สํานักการช่าง
งานประมวลผลแบบที่ 2  
จํานวน 1 เครื่อง
 - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED             9,900  -  -  - สํานักการช่าง
ขาวดํา จํานวน  3  เครื่อง
 - เครื่องพิมพ์เอกสารขนาด A3           50,000  -  -  - สํานักการช่าง
รองรับการพิมพ์เขียนแบบ /
พิมพ์ภาพสี  สามารถพิมพ์ภาพ
ขนาด A3 +ได้  จํานวน  2
เครื่อง

สํานักงาน  - เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน         120,000  -  -  - สํานักการช่าง
(ขอเพิ่มเติม) ขนาด 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง

จํานวน  3  เครื่อง

10 เคหะและ ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับ  - รถขุดตักหน้าขุดหลัง ชนิด 3,300,000 - - - สํานักการช่าง

ชุมชน (ขอเพิ่มเติม) ปฏิบัติงานในสํานักการช่าง ขับเคลื่อน 4  ล้อ จํานวน 1 คัน

โรงงาน  -ตู้เชื่อมขนาด 500A ทองแดง           11,500  -  -  - สํานักการช่าง
(ขอเพิ่มเติม) แท้จํานวน  1  เครื่อง
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 -ตู้อินเวศเตอร์ 275A จํานวน             5,900  -  -  - สํานักการช่าง
1 เครื่อง
 - สว่านแท่น  มอเตอร์ ½ แรง           22,500  -  -  - สํานักการช่าง
ขนาด 5 หุน จํานวน 1 เครื่อง

งานบ้านงานครัว  -เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน           22,000  -  -  - สํานักการช่าง
(ขอเพิ่มเติม) จํานวน  2  เครื่อง

 -เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน           12,000  -  -  - สํานักการช่าง
จํานวน  1  เครื่อง
 -เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)           28,500  -  -  - สํานักการช่าง
จํานวน 3 เครื่อง

สํารวจ  - กล้องระดับขนาดกําลังขยาย           34,400  -  -  - สํานักการช่าง
(ขอเพิ่มเติม) 30 เท่า จํานวน 1 ชุด

 -กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์         110,000  -  -  - สํานักการช่าง
ชนิดอ่านค่ามุมได้ ความละเอียด
5  พิลิปดา (ระดับอัตโนมัติ)
จํานวน  1  ชุด
 -อากาศยานไร้นักบิน -  -  -         95,000 สํานักการช่าง
แบบปีกหมุน (โดรน) (Multirotory) 

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด

การเกษตร (ขอเพิ่มเติม)  -ปั๊มน้ํา  1  แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง             5,500  - -  - สํานักการช่าง

สํานักงาน  -ถังน้ํา พี วี ซี ขนาด 2,000 ลิตร           17,000  -  -  - สํานักการช่าง
(ขอเพิ่มเติม) พร้อมติดตั้ง จํานวน  2 ถัง
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ยานพาหนะ  - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด      1,980,000  -  -  - สํานักการช่าง

และขนส่ง 6  ตัน 6  ล้อ แบบกระบะเทท้าย

(เปลี่ยนแปลง) จํานวน  1  คัน
 -รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน      1,920,000  -  -  - สํานักการช่าง
6  ล้อ แบบกระบะเหล็ก
จํานวน  1  คัน

 -รถยนต์กระบะบรรทุก ชนิด 4 ล้อ ๔๒๐,๐๐๐  -  -  - สํานักการช่าง

เครื่องยนต์เบนซิน สามารถรองรับ
พลังงานทางเลือก (LPG) จํานวน 1 คัน

11 บริหาร ครุภัณฑ์ สํานักงาน  - เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์  - โต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต 5,800  -  -  - กองสวัสดิการ

งานทั่วไป (ขอเพิ่มเติม) สํานักงานและครุภัณฑ์ จํานวน  1  ตัว สังคม
คอมพิวเตอร์ในการ  - เก้าอี้บุนวมพนักพิง จํานวน 2,700  -  -  - กองสวัสดิการ
ปฏิบัติงาน 1  ตัว สังคม

คอมพิวเตอร์  - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับ 16,000  -  -  - กองสวัสดิการ
(ขอเพิ่มเติม) งานสํานักงาน มีหน่วยประมวล สังคม

ผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 
แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 
หน่วย  จํานวน  1  เครื่อง
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 - เครื่องปริ้นเตอร์ MP / 287+ 10,000  -  -  - กองสวัสดิการ
Tamk 4800X120 dpi / copy/ สังคม
scan  จํานวน  2  เครื่อง

26,177,685   9,757,600     8,647,700  4,637,000  รวม
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