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ส่วนที่ 1
บทนํา
ลักษณะของแผนการดําเนินงาน
แผนการดํ า เนิน งานของเทศบาลเมือ งกาฬสิ นธุ์ เป็ น แผนที่ แ สดงถึ งรายละเอี ย ดของ
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประจํ า ปี ง บประมาณรายจ่ า ย พ.ศ.2561 โดยโครงการพั ฒ นาและกิ จ กรรมที่ จ ะดํ า เนิ น การมาจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่เป็นรายได้ของเทศบาล รวมทั้งโครงการพัฒนาที่
เทศบาลขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น หรือได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นการนําแผนพัฒนา
เทศบาลสี่ปีเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ.2561 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
1. เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาประจําปีงบประมาณ
2. เพื่อให้มีแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อเป็นการประสานและบูรณาการทํางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการจัดทําแผน
1. ส่วนการงานและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล รวบรวม
แผนงาน โครงการพั ฒ นาและกิ จ กรรมการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน เพื่อเสนอผู้บริหาร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
3. ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนการดําเนินงาน
พร้อมประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
1. ทําให้รู้รายละเอียดของโครงการและกิจกรรมที่จะพัฒนาประจําปีงบประมาณ
2. เป็นแนวทางในการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ
3. เป็นการวางแผนที่จะประสานและบูรณาการทํางานร่วมกันของหน่วยงาน
4. เป็นเครื่องมือการควบคุมการดําเนินงานของผู้บริหาร
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ส่วนที่ 2

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

จํานวนโครงการ
ที่จะดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการในแผนพัฒนาฯ
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64)

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
(386,261,730 บาท)

หน่วยดําเนินการ

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน

๑๕
๖
๑
๐

(15) 100.00
(5) 120.00
(1) 100.00
(1) 0.00

๔,๐๙๔,๐๐๐
๓,๕๔๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๐

1.06
0.92
0.09
0.00

๒๒

(22) 100.00

๗,๙๙๔,๐๐๐

2.07

100.00
100.00
50.00
100.00

๓๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๓,๓๙๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

0.08
0.01
0.88
0.04

๓,๘๙๐,๐๐๐

1.01

๗
๑
๒
๑
๑๑

(7)
(1)
(4)
(1)

(13) 84.62

สํานักการคลัง
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน
3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จํานวนโครงการ
ที่จะดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการในแผนพัฒนาฯ
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64)

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
(386,261,730 บาท)

หน่วยดําเนินการ

สํานักการคลัง
สํานักการศึกษา

๑
๐
๒

(1) 100.00
(1) 0.00
(2) 100.00

๖๐๐,๐๐๐
๐
๓,๔๒๕,๐๐๐

0.16
0.00
0.89

๓

(4) 75.00

๔,๐๒๕,๐๐๐

1.04

๒๕
๖

(28) 89.29
(6) 100.00

๑๐,๓๔๓,๒๕๐
๖๒๒,๐๐๐

2.68
0.16

รวม
5) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
5.1 แผนงานการศึกษา
5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๓๑

(34) 91.18

๑๑
๒

(27) 40.74
(2) 100.00

รวม
6) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยว
6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

๑๓

(29) 44.83

รวม
4) พัฒนาการจัดการศึกษา
4.1 แผนงานการศึกษา
4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๖
๖

(11) 54.55
(11) 54.55

๑๐,๙๖๕,๒๕๐
๔๐,๓๙๐,๗๑๑
๔๐๐,๐๐๐
๔๐,๗๙๐,๗๑๑

๑,๙๖๐,๐๐๐
๑,๙๖๐,๐๐๐

สํานักการศึกษา

2.84
10.46
0.10

สํานักการศึกษา

10.56

0.51
0.51

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน
7) การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
7.3 แผนงานการศึกษา
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
7.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รวม
8) พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
8.1 แผนงานการศึกษา
8.2 แผนงานสาธารณสุข
8.3 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
9) สร้างความสมดุลของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม
9.1 แผนงานบริหารทั่วไป
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

จํานวนโครงการ
ที่จะดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการในแผนพัฒนาฯ
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64)

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
(386,261,730 บาท)

หน่วยดําเนินการ

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน

๒
๒
๑
๓
๑
๑
๒
๑๒

(2) 100.00
(3) 66.67
(4) 25.00
(3) 100.00
(6) 16.67
(6) 16.67
(2) 100.00
(26) 46.15

๑๘๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๘๔๐,๐๐๐

0.05
0.04
0.03
0.03
0.01
0.03
0.04
0.22

0
๑๔
๓
๑๗

(1) 0.00
(14) 100.00
(6) 50.00
(21) 80.95

0
๓,๐๐๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๓,๒๑๐,๐๐๐

0.00
0.78
0.05
0.83

๒
๑๐

(2) 100.00
(12) 83.33

๗๐๐,๐๐๐
๓,๓๑๕,๐๐๐

0.18
0.86

๑๒

(14) 85.71

๔,๐๑๕,๐๐๐

1.04

สํานักการสาธารณสุขฯ

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการสาธารณสุขฯ
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จํานวนโครงการ
ที่จะดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการในแผนพัฒนาฯ
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64)

๐

(3) 0.00

๐

0.00

๐

(3) 0.00

๐

0.00

๒
๒๔

(4) 50.00
(54) 44.44

๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๔,๗๒๖,๘๐๐

0.26
6.40

รวม
12) พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
12.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
12.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

๒๖

(58) 44.83

๒๕,๗๒๖,๘๐๐

6.66

0
๒๒

(1) 0.00
(21) 104.76

0
๑,๙๙๕,๐๐๐

0.00
0.52

รวม
13) สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
13.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
13.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒๒

(22) 100.00

๑,๙๙๕,๐๐๐

0.52

๑
๒

(1) 100.00
(1) 200.00

๒๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

0.01
0.02

๓

(2) 150.00

๑๐๐,๐๐๐

0.03

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน
10) พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาค
การท่องเที่ยว
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
11) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน
11.1 แผนงานเคหะและชุมชน
11.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
(386,261,730 บาท)

หน่วยดําเนินการ

สํานักการช่าง

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน
14) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
14.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
ที่จะดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการในแผนพัฒนาฯ
(พ.ศ.๒๕61 - ๒๕64)

๙

(13) 69.23

๙
๑๘๗

(13) 69.23
(272) 68.75

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
(386,261,730 บาท)

หน่วยดําเนินการ

๒,๒๙๒,๘๐๐

0.59

สํานักปลัดเทศบาล

๒,๒๙๒,๘๐๐
๑๐๗,๘๐๔,๕๖๑

0.59
27.91
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

1 โครงการสํารวจความพึงพอ -จัดจ้างหน่วยงานภายนอกประเมิน
ใจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายผลการประเมิน
ร้อยละ 80

50,000

เขตเทศบาล

กองวิชาการฯ

2 โครงการเทศบาลพบสื่อ
-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
มวลชนและผู้ประกาศข่าว แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
ชุมชน
สื่อมวลชนและผู้ประกาศชุมชน
ชุมชน

50,000

เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

กองวิชาการ
และแผนงาน

3 โครงการจัดเวทีสาธารณะ

10,000

เขตเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

- จัดเวทีสาธารณะหรือจัดเวทีประชาคม
หรือการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผล
กระทบต่อประชาชน

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

4 โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์

- จัดทําหนังสือพิมพ์หรือจุลสาร-วารสาร
ราย 3 เดือน/ครั้ง ครั้งละ 7,000 ฉบับ

350,000

เขตเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

5 โครงการจัดทํารายงาน
กิจการเทศบาล

-จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ 2560

100,000

เขตเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

6 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -จัดทําสปอตผลงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุ ของเทศบาล เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ
โทรทัศน์
โทรทัศน์ท้องถิ่น 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์

144,000

เขตเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

7 โครงการประชุมประจําเดือน -จัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ
คณะกรรมการหอกระจาย หอกระจายข่าวชุมชนเพื่อให้นําข้อมูล
ข่าวสารไปเผยแพร่อย่างถูกต้อง
ข่าวชุมชน

120,000

ห้องประชุม
สภาเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

8 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม -ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ศักยภาพด้านการนําเสนอข่าวสารของ
งานของณะกรรมการหอ คณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน
กระจายข่าวชุมชนและผู้
ประกาศข่าวชุมชน

50,000

เขตเทศบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการ
การจัดทําแผนการดําเนินงาน ดําเนินงานและการติดตามประเมินผล
และการติดตามประเมินผล แผนพัฒนา
10 โครงการสนับสนุนการเลือก -สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
ตั้งตามระบอบประชาธิปไตย สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภา ตาม
กฎหมายกําหนด
11 โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น

-การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

12 โครงการจัดงานวันเทศบาล -ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จํานวน 9 รูป
-มอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานเทศบาล

ลูกจ้างดีเด่น
-อ่านสาส์นวันเทศบาล
-อบรมพนักงาน ลูกจ้าง
13 โครงการปรับปรุงอาคาร
-ปรับปรุงห้องศูนย์บริการสะดวก
สํานักงานทะเบียนท้องถิ่น ตามแบบแปลน
เป็นศูนย์บริการสะดวก
- ติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

50,000 อาคารหอประชุม
ธรรมาภิบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

100,000

เขตเทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

2,500,000

เขตเทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

50,000 หอประชุมธรรมาภิบาล

สํานัก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปลัดเทศบาล

300,000 สํานักงานทะเบียน
ท้องถิ่น

สํานัก
ปลัดเทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

14 โครงการปรับปรุงอาคาร
-ปรับปรุงอาคารสํานักงานฝ่ายป้องกัน
สํานักงานฝ่ายป้องกันและ และบรรเทาสาธารณภัยเป็นสถานที่
บรรเทาสาธารณภัย
ฝึกอบรมการดับเพลิงขัน้ ต้นและหน่วย
งานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟ

100,000 อาคารสํานักงาน
ฝ่ายป้องกันฯ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ -จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงงาน
จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ
10,000 บาท

120,000

สํานัก
ปลัดเทศบาล

เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อการบํารุงรักษาเครื่อง
จักรกล

-จ้างเหมาบุคคลในการซ่อมบํารุงและ
รักษาเครื่องจักรกล จํานวน 2 คน ใน

2 โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
สาธารณะ

-จ้างเหมาบุคคลในการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะจํานวน 10 คน ในอัตรา
เดือนละ 10,000 บาท ต่อคน

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
240,000
เทศบาล
สํานักการช่าง
เมืองกาฬสินธุ์

อัตราเดือนละ 10,000 บาท ต่อคน
1,200,000

เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

สํานักการช่าง

3 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ -จ้างเหมาบุคคลในการออกแบบและ
ปฏิบัติงานด้านออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 2 คน ใน
และควบคุมงานก่อสร้าง อัตราเดือนละ 10,000 บาท ต่อคน

240,000

เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

สํานักการช่าง

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ -จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบตั ิงานด้าน
ในการปฏิบัติงานธุรการ ธุรการ จํานวน 2 คน ในอัตราเดือนละ
10,000 บาท

240,000

เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

สํานักการช่าง
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

5 โครงการจ้างเหมาบุคคล
-จ้างเหมาบุคคลในการบํารุงรักษาระบบ
เพื่อปฏิบัติงานบํารุงรักษา สาธารณูปโภค จํานวน 1 คน ในอัตรา
ระบบสาธารณูปโภค
เดือนละ 10,000 บาท

120,000

เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

สํานักการช่าง

6 โครงการซ่อมแซม บํารุง
-ซ่อมแซมและบํารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
รักษาไฟฟ้าแสงสว่าง
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สาธารณะเพื่อบริการประชาชน

1,500,000

เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

สํานักการช่าง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสํารวจข้อมูลชุมชน -จ้างเหมาบุคคลช่วยในการสํารวจข้อมูล
ชุมชน/ประสานชุมชนจํานวน 3 อัตรา
ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ต่อคน

งบประมาณ
(บาท)
360,000

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

กองสวัสดิการฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการประเมินการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
1.จัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน
ตัวชี้วัดจํานวน 1 คน
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินตัวชี้วัด
ให้กับบุคลากรจํานวน 50 คน

2 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ -จัดอบรมพนักงานเทศบาลและอาสา
ระเบียบพัสดุ
สมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหาร
งาน (อสต.) ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างจํานวนไม่น้อย
กว่า 120 คน
3 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
บุคลากรและทัศนศึกษา
ดูงานบุคลากรเทศบาล

-จัดอบรมการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานและทัศนศึกษาดูงานต่างจังหวัด
โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

30,000

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

กองวิชาการฯ

15,000

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

สํานักการคลัง

100,000

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

สํานักปลัด
เทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

4 โครงการคัดเลือกพนักงาน -พิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างดีเด่น ประจําปี
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างและพนักงานสถานธนานุบาล ที่ปฏิบัติงานดีเด่น
-มอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการคัดเลือก

30,000 อาคารหอประชุม
ธรรมาภิบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

5 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนําการปฏิบัติงาน
พนักงาน ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง

-จัดอบรมพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 40 ซม.
ต่อคนต่อปี

50,000 อาคารหอประชุม
ธรรมาภิบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

6 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม -นําพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เข้าอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ณ สถานฝึกปฏิบัติ

45,000 -จังหวัดกาฬสินธุ์
-พื้นที่ต่างจังหวัด

สํานักปลัด
เทศบาล

30,000 อาคารหอประชุม
ธรรมาภิบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

ธรรม
7 โครงการประชุมมอบนโยบาย - จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจําปี
การปฏิบัติราชการและ
-จัดการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
พิธีลงนาม MOU
ประจําปี โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

-จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
1 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ที่มคี วามจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้กบั ตัวแทนชุมชนๆ ใน 36 ชุมชน
ชุมชนละไม่น้อยกว่า 3 คน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

50,000 อาคารหอประชุม
ธรรมาภิบาล

กองวิชาการ
และแผนงาน

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
2.3 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการฝึกอบรมพนักงาน -จัดอบรมพนักงานครูและบุคลากรทาง
เทศบาลและพนักงานครู การศึกษา
ในสังกัด
2 โครงการจัดหาครูและ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา
ที่ขาดแคลนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล

-จัดจ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการ
ศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล จํานวน 27 คน ๆ ละ 10,000
บาท/เดือน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

100,000

เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

สํานักการศึกษา

3,290,000

เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

สํานักการศึกษา

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

-จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาล
1 โครงการแข่งขันกีฬา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มสี ุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง มีความสัมพันธ์อันดีกบั ชุมชนและจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
150,000 สนามกีฬากลาง สํานักการศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโปรแกรม LTAX
3000 และ LTAX GIS

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
1.สํารวจการใช้ประโยชน์ประกอบการ
ในแปลงที่ดินและอาคารหรือโรงเรือน
(ผท.9)
2.ออกตรวจสอบห้องว่าง หอพัก บ้านเช่า
อพาร์ทเมนต์ ฯลฯ
3.ออกสํารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อตรวจ
สอบผู้ประกอบการรายใหม่ เช่น การติด
ตั้งป้าย
4.ขอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือสิทธิของ
ที่ดินหรืออาคารตามการจดทะเบียนสิทธิ
5.คัดลอกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสิทธิใน
แปลงที่ดิน จากสํานักงานที่ดิน
6.รับแจ้งห้องเช่าว่างหอพัก บ้านเช่า
อพาร์ทเมนต์ ฯลฯว่าง
7.ปรับข้อมูลลงในทะเบียนทรัพย์สิน
(ผท.4) (ผท.5)
8.รายงานการปรับข้อมูล (ผท.13)
9.บันทึกข้อมูลตามโปรแกรม LTAX 3000

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

600,000 พื้นที่เขตปกครอง
ของเทศบาลฯ
พื้นที่เขตปกครอง
ของเทศบาลฯ
พื้นที่เขตปกครอง
ของเทศบาลฯ
สํานักงานที่ดิน
จังหวัดฯ
สํานักงานที่ดิน
จังหวัดฯ
ฝ่ายแผนที่ภาษี
ฝ่ายแผนที่ภาษี
ฝ่ายแผนที่ภาษี

สํานักการคลัง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
10.บันทึกข้อมูลตามโปรแกรม EpTis
11.ข้อมูลพนักงาน/ข้าราชการเบิกเงินค่า
เช่าบ้าน จากส่วนงานราชการต่าง ๆ และ
อ.ป.ท.พื้นที่ข้างเคียง
12.รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 1
เดือน
13.รายงานปรับข้อมูลการใช้แผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
-งวดที่ 1
-งวดที่ 2
-งวดที่ 3

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
ฝ่ายแผนที่ภาษี
ฝ่ายแผนที่ภาษี

ฝ่ายแผนที่ภาษี
ฝ่ายแผนที่ภาษี

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมสนามกีฬากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบแปลนเทศบาล
กลางจังหวัดกาฬสินธุ์
กําหนด
2 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ภายใน
อเนกประสงค์
บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
(บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
950,000 สนามกีฬากลาง สํานักการศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์

2,475,000 สนามกีฬากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์
(เงินอุดหนุน)

สํานักการศึกษา

22

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา
4.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลัก
สถานศึกษา
สูตรสถานศึกษาสอดคล้องตามบริบทของ
สถานศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

100,000 โรงเรียนเทศบาล/ สํานักการศึกษา
ศพด.

- ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
งบประมาณ 80,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ
20,000 บาท
2 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์
เน็ตความเร็วสูง

3 โครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน

- ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
งบประมาณ 67,200 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ
16,800 บาท
ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา 4 แห่ง
เพื่อพิจารณาจัดทําโครงการ
- ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
งบประมาณ 400,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ
100,000 บาท

84,000

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล

สํานักการศึกษา

500,000

เทศบาลเมืองฯ

สํานักการศึกษา

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

4 โครงการรณรงค์ป้องกันยา - ประชุมวางนโยบายดําเนินการและ
ติดตามผล
เสพติดในสถานศึกษา

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

593,000

โรงเรียนใน
สังกัด 4 แห่ง

สํานักการศึกษา

3,750,000

โรงเรียนสังกัด
เทศบาล

สํานักการศึกษา

250,000

สถานศึกษาใน
สังกัด

สํานักการศึกษา

- ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
งบประมาณ 475,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ
118,000 บาท
5 โครงการพัฒนาการจัดการ - สนับสนุนโรงเรียนเทศบาลในสังกัด
ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น เทศบาล
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น - ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
งบประมาณ 3,000,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ
750,000 บาท
6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จัดทําแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด
- ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
งบประมาณ 200,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ
50,000 บาท

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการ
7 โครงการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา ศึกษา
แผนพัฒนาดีเด่น
- ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
งบประมาณ 300,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ
50,000 บาท
-งานศึกษาไม่กําหนดระดับ งบประมาณ
50,000 บาท

400,000

สถานศึกษาใน
สังกัด

สํานักการศึกษา

8 โครงการบูรณาการสเต็มศึกษา -ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปรับการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการตามแนวทางสเต็ม
ศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 53 คน

39,750

สถานศึกษาใน
สังกัด

สํานักการศึกษา

1,250,000

สถานศึกษาใน
สังกัด

สํานักการศึกษา

9 โครงการจัดทําศูนย์การเรียน -จัดทําศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
สถานศึกษา
รู้เฉลิมพระเกียรติ
- ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
งบประมาณ 1,000,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ
250,000 บาท

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

-จัดกระบวนการเรียนการสอนการ
10 โครงการส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน บริหารงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การบริหารงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000

สถานศึกษาใน
สังกัด

สํานักการศึกษา

- จัดปัจจัยพื้นฐานให้นักเรียนที่ผู้ปกครอง
มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี

752,500

สถานศึกษาใน
สังกัด

สํานักการศึกษา

18,000

สถานศึกษาใน
สังกัด

สํานักการศึกษา

11 โครงการปัจจัยพื้นฐาน
สําหรับนักเรียนยากจน

- ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน
งบประมาณ 604,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา อัตราคนละ 1,500
บาท/ภาคเรียน งบประมาณ 148,500
บาท
12 โครงการจัดทําศูนย์การ
เรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย

-ส่งเสริมศักยภาพและเสริมประสบ
การณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ด้วย
กิจกรรม ดังนี้
- จัดตั้งศูนย์ดนตรีสากล
- จัดตั้งศูนย์ดนตรีพื้นเมืองอีสาน
- จัดหาสื่อวัสดุอุกรณ์

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

13 โครงการจัดการศึกษาทาง -จัดจ้างครูภาษาอังกฤษสอนหลักสูตรมินิอิงลิช
เลือก มินิอิงลิชโปรแกรม โปรแกรม (MEP) สําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาลศึกษาและชั้นประถมศึกษา ของ
(MEP)
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

900,000

สถานศึกษาใน
สังกัด

สํานักการศึกษา

14 โครงการปรับปรุงและซ่อม -ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและ
แซมอาคารเรียนและอาคาร อาคารประกอบ สําหรับโรงเรียนเทศบาล
1 โรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียน
ประกอบ
เทศบาล 4 ตามแบบแปลนที่กําหนด
งปบระมาณ 600,000 บาท
-ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ สําหรับโรงเรียนเทศบาล
2 ตามแบบแปลนที่กําหนด งบประมาณ
200,000 บาท
15 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร -ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 4
(ถนนประดิษฐ์) ตามแบบแปลนที่กําหนด
โรงเรียนเทศบาล 4

800,000

สถานศึกษาใน
สังกัด

สํานักการศึกษา

350,000 โรงเรียนเทศบาล 4 สํานักการศึกษา

(ถนนประดิษฐ์)
16 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา

- ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านหนังสือให้
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

50,000

สถานศึกษาใน
สังกัด

สํานักการศึกษา

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

17 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา -จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมเด็กด้อย
โอกาสในเขตเทศบาล
ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาล
18 โครงการพัฒนาครูอาสาสอน - จัดส่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส
เด็กด้อยโอกาส
เข้าอบรมสัมมนาเรื่องการจัดการศึกษา
19 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยา -จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกับ
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
สถานศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
สถานศึกษาใน
สังกัด

สํานักการศึกษา

6,000 สถานที่กรมกําหนด สํานักการศึกษา

30,000

เขตเทศบาล

สํานักการศึกษา

สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล

สํานักการศึกษา

20 โครงการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา

คณะกรรมการออกติดตามประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

30,000

21 โครงการแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น

จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการจัดทํา
ข้อสอบ ป.5 และ ม.2 ทั้ง 5 กลุ่มสาระ
การเรียน
-จัดกิจกรรมวันครู

80,000 โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

22 โครงการจัดงานวันครู

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90,000 โรงเรียนเทศบาล 1 สํานักการศึกษา
หรือ หอประชุม
ธรรมาภิบาล

16

28

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

23 โครงการ TO BE NUMBER -จัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสํานึกให้
ONE สร้างสรรค์เยาวชน นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
ห่างไกลยาเสพติด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

30,000

สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล

สํานักการศึกษา

24 โครงการฝึกอบรมและศึกษา -จัดอบรมและศึกษาดูงานสําหรับคณะ
ดูงานคณะกรรมการศึกษา กรรมการศึกษาและคณะกรรมการสถาน
และคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

120,000

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

สํานักการศึกษา

25 โครงการฝึกอบรมเยาวชน -จัดฝึกอบรมนักเรียนในสังกัดเทศบาล
สํานึกมัคคุเทศก์รักบ้านเกิด เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อการเรียนรู้แหล่งท่อง
เที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

10,000

เมืองกาฬสินธุ์

โรงเรียนใน
สังกัด

สํานักการศึกษา

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา
4.2 แผนงานศาสนาวัฒนะรรมและนันทนาการ

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

-จัดกิจกรรมการแสดงและเสริมสร้าง
ประสบการณ์และมอบรางวัล

250,000

เขตเทศบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการศึกษา
13

2 โครงการอบรมสัมมนา
ผู้รับผิดชอบสนามกีฬา

อบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา

12,000

เขตเทศบาล

สํานักการศึกษา

ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

3 โครงการฝึกอบรมและแข่ง ฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน
ขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน - ประชาชน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

200,000 สนามกีฬากลาง

สํานักการศึกษา

4 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล -จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู
โกล์หนู

60,000 สนามกีฬากลาง

สํานักการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
-ส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬา
เต้นแอโรบิคสนามกีฬากลาง กลางจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

50,000 สนามกีฬากลาง

สํานักการศึกษา

6 โครงการแข่งขันกีฬาเครือ -จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์
ข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สํานักการศึกษา

30

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
จัดสรรเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้
เด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลและสังกัด
สพฐ.10 แห่ง
- โรงเรียนสังกัดเทศบาล งบประมาณ
จํานวน 9,475,600 บาท
- โรงเรียนสังกัด สพฐ. งบประมาณ
จํานวน 15,440,000 บาท

2 โครงการพัฒนาระบบการ -สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษา
บริหารการศึกษาของ อปท. อิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. เพื่อเข้าสู่
เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทย 4.0
- ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
งบประมาณ 1,800,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ
450,000 บาท
-งานศึกษาไม่กําหนดระดับ งบประมาณ
450,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

24,915,600 สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา
เทศบาล 6 แห่ง /
สังกัด สพฐ. 4 แห่ง

2,700,000 สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนแบบบูรณาการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
-จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบ
บูรณาการสําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

100,000 สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

- งานระดับปฐมวัยและระดับประถม
ศึกษา งบประมาณ 50,000 บาท
-งานศึกษาไม่กําหนดระดับ งบประมาณ
50,000 บาท
4 โครงการฝึกอบรมและศึกษา - จัดกิจกรรมข้าค่ายนักเรียนใน
ดูงานเข้าค่ายวิชาการ
โรงเรียนเทศบาล๒ จํานวน ๒ ครั้ง/ปี
- เข้าค่ายนักเรียนใหม่โรงเรียน
เทศบาล 3 ระหว่างปิดเรียน
5 โครงการปัจฉิมนิเทศ

จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

6 โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานการศึกษา

คัดเลือกตัวแทนครูและนักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ

7 โครงการเข้าค่ายเยาวชน

ส่งเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม

100,000 สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

90,000 โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา
เทศบาล
500,000

สถานที่
ที่กรมฯกําหนด

สํานักการศึกษา

30,000 อปท.ของจังหวัดที่ สํานักการศึกษา
เป็นเจ้าภาพ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

8 โครงการจัดทําแบบประเมิน จัดทําเครื่องมือประเมินทั้ง 3 กลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระที่กําหนด

50,000 โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

9 โครงการประกวดสถาน
ศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัด
การศึกษาท้องถิ่นที่ 12

-ส่งสถานศึกษาในสังกัดเข้าประกวด
สถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 12

20,000 โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

10 โครงการนิเทศภายใน

- ผู้บริหารสถานศึกษาออกนิเทศ
ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอน
- จัดทําเอกสารเผยแพร่เสริมความรู้
ให้ครูใช้ประกอบการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

20,000

11 โครงการอาหารเสริม(นม)

จัดประชุมวางแผนจัดทําโครงการพิจารณา
จัดหาอาหารเสริม (นม)

สถานศึกษา
ในสังกัด

สํานักการศึกษา

11,865,111 สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

5 แห่ง / สังกัด สพฐ.

4 แห่ง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เข้าค่ายเก็บตัวนักเรียนและนํานักกีฬาเข้า
สังกัดองค์กรปกครองส่วน ร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท้องถิ่น
และระดับประเทศ
2 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

จัดการแข่งขันกีฬาสําหรับพนักงานครู
ลูกจ้าง และนักเรียนในสังกัดเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

350,000 สนามกีฬากลางจังหวัด สํานักการศึกษา
กาฬสินธุ์ / ระดับภาคฯ

/ระดับประเทศ
50,000 สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ -จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระชนมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและ พรรษาและวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบรมวงศานุวงศ์
พระบรมวงศานุวงศ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

100,000 บริเวณหอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา และ
บริเวณสํานักงาน

สํานักปลัดฯ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๒ โครงการสนับสนุนจังหวัดในการ -อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทําการ
จัดงานมหกรรมโปงลางแพรวา ปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

200,000

เขตเทศบาล

สํานักปลัดฯ

3 โครงการคุณธรรมสร้างผู้นําแห่ง อุดหนุนงบประมาณให้กับพุทธสมาคม
อนาคต
จังหวัดกาฬสินธุ์

50,000

เขตเทศบาล

สํานักการศึกษา

4 โครงการเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยน -อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคม
อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรม วัฒนธรรมผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์

50,000

เขตเทศบาล

สํานักการศึกษา

50,000

เขตเทศบาล

สํานักการศึกษา

ผู้ไทย ปี 2561
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ -อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนใน ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการส่งเสริมฟื้นฟู
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ประกอบด้วย 7 โครงการ
ย่อยดังนี้

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
1.งานประเพณีปีใหม่
งบประมาณ 30,000 บาท
2.งานประเพณีสงกรานต์
งบประมาณ 400,000 บาท
3.งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แฮ่ ปู่หาญฯ
งบประมาณ 50,000 บาท
4.งานประเพณีแห่เทียยน
งบประมาณ 350,000 บาท
5.งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
งบประมาณ 150,000 บาท
6.งานประเพณีลอยกระทง
งบประมาณ 350,000 บาท
๗.งานประเพณีบุญซําฮะ
งบประมาณ ๑๘0,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)
1,510,000

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักการศึกษา
1

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
เขตเทศบาล

11-13
30-31
26
13
3
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ความซื่อตรง

๒ โครงการเทศบาลต้าน
การทุจริต

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

-จัดกิจกรรมสําหรับอาสาสมัครตรวจสอบ
การทํางานเพื่อสร้างเครือข่ายความซื่อตรง
-จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและการบําเพ็ญ
ประโยชน์ในวันอาทิตย์เดือนละ 1 ครั้ง
-จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวายพระเพื่อ
ชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ในวันพุธแรกและพุธ
ที่สามของทุกเดือน

80,000

ภายในเขต
เทศบาล

กองวิชาการฯ

- จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย
- เปิด ตู้ ปณ.100 รับแจ้งเบาะแส
การทุจริต

100,000

ภายในเขต
เทศบาล

กองวิชาการฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

1 โครงการคืนทางเท้าให้
-รณรงค์และประชาสัมพันธ์ พร้อมออก
ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม เดินทางขอความร่วมมืออาคารบ้านเรือน
ของประชาชน ห้างร้าน ในการจัดระเบียบ
ทางเท้า

40,000

ภายในเขต
เทศบาล

สํานักปลัดฯ

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและ -จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้าน
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน
เช่น จัดทําป้ายรณรงค์อุบัติเหตุจัดนิทรรศการ ติดสัญญาณสะท้อนแสงให้กับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ที่เข้ากิจกรรม ในช่วง
เทศการปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี และเทศกาลอื่นที่มีวันหยุดติดต่อกัน
หลายวัน

100,000

ภายในเขต
เทศบาล

สํานักปลัดฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.3 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการฝึกอบรมความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษา

-จัดการฝึกอบรมให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยร่วมมือกับสถาบันการ
ศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
สถานศึกษา
ในสังกัด

สํานักการศึกษา

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

1 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ - รับแจ้งสมัครชุมชนที่สนใจดําเนินการ
- พิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อม
เพื่อดําเนินการจัดการขยะตามความ
เหมาะสม
- ให้ชุมชนที่จะดําเนินการจัดการขยะ
เสนอรายละเอียดครัวเรือนที่จะ
ดําเนินการจัดการขยะเพื่อพิจารณา
- จัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ
ประเภทขยะหรือถังรับรองในการรองรับ
ขยะมูลฝอยในชุมชนและใช้ในการหมัก
เช่น ถังหมักชีวภาพภาขนะใส่ขยะ
รีไซเคิล ป้ายไวนิล เอกสารเผยแพร่
ตู้จัดเก็บขยะอันตราย ฯลฯ

50,000

เขตเทศบาล

สํานักการ
สาธารณสุข

2 โครงการจัดการขยะพิษ

30,000

ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

สํานักการ
สาธารณสุข

- จัดทําอุปกรณ์จัดเก็บขยะพิษในชุมชน
- จัดสถานที่จัดเก็บบริเวณสถานที่
ฝังกลบขยะ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

- นําไปกําจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาต
ให้กําจัดขยะพิษได้
- สรุปผลการดําเนินงาน
3 โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

-จัดอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
-สรุปผลโครงการ

50,000

เขตเทศบาล

สํานักการ
สาธารณสุข

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเฝ้าระวังของกลุ่ม 1.จัดอบรมเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลด
สตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน
เด็กและสตรีในชุมชน
2.จัดกิจกรรมวันสตรีสากล และวันสตรี
ไทย (8 มีนาคม และ 1 สิงหาคม)
3.จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย

เหมาะสม
ท้องถิ่นไทยบูรณาการกับงานวันสตรีและ
ครอบครัว

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

40,000 อาคารหอประชุม กองสวัสดิการสังคม
ธรรมาภิบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
-จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
เขตเทศบาล

สํานักการศึกษา

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการยืดอายุผู้สูงวัยด้วย -เพื่ออุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
กายใจที่สมบูรณ์
ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์
2 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
ผู้สงู อายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

-อุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

50,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

100,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

44

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณุข
8.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและ - แต่งตั้งคณะทํางาน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
- จัดทําแผนในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดย
- ประสานPCUรพ.กาฬสินธุ์เพื่อกํากับ
และติดตามการสํารวจลูกน้ํายุงลาย
ในชุมชน วัด และโรงเรียน
- ประสานงาน อสม.และครู-อาจารย์
โรงเรียนต่างๆเพื่อสํารวจและ
กําจัดลูกน้ํายุงลาย
ในชุมชน วัด และโรงเรียน
- เตรียมเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ ในการ
กําจัดลูกน้ํายุงลาย เช่น ไฟฉาย,
ถ่านไฟฉายและ ผ้าด้ายดิบ ให้เพียงพอ
- จัดกิจกรรมรณรงค์กําจัดลูกน้ํายุงลาย
ครั้งใหญ่ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
เขตเทศบาลฯอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรื่องการป้องกันและควบคุม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

65,000 เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์
PCUรพ.กาฬสินธุ์

ชุมชน, โรงเรียน
วัด ในเขตเทศบาลฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

โรคไข้เลือดออกประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ
- จัดแผนการดําเนินการลงพื้นที่
ควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใน
๒๔ ชั่วโมงเมื่อได้รับรายงานโรค
จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
๒ โครงการดูแลรักษาและ
ป้องกันโรคสัตว์
1.1 กิจกรรมสถานพยาบาล - จัดให้มีสถานพยาบาลรักษาสัตว์
รักษาสัตว์เทศบาล
- จัดเตรียมวัคซีนเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ
เมืองกาฬสินธุ์
เพื่อการให้บริการตลอดทั้งปี
1.2 กิจกรรมรณรงค์ฉีด
- จัดทําแผนออกรณรงค์ฉีดวัคซีน
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันโรคทุกชุมชนให้ได้ 80 %
ของจํานวนสุนัข - แมวในพื้นที่
1.3 กิจกรรมรณรงค์ฉีค
- จัดทําแผนออกรณรงค์ฉีดวัคซีน
วัคซีนป้องกันโรคปากและ ป้องกันโรคทุกชุมชนให้ได้ 80 %
เท้าเปื่อยในโค - กระบือ ของจํานวนโค - กระบือในพื้นที่

250,000

เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

๓ โครงการเฝ้าระวังและควบ - ประสานผู้นําชุมชนในการประชา
คุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน สัมพันธ์เฝ้าระวังและควบคุมโรค
- จัดเตรียมวัคซีนเวชภัณฑ์และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการ
ควบคุมโรค

10,000

เขตเทศบาล

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

๔ โครงการควบคุมสุนัขแมวจรจัด

- จัดทําแผนปฏิบัติการออกรณรงค์
ทําหมัน ฉีดยาคุมกําเนิด ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชน
วัด โรงเรียน สถานที่สาธารณะ
ตลาดสด ในเขตเทศบาล

20,000

เขตเทศบาล

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

๕ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียน

- ประสานงานสํานักการศึกษาและ
โรงเรียนเพื่อขอข้อมูลประวัตินักเรียน
- จัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์การแพทย์
เพื่อใช้ในการออกตรวจสุขภาพและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
- ตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพ
ช่องปากแก่นักเรียน ป 1-4

35,000 โรงเรียนเทศบาล
1 เทศบาล 4
และโรงเรียน
อนุบาลกาฬสินธุ์

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

- บําบัดโรคหนอนพยาธิและจ่ายยา
บํารุงโลหิตแก่นักเรียน ป. 1-6
สร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียน ป.1
และ ป.6 ใน รร.ท 1 และ 4 โรงเรียน
อนุบาลกาฬสินธุ์
- สรุปผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ
๖ โครงการประชุมวิชาการ
ประจําปี อสม.

-จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.

๗ โครงการพัฒนาศักยภาพ -จัดอบรมสัมมนากลุ่มจิตอาสาและ
และทัศนศึกษาดูงานกลุ่ม ศึกษาดูงาน
ผู้นําจิตอาสาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์และผู้นําชุมชน
๘ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
มารดาและทารกระหว่าง
ตั้งครรภ์และหลังคลอด

-ค้นหาหญิงตั้งครรภ์และติดตามเยี่ยมบ้าน

-ติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและทารกแรก
เกิด

80,000 อสม.ในเขตเทศบาล

๑,๐๐๐,๐๐๐ ในเขตเทศบาล
และต่างจังหวัด

60,000

เขตเทศบาล

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

-จัดซื้อชุดสาธิตในการดูแลบุตร/มารดา
หลังคลอด
๙ โครงการป้องกันและควบคุม -จัดทําแผนในการดําเนินการลงพื้นที่
โรคติดต่อในท้องถิ่น
ควบคุมโรคนั้น ๆ ภายใน 24 ชั่วโมง
เมื่อได้รับรายงานโรคจากโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์
-จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่มีความจําเป็น
เพื่อใช้ในการป้องกันและควบรคุมโรคที่
มีการระบาดในช่วงฤดูกาลนั้น ๆ ให้เพียงพอ
-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ หากมีความจําเป็นให้รู้
วิธีป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น
และโรคที่มีการระบาดในช่วงฤดูกาลนั้นฯ
เช่นโรคไข้ฉี่หนู , โรคอุจาระร่วง , โรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ , โรคมือเท้าปาก,
โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
-ดําเนินการทํารายงานแบบสอบถาม
โรคในกรณีที่เกิดโรค ที่ต้องรายงาน

20,000 -ชุมชนทั้ง 36 ชุมชน
ในเขตเทศบาล
-สถานศึกษาทั้ง
24 แห่งในเขต
เทศบาลฯ
-วัดในเขตเทศบาลฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

๑๐ โครงการกาฬสินธุ์เมือง
จักรยาน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- อบรมให้ความรู้การใช้จักรยานใน
ชีวิตประจําวัน
- จัดประชุมคณะกรรมการกาฬสินธุ์
เมืองจักรยาน
- ประเมินผลกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน
- จัดการรณรงค์การใช้จกั รยาน
ประจําปี 2561

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

30,000 ชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์
เขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

โรงฆ่าสัตว์
เทศบาลฯ

๑๑ โครงการก่อสร้างหอถังเก็บ -ก่อสร้างหอถังเก็บน้ําแบบโครงเหล็ก
น้ําแบบโครงเหล็กถักและ และติดตั้งถังเก็บน้ําไฟเบอร์กลาส ขนาด
ติดตั้งถังเก็บน้ําไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ําและอุปกรณ์ประกอบ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

500,000

๑๒ โครงการปรับปรุงป้ายศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

100,000 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและ
คนพิการ (ร.ร.
เทศบาล 4 วัดใต้
โพธิ์ค้ําเดิม)

-ปรับปรุงป้ายโรงเรียนเทศบาล 4 วัด
ใต้โพธิ์ค้ํา เป็น "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์"

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

๑๓ โครงการจัดทําป้ายโรงเรียน -ทําป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล
ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
เมืองกาฬสินธุ์ ตามแบบแปลนเทศบาล
กาฬสินธุ์
กําหนด
๑๔ โครงการพัฒนาตลาดสดสู่ -เพื่อก่อสร้างห้องน้ําห้องส้วมผู้พิการ
มาตรฐานตลาดน่าซื้อ
และสุขภัณฑ์พร้อมทางลาดผู้พิการ คสล.
ผิวทรายล้างตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

๓๐,๐๐๐ โรงเรียนเทศบาล 4 สํานักการ
วัดใต้โพธิ์ค้ํา
สาธารณสุขฯ

800,000

ตลาดเทศบาล

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณุข
8.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

1 โครงการตรวจแนะนําด้าน -ตรวจแนะนําร้านอาหารแผงลอย แผง
สุขาภิบาลอาหารและ
จําหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตามหลัก
อาหารปลอดภัย
สุขาภิบาล

90,000

เขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

2 โครงการกีฬาชาวตลาด
สัมพันธ์ สมานฉันท์

-จัดแข่งขันกีฬาชาวตลาดในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ คือ ตลาดโต้รุ่ง ตลาดร่วม
ใจการเกษตร ตลาดสดเทศบาล ตลาดทุ่ง
นาทอง

70,000

ตลาดเทศบาล

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

3 โครงการอบรมผู้ประกอบ
การร้านอาหาร แผงลอย
ตลาดและตลาดโต้รุ่ง

- จัดการอบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารแผงลอยในเขตเทศบาล

50,000

หอประชุม
ธรรมาภิบาล

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 สร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจ้างเหมาเอกชน
ทําความสะอาด

2 โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อดูแลความสะอาด

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

-เพื่อให้สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูก
สุขลักษณะ
-เพื่อให้ได้มาตรฐานการทําความสะอาด
-เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ

460,000 อาคารสํานักงาน

-จ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลรักษาความ
สะอาดอาคาร ห้องน้ํา และบริเวณโดย
รอบในแก่งดอนกลาง

240,000

สํานักปลัดฯ

เทศบาลเมืองกาฬสิธุ์

และสํานักทะเบียน
ท้องถิ่น(เทศบาล
หลังเก่า)
สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง

สํานักปลัดฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 สร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเฝ้าระวังมลพิษ
ทางอากาศ

2 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
แหล่งน้ําธรรมชาติและ
สถานที่กําจัดขยะ
-ตรวจใหญ่

-ตรวจย่อย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจวัด
และวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
- ทําการตรวจวัดควันที่ปล่อยจาก
เตาเผาศพด้วยวิธีริงเกิลมาน
- รายงานผลข้อมูลคุณภาพอากาศ
เผยแพร่สู่ประชาชน

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
เตาเผาศพ
ในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

90,000

- แหล่งน้ําผิวดิน,ใต้ดิน,ระบบบําบัด
น้ําเสีย
- แหล่งน้ําผิวดิน
- น้ําประปา

สํานักการ
สาธารณสุข

สํานักการ
สาธารณสุข
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

และสถานที่ฝั่งกลบ
ขยะบ้านแก่งนาขาม
แหล่งน้ําในเขตเทศ
บาลเมืองกาฬสินธุ์

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

3 โครงการตรวจสอบคุณภาพ -เก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ไปวิเคราะห์
ปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับ คุณภาพ
ปรุงคุณภาพ

10,000 โรงปุ๋ยหมักเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

สํานักการ
สาธารณสุข

4 โครงการติดตั้งถังดักไขมัน

15,000

เขตเทศบาล

สํานักการ
สาธารณสุข

5 โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินกิน - ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน
ขยะ
- จัดซื้ออุปกรณ์เพาะเลี้ยงและสายพันธุ์
ไส้เดือนดินที่มีประสิทธิภาพ
- ดําเนินการเพาะเลี้ยง
- เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะอินทรีย์
ที่กําจัดขยะ และครัวเรือนที่เข้าร่วม
- วิเคราะห์ผล

50,000

เขตเทศบาล

สํานักการ
สาธารณสุข

- จัดเจ้าหน้าที่ลอกท่อในถนนสาย
หลัก และถนนภายในชุมชน ทั้งใน
และนอกเวลาราชการ

40,000

เขตเทศบาล

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

6 โครงการลอกท่อระบายน้ํา

- จัดทําถังดักไขมันแบบประยุกต์
สําหรับครัวเรือนและร้านอาหาร

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการล้างทําความ
สะอาดตลาด

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

- จัดให้มีการล้างทําความสะอาดโต้รุ่ง
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง, ตลาดลาน 1,2,3
เดือนละ 2 ครั้ง, ตลาดร่วมใจการเกษตร
เดือนละ 4 ครั้ง โดยใช้รถจากงาน
ป้องกันฯ และสํานักการสาธารณสุขฯ
- ใช้ EM, โซดาไฟ ในการ
ล้างทําความสะอาดทุกครั้ง
- ให้คนงานกวาดทําความสะอาดตลาด
ทุกแห่งทุกวัน

130,000

8 โครงการจ้างเหมารักษา
-จ้างแรงงานในชุมชนที่มึความพร้อมทํา
ความสะอาดและความเป็น ความพร้อมทําความสะอาดตามขอบเขต
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน พื้นที่รับผิดชอบในแต่ละชุมชน
9 โครงการอบรมผู้ผลิตน้ําดื่ม -จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการ
น้ําแข็ง
ผลิตน้ําดื่ม น้ําแข็ง ให้ได้มาตรฐาน GMP
สําหรับผู้ประกอบการผลิตน้ําดื่ม และ
น้ําแข็ง

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
ตลาดสดในเขต
เทศบาลฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

2,900,000

เขตเทศบาล

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

30,000

เขตเทศบาล

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

10 โครงการกําจัดขยะปุ๋ย
-จัดอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน
อินทรีย์ในชุมชนด้วยวิธีการ เกี่ยวกับการผลิตแก๊สชีวภาพด้วย
หมักไร้อากาศและผลิตแก๊ส ขยะอินทรีย์
ชีวภาพ

งบประมาณ
(บาท)
40,000

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
เขตเทศบาล

สํานักการ
สาธารณสุข

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
11.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
2 โครงการขยายเขตน้ํา
ประปา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
-ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุม
ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล
-ขยายเขตประปาให้ครอบคลุม
ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

500,000

เขตเทศบาล

สํานักการช่าง

500,000

เขตเทศบาล

สํานักการช่าง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
11.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยคงเดช
สมุนไพร
(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
-ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู
ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้าง
0.30 เมตร ยาว 752.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ
(บาท)
1,744,000

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
ชุมชนทุ่งสระ

สํานักการช่าง

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู
ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยไทรทอง ลึกเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้าง
พัฒนา
0.30 เมตร ยาว 752.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 4 ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้าง
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) 0.30 เมตร ยาว 240.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

2,681,000 ชุมชนสงเปลือยกลาง สํานักการช่าง

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยโรงเรียน ลึกเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้าง
พาณิชยการกาฬสินธุ์
0.30 เมตร ยาว 1,112.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

2,643,000 ชุมชนสงเปลือยนอก สํานักการช่าง

570,000 ชุมชนสุขสบายใจ

สํานักการช่าง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยข้างร้าน ลึกเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้าง
ขนมจีน
0.30 เมตร ยาว 288.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

684,000 ชุมชนสงเปลือยนอก สํานักการช่าง

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านนาย
ประศักดิ์
(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมือง
พัฒนา)

-ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู
ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้าง
0.30 เมตร ยาว 114.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

271,000 ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา สํานักการช่าง

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเขียว
สัมพันธ์
(เสนอโดยชุมชนดงปอ)

-ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู
ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้าง
0.30 เมตร ยาว 637.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
ซอยข้างร้านอาหารชมดาว กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

1,487,000

ชุมชนดงปอ

203,000 ชุมชนสุขสบายใจ

สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
ซอยตรงข้ามบ่อนไก่
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 576.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

331,000

ชุมชนคุ้มห้วย

สํานักการช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
ซอยสุภี
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนทุ่งมน)
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

520,000

ชุมชนทุ่งมน

สํานักการช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยบ้านเทิดไท้
(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง)

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
กว้าง 2.80 - 5.00 เมตร ยาว 190.00
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 946.00 ตาราง เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

575,000 ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง สํานักการช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยนามนเชื่อมคําพาอุทิศ
(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ์)

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 425.00 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตาราง เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

880,000 ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ สํานักการช่าง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

13 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
ซอยสุขสบายใจ 6
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 584.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

299,000 ชุมชนสุขสบายใจ

สํานักการช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
ซอยภูธรรมะ
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

154,000 ชุมชนหัวโนนโก

สํานักการช่าง

15 โครงการก่อสร้างระบบ
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.60 เมตร
ระบายน้ํา ถนนท่าสินค้า พร้อมบ่อพัก และรางวี ค.ส.ล.ความยาว
ฝั่งขวามือ
258.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
(เสนอโดยชุมชนท่าสินค้า) กําหนด

791,000

สํานักการช่าง

16 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา ซอยน้ําทิพย์
ฝั่งขวามือ
(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์)

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 0.60 เมตร
พร้อมบ่อพัก และรางวี ค.ส.ล.ความยาว
150.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด

ชุมชนท่าสินค้า

463,000 ชุมชนซอยน้ําทิพย์

สํานักการช่าง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

17 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง -ก่อสร้างถนนลูกรัง หนา 0.20 เมตร
ซอยยลถนอม 2
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 804.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
18 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยสุขสบายใจ 3
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

-เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.40 - 4.00
เมตร ยาว 500.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,870.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

19 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
ซอยหลังโรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนวัดป่าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร
ทุ่งศรีเมือง
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
20 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง -ก่อสร้างถนนลูกรัง หนา 0.20 เมตร
เลียบคลองชลประทาน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 445.00 เมตร
จากซอยหาดลําดวน 1
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,780.00 ตารางเมตร
เชื่อมซอยตาสังข์
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

55,000 ชุมชนหัวโนนโก

สํานักการช่าง

699,000 ชุมชนสุขสบายใจ

สํานักการช่าง

624,000 ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง สํานักการช่าง

200,000 ชุมชนหาดลําดวน

สํานักการช่าง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

21 โครกงารขยายผิวจราจร
ค.ส.ล.ซอยร่วมใจพัฒนา
อนรรฆนาค 18
(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
-ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.10 เมตร
กว้าง 0.30 - 3.00 เมตร ยาว 357.00
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00
ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแสงพงษ์ 2 ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร กว้าง
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) 0.30 เมตร ยาว 487.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
23 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยวัดสว่างพัฒนา 3
(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างพัฒนา)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

190,000 ชุมชนวัดหอไตรฯ

สํานักการช่าง

1,165,000 ชุมชนสุขสบายใจ

สํานักการช่าง

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

234,000

24 โครงการปรับปรุงถนนลาด -ปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวจราจร
ยางเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ แอสฟัลท์ติก จากวงเวียนวัดสว่างคงคา
ติกคอนกรีตถนนอนรรฆนาค ถึงศาลเจ้าโสมพะมิตร

7,263,800
(เงินอุดหนุน)

ชุมชนวัดสว่างพัฒนา

สํานักการช่าง

เขตเทศบาล

สํานักการช่าง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
12.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

1 โครงการปรับปรุงและต่อเติม -ปรับปรุงและต่อเติมที่ทําการชุมชน
ที่ทําการชุมชนวัดหอไตร- วัดหอไตรปิฏการาม ชุมชนวัดหอไตรปิฏาการาม
ปิฏการาม ตามแบบแปลนเทศบาล
(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ) กําหนด

130,000 ชุมชนวัดหอไตรฯ กองสวัสดิการฯ

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม -ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเฉลิมพระเกียรติ
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 84 84 พรรษา ตามแบบแปลนเทศบาล
พรรษา
กําหนด

90,000

ชุมชนบุญกว้าง

กองสวัสดิการฯ

(เสนอโดยชุมชนบุญกว้าง)
3 โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น คัดเลือกแม่ดีเด่นและจัดพิธีเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและแสดงความกตัญญูต่อแม่ดีเด่น
พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่
ให้แก่แม่ดีเด่น

60,000 อาคารหอประชุม กองสวัสดิการสังคม
ธรรมาภิบาล

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

4 โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่ 1.จัดประชุมให้ความรู้ จัดทําแผนการ
สร้างสรรค์สําหรับเยาวชน พัฒนา , สรุปผลการดําเนินงาน
2.จัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ เยาวชนได้แสดง
ออกซึ่งความสามารถที่ตนเองถนัด ไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3.เพิ่มทักษะการมีภาระผู้นําในด้านต่าง ๆ

100,000 อาคารหอประชุม กองสวัสดิการสังคม
ธรรมาภิบาล
ตลาดโต้รุ่งเทศบาล

5 โครงการประชุมประจําเดือน -จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชนและ กลุ่มผู้นําชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ เป็นประจํา
ผู้นําชุมชน
ทุกเดือน

540,000 อาคารหอประชุม กองสวัสดิการสังคม
ธรรมาภิบาล

สวนสาธารณกุดน้ํากิน

6 โครงการศูนย์บริการและ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และพันธุ์พืช สําหรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร การดําเนินงานในศูนย์บริการ 1 ศูนย์
ชุมชน

30,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

7 โครงการขับเคลื่อนชุมชน

30,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

-จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานพระราชตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ กรณียกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จ เพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทร พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาภูมิพลอดุลยเดช

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

8 โครงการชุมชนร่วมใจรักษา - ชุมชนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ
ศีล 5
ในเขตเทศบาล

30,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

9 โครงการครอบครัวคุณธรรม - จัดกิจกรรมให้เกิดความรักความอบอุ่น
นําสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ ในครอบครัวมีคุณธรรม จริยธรรม
ความเข้มแข็ง
เป็นแบบอย่างที่ดีนําสู่ความเข้มแข็ง

40,000

ห้องประชุม
สภาเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

10 โครงการเฝ้าระวังและติดตาม -ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยา
ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู
เสพติด ในการทํากิจกรรมร่วมกันในสังคม
ผู้ติดยาเสพติด
ในด้านต่าง ๆ
-ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ปกครองของผู้ที่ผ่าน
การบําบัดฟื้นฟู

10,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

11 โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด

30,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิต
สํานึกให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้
ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน
-ให้การสนับสนุนในด้านการบําบัดรักษา
ผู้ติดตาเสพติด

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

12 โครงการฝึกอบรมจัดทําแผน 1.ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอน
และทบทวนแผนชุมชน
ในการจัดทําแผนชุมชน
2.ให้ชุมชนทั้ง 36 ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การระดมความคิดเห็นในการนําเสนอ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

50,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

1.ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ผลงานของ
ชุมชนตามตัวชี้วัดเพื่อเข้ารับพิจารณา
2.คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ผู้พิจารณาผลงานลงพื้นที่ชุมชนเพื่อตรวจ
สอบผลงานของชุมชน
3.มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญ
กําลังใจให้กับชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรม

30,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

14 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน -จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด
สัมพันธ์สมานฉันท์ ปรองดอง ความสามัคคีปรองดอง

120,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

30,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

ปัญหา
13 โครงการประกวดชุมชน
ดีเด่น

15 โครงการจัดงานวันเยาวชน -จัดกิจกรรมสําหรับเยาวชนเนื่องในวัน
แห่งชาติ
เยาวชนแห่งชาติ
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการสร้างสานสัมพันธ์
ครอบครัวอบอุ่น
17 โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อ
สร้างภาวะผู้นําและป้องกัน
แก้ไขปัญหาของเยาวชน
18 โครงการเลือกตั้งประธาน
ชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชน
19 โครงการส่งเสริมการดําเนิน
งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
20 โครงการจัดทํารายงาน
กิจการชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
-ส่งเสริมสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวภาย
ในเขตเทศบาล
จัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทักษะการมีภาวะผู้นําในด้านต่าง ๆ ทั้ง
36 ชุมชน นอกเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
-จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
ตามระเบียบกําหนด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

50,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

100,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

100,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

-ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกอง
ทุนแม่ของแผ่นดิน

30,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

1.รวบรวมผลงานกิจกรรมของชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน

20,000

ชุมชนในเขต

กองสวัสดิการฯ

เทศบาล 36 ชุมชน

2.จัดทํารูปเล่มและตีพิมพ์เอกสารเพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ จํานวน 300 เล่ม/ปี
21 โครงการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ -บําบัดผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดในชุมชน
ผู้เสพยาเสพติด
23 โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ -จัดการแข่งขันกีฬาสําหรับผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

325,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

50,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 13 สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
13.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอุดหนุนสมาคม
-อุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัด
คนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์ที่ 13 สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
13.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพในชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

-ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนและผู้ที่
สนใจทั่วไป

30,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

2 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ -อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนทีมีสภาพ
การเป็นกลุ่มในชุมชน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพให้มีการพัฒนา

50,000

เขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตร์ที่ 14 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
14.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจ้างเหมาเอกชน
รักษาความปลอดภัย

-เพื่อเฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินของทางราชการ
-เพื่อป้องกันการลักขโมยหรือโจรกรรม
ทรัพย์สินของทางราชการ
-เพื่อเป็นการยับยั้งหรือป้องกันการเกิด
อัคคีภยั ต่อทรัพย์สินของทางราชการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

280,000 บริเวณสํานักงาน
เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

สํานักปลัดฯ

2 โครงการปรับปรุงเครื่อง
-ขีดสีตีเส้น ติดตั้งป้ายจราจรบริเวณหน้า
หมายจราจรและแก้ไขจุด โรงเรียนเทศบาล 4 (ถนนประดิษฐ์)
อันตรายบริเวณหน้าโรงเรียน ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร
เทศบาล 4 (ถนนประดิษฐ์)

100,000 โรงเรียนเทศบาล 4
(ถนนประดิษฐ์)

สํานักปลัดฯ

3 โครงการปรับปรุงเครื่อง
หมายจราจรและแก้ไขจุด
อันตรายถนนกาฬสินธุ์

100,000

สํานักปลัดฯ

-ขีดสีตีเส้น ติดตั้งป้ายจราจรถนนกาฬสินธุ์
จากแยกป่าไม้ถึงแยกถนนพยาบาล

เขตเทศบาล

พ.ศ.2560
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่
ป้องกันภาคีเครือข่ายด้าน
การป้องกันและบรรเทาส
สาธารณภัยและทัศนศึกษา
ดูงาน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จัดฝึกอบรมบททวนความรู้ด้านการป้อง
กันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งภาคทฤฎี
และภาคปฏิบัติให้แก่อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้ง 10 รุ่น
ไม่น้อยกว่า 50 คน และพัฒนาขีด
ความสามารถการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้า
ที่ป้องกันฯและภาคีเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่น้อย
กว่า 120 คน

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุน -จัดชุดสายตรวจจักรยาน อปพร.ออก
การป้องกันและบรรเทา ตรวจตามเพื่อเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย
สาธารณภัย
พร้อมทั้งดูแลความสงบเรียบร้อยภายใน
ชุมชน ทั้ง 36 ชุมชน และตามสถานที่
ราชการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
6 โครงการอบรมให้ความรู้กับ -จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและ
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ภาคปฏิบัติให้แก่ประชาชนในชุมชนทั้ง
36 ชุมชน
เบื้องต้น

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

200,000 ภายในเขตเทศบาล
และนอกเขตพื้นที่
เทศบาล

สํานักปลัด

892,800 ภายในเขตเทศบาล

สํานักปลัด

20,000 ภายในเขตเทศบาล

สํานักปลัด

พ.ศ.2560
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ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ -จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การหลักสูตรผู้ปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First
ฉุกเฉินเบื้องต้น
responder : FR) 40 ชั่วโมง ให้แก่
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อปพร.

50,000 ภายในเขตเทศบาล

สํานักปลัด

8 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก -จัดฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันการ
ไทย สร้างความปลอดภัย จมน้าํ ในเด็กและรณรงค์กู้ชีพทางน้ําเพื่อ
ทางน้ํา
เอาชีวิตรอด พร้อมสอนการว่ายน้ําให้แก่
นักเรียนในสังกัดเทศบาล

50,000 ภายในเขตเทศบาล

สํานักปลัด

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ -จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน
งานป้องกันและบรรเทา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน
สาธารณภัย
5 คน ๆ ละ 10,000 บาท

600,000

เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

สํานักปลัด
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บัญชีจํานวนครุภัณฑ์ตามแผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

๑ เก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง เก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง จํานวน 6 ตัว
ตัวละ 2,700 บาท
๒ โต๊ะพลาสติก
โต๊ะพลาสติกจํานวน 20 ตัว ๆ ละ
3,500 บาท
๓ เก้าอี้บุนวม
เก้าอี้บุนวมจํานวน 100 ตัว ๆ ละ 600
บาท
ถังน้ําแสตนเลส ขนาดความจุ 1,250 ลิตร
4 ถังน้ําแสตนเลส
จํานวน 1 ถัง พร้อมขาตั้งรองรับถัง
พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
5 พัดลมโคจร
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอก
6 เครื่องปรับอากาศ
อากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 30,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอก
7 เครื่องปรับอากาศ
อากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 13,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
8 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
4,500 บาท

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16,200 งานทะเบียนฯ
สํานักปลัดฯ
70,000
60,000

หอประชุม
ธรรมาภิบาล
หอประชุม
ธรรมาภิบาล

12,000 สํานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาล
1,800 หน้าห้องประชุมสภาฯ
40,200 ห้องประชุมสภาฯ

23,000 สํานักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาล
9,000

กองวิชาการ

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

กองวิชาการ
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ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

9 ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง
10
11
12
13
รวม
ที่

ซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จํานวน 10 ตู้
ตู้ละ 4,800 บาท
โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว
เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง เก้าอี้บุนวมแบบมีพนักพิง จํานวน 2 ตัว
ตัวละ 2,700 บาท
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต จํานวน 1 ตัว
ตู้บานเลื่อนกระจก
ตู้บานเปิดมือจับบิด
ตู้บานเปิดมือจับบิด จํานวน 2 ตัว
จํานวน 2 ตัว ๆละ 4,200 บาท
13

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
48,000 ฝ่ายผลประโยชน์ฯ สํานักการคลัง
7,800 ฝ่ายพัฒนารายได้
5,400 ฝ่ายพัฒนารายได้

สํานักการคลัง
สํานักการคลัง

3,500 ฝ่ายการเงินและบัญชี
8,400 ฝ่ายการเงินและบัญชี

สํานักการคลัง
สํานักการคลัง

305,300

1.2 แผนงานการศึกษา
ครุภัณฑ์

1 เก้าอี้บุนวมพนักพิง
2 เก้าอี้บนุ วมพนักพิงสูง
3 โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
4 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
5 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เก้าอี้บุนวมพนักพิง มีล้อหมุน จํานวน
4 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท
เก้าอี้บุนวมพนักพิงสูง มีล้อหมุน จํานวน
1 ตัว ๆ ละ 5,900 บาท
โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตัว
ตัวละ 5,800 บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกใส 3 ฟุต
จํานวน 4 หลัง ๆ ละ 3,200 บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกใส 5 ฟุต
จํานวน 4 หลัง ๆ ละ 4,800 บาท

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,800 สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
5,900

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

11,600

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

12,800

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

19,200

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา
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ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

6 เก้าอี้บุนวมพนักพิง

เก้าอี้บุนวมพนักพิง มีล้อหมุน จํานวน
5 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท

7 เก้าอี้บุนวมพนักพิงสูง
8 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

เก้าอี้บุนวมพนักพิงสูง มีล้อหมุน จํานวน 1 ตัว

9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม

ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกใส 5 ฟุต
จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 4,800 บาท
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนทึบ จํานวน
6 หลัง ๆ ละ 4,200 บาท
ทึบ
โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5 ตัว
ตัวละ 5,800 บาท
โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว
โต๊ะอาหารนักเรียน จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 6,650 บาท
โต๊ะอาหารนักเรียน
พัดลมติดผนัง
พัดลมติดผนังขนาด 24 นิ้ว จํานวน 10
เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท
เครื่องดูดฝุ่น
เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
5,000 บาท
เก้าอี้บุนวม จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 600 บาท
เก้าอี้บุนวม
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จํานวน 100 ชุดๆละ
1,300 บาท
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู
เครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง
17

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13,500 ร.ร.ท.5 ดงปอ สํานักการศึกษา
5,900
14,400

ร.ร.ท.5 ดงปอ
ร.ร.ท.5 ดงปอ

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

25,200

ร.ร.ท.3

สํานักการศึกษา

29,000

ร.ร.ท.5 ดงปอ

สํานักการศึกษา

7,800
33,250
40,000

ร.ร.ท.5 ดงปอ
ร.ร.ท.5 ดงปอ
ร.ร.ท.3

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

10,000 ร.ร.ท.1 และ ร.ร.ท.5 สํานักการศึกษา
12,000
130,000

ร.ร.ท.5 ดงปอ
ร.ร.ท.4

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

32,400

ร.ร.ท.5 ดงปอ

สํานักการศึกษา

413,750
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1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

1 โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
2 เก้าอี้บุนวมพนักพิง
รวม
2

รายละเอียดของครุภัณฑ์
โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว
เก้าอี้บุนวมพนักพิง มีล้อหมุน จํานวน 1 ตัว

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,800 กองสวัสดิการฯ กองสวัสดิการฯ
2,700 กองสวัสดิการฯ กองสวัสดิการฯ
8,500

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนขนาด
30,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 40,200 บาท
2 ถังน้ํา พี.วี.ซี. ขนาด 2,000 ลิตร ถังน้ํา พี.วี.ซี. ขนาด 2,000 ลิตร พร้อม
ติดตั้ง จํานวน 2 ถัง ๆ ละ 8,500 บาท
รวม
2
1 เครื่องปรับอากาศ

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
80,400 สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

17,000

สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

97,400

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

1 กล้องวงจรปิด
2 เครื่องเล่นดีวีดี (DVD)

รายละเอียดของครุภัณฑ์
กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งพร้อม
จอและการติดตั้ง จํานวน 10 ตัว
เครื่องเล่นดีวีดี (DVD) จํานวน 1 เครื่อง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 สํานักทะเบียนท้องถิ่น สํานักปลัดฯ
เทศบาล
1,550 หอกระจายข่าว
กองวิชาการ
หมู่บ้านมั่นคงเมืองใหม่
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ที่

ครุภัณฑ์

3 เครื่องขยายเสียง

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องขยายเสียง จํานวน 1 เครื่อง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11,900 หอกระจายข่าว
กองวิชาการ
หมู่บ้านมั่นคงเมืองใหม่

รวม

63,450

3

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อม
อุปกรณ์ จํานวน 10 ตัว
รวม

1

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 สวนสาธารณะ
สํานักปลัดฯ
แก่งดอนกลาง
100,000

2.3 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ์

1 ลําโพงกลางแจ้ง
2 กล้องวงจรปิด
รวม

2

รายละเอียดของครุภัณฑ์
ลําโพงกลางแจ้ง จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ
5,000 บาท
กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งพร้อม
จอและการติดตั้ง จํานวน 10 ตัว

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
35,000 ร.ร.ท.3 , ร.ร.ท.5 สํานักการศึกษา
ศพด.2
50,000
ศพด.2
สํานักการศึกษา
85,000
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3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครื่องตัดหญ้าแบบ
สายสะพาย
รวม
1

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบข้อ
แข็ง) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19,000
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
19,000

3.2 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครื่องกรองน้ํา
รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องกรองน้ํา จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
14,000 บาท

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
42,000 ศพด.2 ดงปอ
สํานักการศึกษา
42,000

1

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย (แบบข้ออ่อน)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท
2 เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 1 เครื่อง
3 เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบ-

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22,000 สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
12,000
28,500

ข้อแข็ง) จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท

รวม

3

62,500

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง

สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
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3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
3.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครื่องตัดหญ้าแบบ
ล้อจักรยาน
2 เครื่องตัดหญ้าชนิด
สายสะพาย
รวม
2

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท
เครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย (แบบข้ออ่อน)

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24,000
สํานักการ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สาธารณสุขฯ
22,000
สํานักการ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สาธารณสุขฯ
46,000

3.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครื่องตัดหญ้าแบบสาย
สะพาย
รวม
1

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย (แบบข้อ
แข็ง) จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
28,500 สนามกีฬากลาง สํานักการศึกษา
28,500

4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

1 เครื่องคอมพิวเตอร์

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22,000 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดฯ
16,000

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ
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ที่

ครุภัณฑ์

3 เครื่องสแกนเนอร์

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

4 เครื่องคอมพิวเตอร์
5
6
7
8

9
10

11
12

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผลแบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
22,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 3,300 บาท
เครื่องพิมพ์ Multfunction เครื่องพิมพ์ Multfunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
29,000 สํานักทะเบียน
สํานักปลัดฯ
ท้องถิ่น
16,000
กองวิชาการ
กองวิชาการ
22,000

กองวิชาการ

กองวิชาการ

16,000

กองวิชาการ

กองวิชาการ

6,600

กองวิชาการ

กองวิชาการ

44,000 ฝ่ายผลประโยชน์

สํานักการคลัง

21,000 ฝ่ายผลประโยชน์

สํานักการคลัง

13,200

สํานักการคลัง

สํานักการคลัง

7,700 ฝ่ายผลประโยชน์

สํานักการคลัง

7,900

สํานักการคลัง

ฝ่ายแผนที่ภาษี
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ที่

ครุภัณฑ์

13 เครื่องสแกนเนอร์
รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3,100 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักการคลัง
224,500

13

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องพิมพ์ Multfunction เครื่องพิมพ์ Multfunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
3 เครือ่ งคอมพิวเตอร์
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
4 เครื่องพิมพ์ Multfunction เครื่องพิมพ์ Multfunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง
รวม

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22,000 ฝ่ายรักษาความสงบ สํานักปลัดฯ
7,700 ฝ่ายรักษาความสงบ
22,000 ฝ่ายรักษาความสงบ

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

7,700 ฝ่ายรักษาความสงบ

สํานักปลัดฯ

59,400

4

4.3 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16,000 สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
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ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
3
4
5
6

7
รวม
ที่

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ Multfunction เครื่องพิมพ์ Multfunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,700
บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6,600 สํานักการศึกษา สํานักการศึกษา
80,000 ร.ร.ท.5 , ศพด.2

สํานักการศึกษา

6,600 ร.ร.ท.5 , ศพด.2

สํานักการศึกษา

7,900

สํานักการศึกษา

ร.ร.ท.3

15,400 ร.ร.ท.5 , ศพด.2

สํานักการศึกษา

32,000

สํานักการศึกษา

ร.ร.ท.2

164,500

7

4.4 แผนงานสาธารณสุข
ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง
รวม
2

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16,000
สํานักการ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สาธารณสุขฯ
3,300
สํานักการ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สาธารณสุขฯ
19,300
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4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
2 เครื่องพิมพ์ Multifunction เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
7,700 บาท
รวม
2

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16,000 กองสวัสดิการฯ กองสวัสดิการฯ
15,400

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

31,400

4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์
2 เครื่องคอมพิวเตอร์
3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

รวม

4

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
32,000 สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
30,000

สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

9,900

สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

53,000

สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

124,900
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5. ประเภทครุภัณฑ์สํารวจ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครื่องวัดระยะชนิดเลเซอร์ เครื่องวัดระยะชนิดเลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง
รวม
1

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25,515 ฝ่ายแผนที่ภาษี
สํานักการคลัง
25,515

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

1 กล้องระดับขนาดกําลัง
ขยาย 30
รวม
1

รายละเอียดของครุภัณฑ์
กล้องระดับขนาดกําลังขยาย 30 เท่า
จํานวน 1 ชุด

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
34,000 สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
34,000

6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภัณฑ์

1 สัญญาณไฟกระพริบ
2 เครื่องรับส่งวิทยุ
รวม
2

รายละเอียดของครุภัณฑ์
สัญญาณไฟกระพริบ จํานวน
8 ต้น ๆ ละ 25,000 บาท
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจําที่ จํานวน 1 เครื่อง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
200,000
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
30,000
230,000

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ
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6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6.2 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ
รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ จํานวน 6 เครื่อง
เครื่องละ 9,000 บาท

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
54,000
ร.ร.ท.2
สํานักการศึกษา
54,000

1

7. ประเภทครุภัณฑ์ดนตรี
7.1 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต
รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จํานวน 1 ชุด

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
220,000
ร.ร.ท.4
สํานักการศึกษา
220,000

1

8. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
8.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 สายพานลดระดับลงอ่างลวก สายพานลดระดับลงอ่างลวกรวมโครง
สร้างเหล็กชุบกัลวาไนซ์
ชั้นวางสุกร จํานวน 5 ตัว ๆ ละ
2 ชั้นวางสุกร
50,000 บาท

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
450,000
โรงฆ่าสัตว์
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
เทศบาล
250,000
โรงฆ่าสัตว์
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
เทศบาล
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ที่

ครุภัณฑ์

3 โต๊ะตัดแต่งซากสุกร
รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์
โต๊ะตัดแต่งซากสุกร จํานวน 4 ตัว ๆ ละ
32,000 บาท

3

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
128,000
โรงฆ่าสัตว์
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
เทศบาล
828,000

8.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

ตู้เชื่อม ขนาด 500A ทองแดงแท้ จํานวน 1 เครื่อง
1 ตู้เชื่อม ขนาด 500A
ตูอ้ ินเวศเตอร์ 275A จํานวน 1 เครื่อง
2 ตู้อนิ เวศเตอร์ 275A
3 สว่านแท่นมอเตอร์ 1/2 แรง สว่านแท่นมอเตอร์ 1/2 แรง ขนาด
5 หุน จํานวน 1 เครื่อง
รวม
3

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยงาน
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11,500 สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
5,900 สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
22,500 สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
39,900

9. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
9.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครื่องเติมอากาศชนิดจุ่มใต้น้ํา เครื่องเติมอากาศชนิดจุ่มใต้น้ํา จํานวน
เครื่อง
รวม

1

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
500,000
โรงฆ่าสัตว์
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
เทศบาล
500,000
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10. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

1 รถหน้าตักหลังขุด
รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์
รถหน้าตักหลังขุดชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
จํานวน 1 คัน

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3,300,000 สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
3,300,000

1

11. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
11.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

1 ปั๊มน้ํา 1 แรงม้า
2 เครือ่ งสูบน้ํา
รวม

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
ปั๊มน้ํา 1 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง

2

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5,500 สํานักการช่าง
สํานักการช่าง
20,000
สํานักการ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
สาธารณสุขฯ
25,500

11.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

ครุภัณฑ์

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง จํานวน 1
เครื่อง

1 เครื่องสูบน้ํา
รวม

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1

งบประมาณ
หน่วยงาน
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ
(บาท)
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15,000 สนามกีฬากลาง สํานักการศึกษา
15,000

