แผนพัฒนาสี่ปเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
พ.ศ. 2561 – 2564
(แกไขเพิม่ เติมและเปลี่ยนแปลงถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ

ก
ปรัชญาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
“สรางเมืองใหนาอยู คูหลักธรรมาภิบาล”

คานิยมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
๑.
๒.
๓.
๔.

ยึดมั่นประชาชนเปนศูนยกลางในการบริการ
ทํางานอยางมุงมั่น ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย สามัคคี มีเกียรติและศักดิ์ศรี
ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาตนเองอยูเสมอ

คําขวัญเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
หลวงพอองคดําศักดิ์สิทธิ์
เรืองฤทธิ์พระยาชัยสุนทร
ออนซอนโปงลางใหญ
แหลงพักผอนหยอนใจมากมี
ศักดิ์ศรีเมืองธรรมาภิบาล

ค
บันทึกหลักการและเหตผุ ล
การแกไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปเ ทศบาลเมืองกาฬสินธุ พ.ศ. 2561 – 2564
(ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)
-----------------------------หลักการ
ขออนุมัติแกไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาในบัญชีโ ครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาสี่ปเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พ.ศ.2561 – 2564

เหตุผล
ดวยเทศบาลเมืองกาฬสินธุมีโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาหลายโครงการที่ยัง
ไมไดบรรจุในแผนพัฒนาประกอบกับคณะกรรมการชุมชนไดจัดทําและทบทวนแผนชุมชนซึ่งมีการเพิ่มเติมและ
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ดังนั้น จึงสมควรที่จะแกไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
พ.ศ.2561 – 2564 ตามหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน เพื่อ เปน กรอบในการจั ดทํา งบประมาณ
รายจ า ยประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 รายละเอี ย ดโครงการพัฒ นาที่แ กไ ขเพิ่ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาสี่ปที่แกไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงนี้
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แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
( แกไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)
ยุทธศาสตร

ป 2561
จํานวน
โครงการ

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องคกร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1.3 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ป 2562

งบประมาณ (บาท)

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

15
6
1

2,324,400
3,580,000
360,000

20
6
1

6,734,000
3,820,000
360,000

1

500,000

-

1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1

100,000

2

388,000

1

รวม

24

6,864,400

29

11,302,000

25

-

17
6
1
-

5,671,000
3,820,000
360,000
-

13
6
1

2,081,000
3,820,000
360,000

งบประมาณ (บาท)

65
24
4

16,810,400
15,040,000
1,440,000

-

-

1

500,000

5,000,000

-

-

4

5,488,000

14,851,000

20

98

39,278,400

6,261,000

2

ยุทธศาสตร

ป 2561
จํานวน
โครงการ

2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในองคกร
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
3) การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม

7
1
3
1

ป 2562

งบประมาณ (บาท)

1,165,000
50,000
10,163,000
150,000
-

-

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

8
1
3
1

1,310,000
50,000
10,583,000
150,000

8
1
3
1

1,325,000
50,000
10,583,000
150,000

9
1
3
1

2,330,000
50,000
10,583,000
150,000

32
4
12
4

6,130,000
200,000
41,912,000
600,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

3

150,000

12

11,528,000

14

12,143,000

14

12,158,000

15

13,163,000

55

48,992,000

1
2
1

600,000
6,762,500
150,000

1
1
0

600,000
6,622,500
-

1
1
0

600,000
6,622,500
-

1
1
0

600,000
6,622,500
-

4
5
1

2,400,000
26,630,000
150,000

4

7,512,500

2

7,222,500

2

7,222,500

2

7,222,500

10

29,180,000

3

ยุทธศาสตร

ป 2561
จํานวน
โครงการ

ป 2562

งบประมาณ (บาท)

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

4) พัฒนาการจัดการศึกษา
4.1 แผนงานการศึกษา
4.2 แผนงานการศานา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

35
6

30,982,950
1,520,000

33
6

32,282,950
1,620,000

31
6

40,780,800
1,520,000

30
6

31,796,700
1,520,000

129
24

135,843,400
6,180,000

รวม

41

32,502,950

39

33,902,950

37

42,300,800

36

33,316,700

153

142,023,400

18

35,699,000

20

38,499,000

19

35,999,000

20

36,049,000

77

146,246,000

18

35,699,000

20

38,499,000

19

35,999,000

20

36,049,000

77

146,246,000

11

2,119,000

11

2,204,000

11

2,204,000

11

2,204,000

44

8,731,000

11

2,119,000

11

2,204,000

11

2,204,000

11

2,204,000.0

44

8,731,000

5) พัฒนาศักยภาพผูเรียน
5.1 แผนงานการศึกษา
รวม
6) สงเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นเชื่อมโยงกับ
การทองเที่ยว
6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม

4

ยุทธศาสตร

ป 2561
จํานวน
โครงการ

ป 2562

งบประมาณ (บาท)

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

7) การเสริมสรางเครือขายภาครัฐ

เอกชนและประชาชน
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

7.3 แผนงานการศึกษา
7.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
7.5 แผนงานเคหะและชุมชน
7.6 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
7.7 แผนงานการศานา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม

2
2
1
2
4
8

180,000
120,000
500,000
150,000
230,000
400,000

2
2
3
2
4
8

180,000
140,000
1,320,000
150,000
230,000
400,000

2
3
1
2
4
8

180,000
540,000
500,000
150,000
230,000
400,000

2
2
1
2
4
8

180,000
140,000
500,000
150,000
230,000
400,000

8
9
6
8
16
32

720,000
940,000
2,820,000
600,000
920,000
1,600,000

5

4,280,000

5

4,280,000

5

4,280,000

5

4,280,000

20

17,120,000

24

5,860,000

26

6,700,000

25

6,280,000

24

5,880,000.0

99

24,720,000

1
20
2

20,000
11,985,000
160,000

1
22
2

20,000
4,792,200
160,000

1
20
2

20,000
7,708,200
160,000

1
18
2

20,000
2,492,200
160,000

4
80
8

80,000
26,977,600
640,000

23

12,165,000

25

4,972,200

23

7,888,200

21

2,672,200

92

27,697,600

8) พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

8.1 แผนงานการศึกษา
8.2 แผนงานสาธารณสุข
8.3 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

5

ยุทธศาสตร

ป 2561
จํานวน
โครงการ

ป 2562

งบประมาณ (บาท)

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

9) สรางความสมดุลของระบบนิเวศน

และสิ่งแวดลอม
9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2
13

820,000
3,577,500

2
17

820,000
18,667,500

2
13

820,000
3,542,500

2
12

820,000
3,492,500

8
55

3,280,000
29,280,000

15

4,397,500

19

19,487,500

15

4,362,500

14

4,312,500

63

32,560,000

2
1

30,000,000
950,000

5
2

7,665,000
2,250,000

5
2

9,347,500
2,650,000

1

950,000

12
6

47,012,500
6,800,000

3

30,950,000

7

9,915,000

7

11,997,500

1

950,000

18

53,812,500

1,020,000
178,278,800

6
67

1,756,000
63,316,200

3
17

1,020,000
31,008,000

3

11.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

3
33

15

1,020,000
15,124,000

15
132

4,816,000
287,727,000

รวม

36

179,298,800.0

73

65,072,200

20

32,028,000

18

16,144,000

รวม
10) พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยง

ภาคการทองเที่ยว
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน
10.2 แผนงานการศานา วัฒนธรรม

และนันทนาการ
รวม
11) พัฒนาและปรับปรุบระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
11.1 แผนงานเคหะและชุมชน

147

292,543,000

6

ยุทธศาสตร

ป 2561
จํานวน
โครงการ

12) พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
12.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
12.2 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

ป 2562

งบประมาณ (บาท)

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ (บาท)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ (บาท)

4
25

30,460,960
3,865,000

3
29

36,060,960
3,850,000

1
26

30,060,960
3,225,000

1
25

30,060,960
2,975,000

9
105

126,643,840
13,915,000

รวม
13) สรางความมั่นคงในชีวิต
ของคนในชุมชน
13.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
13.2 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

29

34,325,960

32

39,910,960

27

33,285,960

26

33,035,960

114

140,558,840

1
1

20,000
200,000

1
1

20,000
200,000

1
1

20,000
200000

1
1

20,000
200000

4
4

80,000
800,000

รวม

2

220,000

2

220,000

2

220,000

2

220,000

8

880,000

1
12

280,000
4,320,800

1
16

280,000
9,908,900

1
9

280,000
5,330,800

1
8

280,000
5,880,800

4
45

1,120,000
25,441,300

13
255

4,600,800
368,043,910

17
316

10,188,900
261,740,210

14) สรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน
14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
14.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
รวม
รวมทั้งสิ้น

10
237

5,610,800
216,408,260

9
219

6,160,800
167,591,660

49
1,027

26,561,300
1,013,784,040

7

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
( แกไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ

ที่

โครงการ

1 โครงการสํารวจความพึงพอใจ
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและ
รายละเอียดของโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค
เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการ
จัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดจางหนวยงานภายนอก
สํารวจความพึงพอใจ

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
50,000 1.ผูรับจางดําเนิน
การตามขอ
กําหนด 85%
2.รายงานผล
สํารวจความ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
1.ประชาชนมีความ กองวิชาการฯ
พึงพอใจตอการให
บริการงานสาธารณะ

ไมต่ํากวา 80%
2.เทศบาลสามารถ

พึงพอใจจํานวน แกไขและนําขอเสนอ

10 เลม

แนะไปดําเนินการได
ตรงจุด
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน
และผูประกาศขาวชุมชน

เพื่อจัดกิจกรรมพบสื่อ
สื่อมวลชนและผูประกาศ
มวลชนและผูประกาศขาว ขาวเขารวม 100 คน
ชุมชน

3 โครงการจัดเวทีสาธารณะ

เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ จัดเวทีสาธารณะหรือรับฟงความ
ประชาชนและสงเสริมการ คิดเห็นในเรื่องที่อาจมีผลกระทบ
มีสวนรวมของประชาชน ตอประชาชน

4 โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ

5 โครงการจัดทํารายงานกิจการ
ของเทศบาล

2561
(บาท)
50,000

เพื่อรวบรวมและเผยแพร จัดทํา 400 เลม / ป
ผลงานในรอบปงบประมาณ
ใหประชาชนทั่วไปทราบ

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนแตละ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีชองทางการรับรูขาว

กองวิชาการฯ

กลุมเปาหมาย สารเพิ่มขึ้นและเปนการสราง
รับรูขาวสาร เครือขายดานการประชารอยละ 60
สัมพันธของเทศบาล
30,000

30,000

30,000

30,000

ผูมีสวนไดสวนเสีย

ประชาชนมีสวนรวมในการแกไข

เขารวมตามเกณฑ

ปญหาของเทศบาล

กองวิชาการฯ

ที่กําหนด

เพื่อเผยแพรผลงานกิจกรรม จัดทําวารสารสิ่งพิมพ ๘,๐๐๐ 100,000

ตาง ๆ ของเทศบาลใหครอบ ฉบับ ทุกๆ ๓ เดือนสงทุกครัว
คลุมทุกครัวเรือน
เรือนในเขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

350,000

350,000

.

100,000

100,000

100,000

350,000 ประชาชนแตละ
กลุมเปาหมาย
รับรูขาวสาร
รอยละ 60

ประชาชนไดรับทราบขอมูล

กองวิชาการฯ

ขาวสารกิจกรรมของเทศบาล

100,000 ประชาชนแตละ ประชาชนและสวนราชการรับ กองวิชาการฯ
กลุมเปาหมาย ทราบผลงานตางๆของเทศบาล
รับรูขาวสาร ในรอบป
รอยละ 60
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2561
(บาท)
144,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
144,000 144,000

60,000

157,000

157,000

157,000 ประชาชนแตละ -การใชงานของหอกระจายขาว กองวิชาการฯ
กลุมเปาหมาย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
รับรูขาวสาร เปนมาตรฐานเดียวกัน
รอยละ 60
-ประชาชนรับรู
ขาวสารเทศบาล

เพื่อใหคณะกรรมการหอกระ- คณะกรรมการหอกระจายขาว 150,000
จายขายและผูประกาศขาว ชุมชนและผูประกาศขาวชุมชน

150,000

150,000

150,000 คณะกรรมการ

คณะกรรมการหอกระจายขาว

หอกระจายขาว

ชุมขนและผูประกาศขาวชุมชน

ชุมชนฝกอบรมและศึกษาดูงาน 78 คน

ชุมชนและผูประ

สามารถนําประสบการณที่ไดรับ

ดานการสรางความเขาใจเพิ่ม
ทักษะและพัฒนาศักยภาพ
ดานการประกาศขาวและ
สามารถนํามาประยุกตใชให
เกิดประโยชน

กาศขาวชุมชน
ประกาศขาวได
อยางถูกตอง

มาพัฒนาตนเองและนํามาประ-

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานเทศบาลทาง
สื่อวิทยุโทรทัศน

เพื่อเปนการประชาสัมพันธ ประชาชนรับรูขาวสาร
ผลงานของเทศบาลผานสื่อ เทศบาลรอยละ 60
วิทยุและโทรทัศน

7 โครงการประชุมประจําเดือน
คณะกรรมการหอกระจายขาว
ชุมชน
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จาก
60,000 บาท เปน 157,000 ในป
2562-2564) (ฉบับที่ 3)
8 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และทัศนศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการหอกระจายขาวและ
ผูประกาศขาวชุมชน

เพื่อจัดประชุมคณะ
กรรมการหอกระจายขาว
ชุมชนในแตละเดือน

-คณะกรรมการหอกระจายขาว

และผูประกาศขาวชุมชน
เขารวม 78 คน
-ผูเกี่ยวของเขารวม
15 คน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
144,000 ประชาชนแตละ ประชาชนไดรับทราบผลงานของ กองวิชาการฯ
กลุมเปาหมาย เทศบาลอยางทั่วถึง
รับรูขาวสาร
รอยละ 60

ยุกตใชใหเกิดประธยชนสูงสุด
ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ใหแกประชาชน

กองวิชาการฯ
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ลําดับ

โครงการ

ที่

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การจัดทําแผนการดําเนิน
งานและการติดตามประเมินผล
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)

วัตถุประสงค
เพื่ออบรมบุคลากรในการ
จัดทําแผนการดําเนิน
งานและการติดตาม
ประเมินผลแผน

(ฉบับที่ 1)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.จัดจางวิทยากรผูทรง
คุณวุฒิมาทําการอบรม
จํานวน 1 คน
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การใหกับบุคลากร
จํานวน 90 คน

10 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย

เพื่อเปนการสนับสนุนการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ดําเนินการเลือกตั้งในระดับ ราษฎรสมาชิกวุฒสิ ภา
ชาติ

11 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(ขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ป 2561 เปน ป 2562 )
(ฉบับที่ 3)

เพื่อเปนการจัดการเลือก
ตั้งในระดับทองถิ่น

12 โครงการจัดทํารายงานผลงาน
ของฝายกิจการสภาเทศบาล

เพื่อประชาสัมพันธผลการ -จัดทํารายงานกิจการสภา
ปฏิบัติงานประจําปของ
เทศบาล จํานวน 400 เลม/ป
สมาชิกสภาเทศบาล
-รวมรายงานการประชุมสภา

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนด

เทศบาล จํานวน 10 เลม/ป

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

บุคลการเขารับ แผนการดําเนิน
การอบรมจํานวน งานแลวเสร็จตาม
90 คน มีความ ระเบียบกําหนด
รูความเขาใจใน

กองวิชาการฯ

การจัดทําแผนและ
การประเมินผลแผน

200,000

-

200,000

2,500,000

50,000

-

50,000 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต สํานักปลัดฯ
มาใชสิทธิ์ 70% และเที่ยงธรรม

-

มีจํานวนผูมาใชสิทธิ การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต
เลือกตั้งไมต่ํากวา 70%

50,000

50,000

50,000

50,000

และเที่ยงธรรม

-รายงานกิจการสภา ประชาชนไดรับรูและมีสวน

400 เลม
-รายงานการ

สํานักปลัดฯ

รวมในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา

ประชุม 10 เลม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สํานักปลัดฯ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
50,000

13 โครงการจัดงานวันเทศบาล

พนักงาน/ลูกจาง /
กิจกรรมรวมกันในการบําเพ็ญ คณะผูบริหาร/สมาชิก
ประโยชนและเห็นความสําคัญ สภาเทศบาล/ชุมชน
ของวันเทศบาล

14 โครงการปรับปรุงและ
ซอมแซมบานพักพนักงาน
เทศบาลจํานวน 5 หลัง

เพื่อความปลอดภัยใน
การอยูอาศัยและมีความ
คงทนถาวร

-ทาสีภายนอก - ภายใน
และอื่น ๆ

-

15 โครงการปรับปรุงบานพัก
สวนกลาง (แฟลตเทศบาล)

เพื่อความปลอดภัยใน
การอยูอาศัยและมี
ความคงทนถาวรไมเสื่อม
โทรมงาย

-ทาสีภายนอก

-

16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานธุรการ

เพื่อใหปฏิบัติงานดาน
ธุรการทั่วไปดําเนินงาน
เปนไปดวยความถูกตอง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

จางเหมาบุคคลในการ
ปฏิบัติงานดานธุรการ
จํานวน 5 คน ในอัตรา
เดือนละ 10,000
บาทตอคน

เพื่อใหพนักงาน/ลูกจางมี

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

-

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
50,000 บุคลากรไดรับการ บุคลากรเทศบาลมี สํานักปลัดฯ
ฝกอบรม 40 ความรูรักสามัคคีและ
ชั่วโมงตอคนตอป ภูมิใจในองคกร

-

งานจางเปนไปตาม

แบบแปลน

200,000

-

-

งานจางเปนไปตาม

แบบแปลน

600,000

600,000

600,000

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

พนักงานไดรับความ สํานักปลัดฯ
ปลอดภัยในการอยู
อาศัย
พนักงานไดรับความ สํานักปลัดฯ
ปลอดภัยในการอยู
อาศัย

600,000 พนักงานจาง การดําเนินงานใน สํานักปลัดฯ
จํานวน 5 คน สํานักปลัดเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ถูก
ตองรวดเร็ว ประหยัด

เวลาคาใชจายผูรับ
บริการมีความพึงพอใจ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 โครงการกอสรางที่จอด
รถยนตเทศบาล
(ขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ป 2561 เปนป 2563)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหมีสถานที่จอดรถ
ทางราชการและผูมา
ใชบริการ

สรางที่จอดรถบรเวณดาน
ขางสํานักงานสาธารณ
สุขฯเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ขนาดพื้นที่
ไมนอยกวา 324
ตารางเมตร สามารถ
จอดรถยนตไดจํานวน
18 คัน ตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด

18 โครงการตอเติมหลังคาคลุม
ดาดฟา อาคารสํานักงาน
(ขอเพิ่มเติมงบประมาณ
จากเดิม 390,00 บาท
เปน 2,000,000 บาท)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อปองกันแดดฝนและอาคาร ตอเติมหลังคาคลุมดาดฟาอาคาร

ไมรั่วซึมมึความคงทนถาวร สํานักงานตามแบบแปลนเทศบาล

2561
(บาท)

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
390,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

งานจางเปนไปตาม เทศบาลเมืองกาฬสินธุมีโรงจอด

แบบแปลน

สํานักปลัดฯ

รถถาวรเกิดความเปนระเบียบ
ในการจอดรถของผูมารับบริการ

และเจาหนาที่

-

-

2,000,000

-

งานจางเปนไปตาม อาคารสํานักงานมีความแข็งแรง

แบบแปลน

กันแดด ฝน อาคารไมรั่วซึม

สํานักปลัดฯ

13

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการติดตั้งระบบบัตร
คิวอัตโนมัติ
(ขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ป 2561 เปนป 2562
(ฉบับที่ 3)

เพื่อจัดระบบคิวบริการ
ใหแกประชาชนผูมาติดตอ
งานทะเบียนราษฎรและ
งานบัตร

ติดตั้งระบบบัตรคิว
อัตโนมัติที่สํานักทะเบียน
ทองถิ่นเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ
(อาคารเทศบาลหลังเกา)

20 โครงการกอสรางอาคาร
เก็บพัสดุหอประชุมธรรม
ศาลาแกงดอนกลาง
(ขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ป 2561 เปนป 2562
(ฉบับที่ 3)

เพื่อเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ หอประชุมธรรมศาลามี
อาคารเก็บรักษาวัสดุ
อุปกรณ ขนาด 5X10
เมตร

21 โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานทะเบียนทองถิ่น
เปนศูนยบริการสะดวก
(ขอเพิ่มเปาหมายในป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อเปนศูนยกลางการให 1.ปรับปรุงหองศูนยบริการ
บริการประชาชนแบบเบร็ด สะดวก
เสร็จ
2.ติดตัง้ สิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
160,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

นวัตกรรมในการ ประชาชนผูมาติดตอไดรับ สํานักปลัดฯ
บริการประชาชน บริการอยางมีประสิทธิ

ภาพทั่วถึงเปนธรรม
และโปรงใสมีความ
พึงพอใจ
-

900,000

-

-

การกอสรางเปนไปตาม หอประชุมมีความพรอมใน

สํานักปลัดฯ

แบบแปลนที่กําหนด การจัดกิจกรรมและการ

ใหบริการ

500,000

200,000

-

-

ศูนยบริการสะดวกได

ประชาชนไดรับความ สํานักปลัดฯ

รับการรับรองมาตรฐาน

สะดวกในการบริการ
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

22 โครงการกอสรางหองเก็บ
เอกสาร ขนาด 5x 10 เมตร
(ขอเปลี่ยนแปลง จากป
2561 ไปเปนป 2563)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อเก็บเอกสารของสํานัก หองเก็บเอกสาร ขนาด
การคลัง
5x10 เมตร บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

23 โครงการปรับปรุงหอง
ประชุมชั้น 2 สํานักการสาธารณสุขฯ
(ขอเพิ่มเปาหมายป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อปรับปรุงหองประชุม -ติดตั้งผามานรางเชือกดึง 190,400
ใหมีความพรอมสําหรับการ จํานวน 4 ชุด
ประชุมหรือสัมมนาตาง ๆ -ผาปูโตะแบบปผีเสื้อ จํานวน
20 ตัว

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
900,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
การกอสรางเปนไปตาม

แบบแปลนที่กําหนด

143,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
สามารถเก็บและคน สํานักการคลัง
หาเอกสารไดสะดวก
รวดเร็ว

มีหองประชุม
เพียงพอตอการ
ใชงาน

สํานักปลัดฯ

กอสรางเปนไป มีหองเก็บพัสดุที่
ตามแบบแปลน เพียงพอ
ที่กําหนด

สํานักปลัดฯ

จํานวนวัสดุ อุปกรณ

ที่ใชในหองประชุม

-โตะพับอเนกประสงค จํานวน 20 ตัว

-เกาอี้บุนวม จํานวน 60 ตัว
-เครื่องเสียงประจําหองประชุม

24 โครงการกอสรางหองเก็บ
พัสดุขนาด 5x10 เมตร
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อเก็บพัสดุและเอกสาร
ของสํานักปลัดฯ

จํานวน 1 ชุด
-ติดตั้งซับเสียงพรอม
บุผนังอื่น ๆ
หองเก็บพัสดุขนาด
5x10 เมตรบริเวณดาน
หลังสํานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ

-

-

300,000

-
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
25 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ กอสราง
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและระบบการ
ระบายน้ํา

26 โครงการดิจิทัลเพื่อการบริการ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลใน
การบริหารจัดการองคกร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-กอสรางรางระบายน้ํา

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
งานจางเปนไปตาม

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนและพนัก สํานักปลัดฯ

แบบแปลน งานไดรับความสะดวก
ในการบริการ

ค.ส.ล.รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.

ลึกเฉลี่ยไมนอยกวา 0.40 ม.

ยาว 79.00 เมตร

ระบบดิจิทัลเพื่อการ
บริการอยางนอย 1 ระบบ

-

500,000

-

300,000

1.ระบบมีประสิทธิ-

ระบบสามารถบริหาร กองวิชาการฯ

ภาพ

จัดการงานในองคกร

2.มีสมาชิกใชงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระบบไมนอยกวา และเปนประโยชน

500 คน
รวม

26 โครงการ

-

-

2,324,400

6,734,000 5,671,000 2,081,000

-

ตอการใหบริการประชาชน

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจางเหมาบุคคลเพื่อ
การซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
และงบประมาณ)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อใหปฏิบัติงานดานซอม จางเหมาบุคคลในการบํารุงรักษา
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลมี เครือ่ งจักรกลจํานวน 2 คน
ประสิทธิภาพ
ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
ตอคน

2 โครงการจางเหมาบุคคลเพื่อ
ปรับปรังภูมิทัศนสวน
สาธารณะ
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
และเปาหมาย
(ฉบับที่ 1)

เพื่อใหปฏิบัติงานดาน
ปรับปรุงภูมิทัศนใหดูสวย
งามมากยิ่งขึ้น

2561
(บาท)
240,000

จางเหมาบุคคลในการปรับปรุง 1,200,000
ภูมิทัศนสวนสาธารณะ จํานวน

10 คน ในอัตราเดือนละ
10,000 บาท ตอคน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
240,000 240,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
240,000 การปฏิบัติงาน

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
เครื่องจักรกลมีสภาพสมบูรณ

สํานักการชาง

เปนไปตามขอกําหนด และสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ

1,200,000 1,200,000 1,200,000 การปฏิบัติงาน ภูมิทัศนสวนสาธารณะมี สํานักการชาง
เปนไปตามขอกําหนด ความสวยงาม เปนที่พัผอนและ
ออกกําลังกายของประชาชน
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ลําดับ

ที่

โครงการ

3 โครงการจางเหมาบุคคล
ปฏิบัติงานดานออกแบบและ
ควบคุมงานกอสราง
(ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
และงบประมาณ)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหปฏิบัติงานดานออก จางเหมาบุคคลในการออกแบบ
แบบ เขียนแบบโครงการ และควบคุมงานกอสราง จํานวน
ตาง ๆ ใหรวดเร็วมีประ- 2 คน ในอัตราเดือนละ
สิทธิภาพ
10,000 บาท ตอคน

2561
(บาท)
240,000

2564
(บาท)
240,000 การปฏิบัติงาน

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
เพื่อใหงานออกแบบโครงการตาง ๆ

สํานักการชาง

รวดเร็ว

เพื่อใหการปฏิบัติงานดาน จางเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน
ธุรการทั่วไปดําเนินงานเปน ดานธุรการ จํานวน 2 คน ใน
ไปดวยความถูกตองรวดเร็วมี อัตราเดือนละ 10,000 บาท
ประสิทธิภาพ

240,000

5 โครงการจางเหมาบุคคล
บํารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค
(ขอแกไขชื่อโครงการและ
เพิ่มเปาหมายจาก 3 คน
เปน 5 คนในป 2562-2564)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการปฏิบัติงานดาน
สาธารณูปโภคเปนไปดวย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิ
ภาพ

360,000

เดือนละ 10,000 บาทตอคน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปนไปตามขอกําหนด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานธุรการ
(ขอเพิ่มเติมงบประมาณจาก
1 ป เปน 4 ป )
(ฉบับที่ 1)

จางเหมาบุคคลในการบํารุง
รักษาระบบสาธารณูปโภค
จํานวน 5 คน ในอัตรา

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
240,000 240,000

240,000

240,000

240,000 การปฏิบัติงาน

การดําเนินงานในสํานักการชาง

สํานักการชาง

เปนไปตามขอกําหนด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ถูกตอง รวดเร็ว

600,000

600,000

600,000 การปฏิบัติงาน ใหประชาชนไดรับความ สํานักการชาง
เปนไปตามขอกําหนด สะดวกและปลอดภัยในชีวติ และ

ทรัพยสิน
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ลําดับ

โครงการ

ที่

6 โครงการซอมแซม บํารุงรักษา
ไฟฟาแสงสวางสาธารณะเพื่อ
บริการประชาชน
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)

วัตถุประสงค
-เพื่อซอมแซมและบํารุง
รักษาไฟฟาสาธารณะใน
เขตเทศบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนภายในเขตเทศบาล
จํานวน 195 สาย

งบประมาณและที่มา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ไฟฟาสาธารณะบนถนน

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
-ประชาชนมีไฟฟาแสง

สํานักการชาง

สวางที่ปลอดภัยตอ
ดูแลซอมแซมและ ชีวิตและทรัพยสิน
บํารุงรักษา

195 สายไดรับการ

(ฉบับที่ 1)

รวม

6 โครงการ

-

-

3,580,000

3,820,000 3,820,000 3,820,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 โครงการจัดจางเจาหนาที่สํารวจ
ขอมูลชุมชน
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากเดิม 1 ป เปน 4 ป ๆ ละ
360,000 บาท)
(ฉบับที่ 1)

รวม

1 โครงการ

-เพื่อใหมีบุคลากรในการ
สํารวจขอมูลชุมชน
-เพื่อใหมีขอมูลในการวาง
แผนพัฒนาชุมชน

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จางเหมาบุคลลชวยในการสํารวจ

2561
(บาท)
360,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
360,000 360,000

2564
(บาท)
360,000

ขอมูลชุมชน/ประสานชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)
การปฏิบัติงานเปน

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ขอมูลชุมชนเปนปจจุบันและเปน

กองสวัสดิการฯ

ไปตามขอกําหนด สัดสวนถูกตองทั้ง 3 เขต

จํานวน 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ

10,000 บาทตอคน

-

360,000

360,000

360,000

360,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 โครงการปรับปรุงกองสวัสดิการ
สังคมเดิมเปนหองประชุม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อปรับปรุงหองกองสวัสดิ- -หองประชุม 2 หอง

การสังคม (เดิม) เปนหอง
ประชุม 2 หอง
-มีหองประชุมเพียงพอตอ
การใชงาน

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

งานจางเปนไปตาม มีหองประชุมเพียงพอตอการ

สํานักการชาง

แบบแปลน ใชงาน

-รื้อประตู - หนาตาง (บางสวน)

รื้อผนังเดิม (บางสวน)
-ติดตั้งชุดผนังอลูมิเนียม
-ปรับปรุงหองน้ํา (เดิม) 2 หอง

-ปรับปรุงระบบไฟฟาและปรับ

ปรุงฝาเพดาน
-ปูกระเบื้องหองประชุมและ
โถงทางเดิน
-ทาสีน้ําพลาสติดและติดวอล

เปเปอร

รวม

1 โครงการ

-

-

500,000

-

-

-

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร
1.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ขอเพิ่มเปาหมายในป 2562)
(ฉบับที่ 3)

2 โครงการกอสรางศูนยปฏิบัติการ
หนวยกูชีพ-กูภัย
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)
3 โครงการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)
รวม

3 โครงการ

-เพื่อเปนการปรับปรุงรักษา
อาคารฝายปองกันฯ ให
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
-เพื่อใชเปนสถานที่ฝกอบรม
การดับเพลิงขั้นตนและหนวย
งานฝกซอมดับเพลิงและฝก
ซอมอพยพหนีไฟ
เพื่อใหมีศนู ยปฏิบัติการ
กูชีพ-กูภัย ที่ไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
ฝายปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามแบบ
แปลนที่กําหนด

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

การกอสรางเปนไปตาม อาคารสํานักงานฝายปองกันฯ

สํานักปลัดฯ

แบบแปลนที่กําหนด ไดรับการปรับปรุงใหเปน
สถานที่ฝกอบรมการดับเพลิง

ขั้นตนและหนวยงานฝกซอม

ดับเพลิงและฝกอบรมซอม
อพยพหนีไฟ และสภาพแวด

ลอมภายนอกภายใน สิ่งกอ-

สรางไดรับการปรับปรุง

สรางศูนยกูชีพ-กูภัย
ขนาด 6x6 เมตร

เพื่อใหมีอาคารรองรับการ บริเวณหอประชุม
ประชุมและการเลี้ยง
พวงพยอมเดิม
รับรองที่เพียงพอ
-

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

-

-

288,000

-

-

การกอสรางเปน มีศูนยปฏิบัติการ
ไปตามแบบแปลน พรอมใหบริการ

สํานักปลัดฯ

-

-

5,000,000

-

กอสรางเปนไป มีอาคารรองรับการ สํานักปลัดฯ
ตามแบบแปลน ประชุมและการเลี้ยงรับ
รองที่พรอมใหบริการ

100,000

388,000 5,000,000

-

-

หนวยงานตาง ๆ
-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ

โครงการ

ที่

1 โครงการประเมินการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนา
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและ
รายละเอียดโครงการ)

วัตถุประสงค
เพื่อประเมินผลการขับ
เคลื่อนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรการพัฒนา

1.จัดจางผูทรงคุณวุฒิ
ในการประเมินตัวชี้วัด
จํานวน 1 คน
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การประเมินตัวชี้วัดให
กับบุคลากรจํานวน
50 คน

เพื่อจัดอบรมความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับงานดาน
พัสดุระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อ
จัดจาง

1.เจาหนาที่เทศบาลเมือง

(ฉบับที่ 1)

2 โครงการใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ
การจัดซื้อจัดจางแกเจาหนาที่
เทศบาลและอาสาสมัครชุมชน
รวมตรวจสอบการบริหารงาน
(อสต.)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
30,000

15,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

20,000

25,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
30,000 บุคลากรเขา บุคลากรเทศบาลนํา กองวิชาการฯ
รับการอบรม ความรูไปปรับใชในกระจํานวน 50 คน บวนการปฏิบัติงาน

30,000

ผูเขารวมการอบรม ผูเขารวมอบรมไดรับความรู

กาฬสินธุที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

จํานวน 125 คน

การจัดซื้อจัดจาง จํานวน 50

มีความรูความเขาใจ ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับและทราบ

คน
2.ตัวแทนของประชาชนที่ได

80%

ดานพัสดุและมีศักยภาในการ

ถึงขึ้นตอนการดําเนินงานการ

จัดซื้อจัดจางโครงการตาง ๆ

สมัครเขารวมเปนคณะกรรม-

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

การอาสาสมัครชุมชนรวม
ตรวจสอบการบริหารงาน

ใหเปนดวยความถูกตอง

โปรงใสเปนธรรม

สํานักการคลัง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

(อสต.) จํานวน 75 คน
ณ หองประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ
คณะกรรมการอาสาสมัคร
ชุมชนรวมตรวจสอบการตรวจ

รับงาน 50 คน ณ หอง
ประชุมพวงพะยอม
3 โครงการฝกอบรมสัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ
บุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร ทัศนคติที่ดีมึคุณธรรมจริยเทศบาล
ธรรมของพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาลลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง
4 โครงการคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ดีเดน

พนักงานเทศบาล พนักงานครู 1,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 บุคลากรไดรับการ

ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ศึกษาดูงานปละ 1 ครั้ง
ไมนอยกวา 300 คน

เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ พนักงานดีเดนจํานวน
ปฏิบัติงานเปนรางวัลสําหรับ 16 คน
พนักงานเทศบาลพนักงาน
ครูเทศบาล ลูกจางประจํา
พนักงานจางดีเดน

พนักงานเทศบาล พนักงานครู

สํานักปลัดฯ

ฝกอบรม 40 ชั่วโมง ลูกจางประจํา พนักงานจาง

ตอคนตอป

30,000

30,000

30,000

ศึกษาดูงาน 300 คน

30,000 พนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาล พนักงานครู

พนักงานครู ลูกจางประจํา

ลูกจางประจํา พนักงานจาง

พนักงานจางเขารวมการ ไดรับการคัดเลือก 16 คน

คัดเลือกไมนอยกวา

10 คน

สํานักปลัดฯ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการอบรมคุณธรรมนําจริยธรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

เพื่อฝกอบรมดานคุณธรรม พนักงานเทศบาล พนักงานครู
จริยธรรมใหกับบุคลากรของ ลูกจางประจํา พนักงานจาง
เทศบาลและเพื่อปองกันการ เขารวมโครงการอบรม ไมนอยทุจริตและประพฤติมิชอบใน กวา 150 คน
หนาที่

6 โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ
งานของพนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง

7 โครงการประชุมมอบนโยบาย
การปฏิบัติราชการและพิธี
ลงนามในบันทึกขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเดิม
10,000 บาท เปน 30,000 บาท
ในป 2562-2564) (ฉบับที่ 3)

พนักงานเทศบาล พนักงานครู

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
30,000 บุคลากรไดรับการ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
พนักงานเทศบาล พนักงาน

สํานักปลัดฯ

ฝกอบรม 40 ชั่วโมง ครูลูกจางประจํา พนักงาน

ตอคนตอป

จางเขารวมโครงการอบรม

150 คน

50,000

50,000

50,000

50,000 บุคลากรไดรับการ

พนักงานเทศบาล พนักงาน

ลูกจางประจํา พนักงานจาง

ฝกอบรม 40 ชั่วโมง ครูลูกจางประจํา พนักงาน

เขารวมโครงการฯ ไมนอยกวา

ตอคนตอป

สํานักปลัดฯ

จางเขารวมโครงการ 50 คน

50 คน

เพื่อใหบุคลากรเทศบาลเมือง- พนักงานเทศบาล พนักงานครู

กาฬสินธุสามารถปฏิบัติงาน ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ไดอยางมีประสิทธิภาพและ เขารวมโครงการประชุมฯ
บรรลุสําเร็จตามเปาหมายที่ ไมนอ ยกวา 300 คน
ตั้งไว

10,000

30,000

30,000

30,000 บุคลากรไดรับการ

พนักงานเทศบาล พนักงาน

ฝกอบรม 40 ชั่วโมง ครู ลูกจางประจํา พนักงาน

ตอคนตอป

จางเขารวมโครงการประชุมฯ

300 คน

สํานักปลัดฯ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

8 โครงการปรับปรุงหอประชุม
ธรรมาภิบาล

9 โครงการฝกอบรมการปฏิบัติ
งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(e-LAAS) แกเจาหนาที่เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

รวม

9 โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงหอประชม
หองน้ําคนพิการบุผนัง
ดานขาง ทาสีอาคาร
ผามาน และเครื่องปรับ
อากาศ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หอประชุมธรรมาภิบาล
ไดรับการปรับปรุง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
1,000,000 การกอสรางเปน หองประชุมมีความพรอม สํานักปลัดฯ
ไปตามแบบแปลน ในการจัดกิจกรรมและ
การใหบริการกับหนวย

งานตาง ๆ ที่ขอให
บริการ

เพื่อจัดฝกอบรมทบทวนใหมี เจาหนาที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ความรูและสามารถปฏิบัติ ทีป่ ฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ
งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร บัญชีคอมพิวเตอรขององค
ขององคกรปกครองสวน กรปกครองสวนทองถิ่น
ทองถิ่น (e-LAAS) จํานวน 70 คน (e-LAAS) จํานวน 70 คน

-

120,000

130,000

130,000 ผูเขารวมการอบรม ผูเขารวมอบรมไดรับความรู สํานักการคลัง
จํานวน 70 คนมี ความเขาใจในขั้นตอนการ
ความรูความเขาใจ ปฏิบัติงานของระบบบัญชี

80%

คอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS)

ไดอยางถูกตองครบถวน

-

-

1,165,000

1,310,000 1,325,000 2,330,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 โครงการอบรมใหความรู
ดานกฎหมาย แกประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

รวม

1 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดอบรมความรูทางดาน ประชาชนในเขตเทศบาล
กฎหมายแกประชาชนใน 36 ชุมชน ๆ ละไมนอย
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กวา 3 คน

-

-

2561
(บาท)
50,000

50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
50,000 ประชาชนเขารับ

50,000

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีความรูทางดาน

การอบรม 180 คน

กฎหมายดีขึ้นเปนที่
ปรึกษาในชุมชน

-

-

กองวิชาการฯ

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
2.3 แผนงานการศึกษา
โครงการ

ลําดับ

วัตถุประสงค

ที่
1 โครงการฝกอบรมพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา

2 โครงการจัดหาครูและบุคลากร
สนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลน
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
(ขอเปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติมเปาหมาย)
(ฉบับที่ 3)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-จัดฝกอบรมใหพนักงานครู 800,000
และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
จํานวน 180 คน 2 ครั้ง/ป

1.เพื่อใหครูและบุคลากรทาง
การศึกษามีความรูความคิด
สรางสรรคในการพัฒนาการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิ
ภาพ
-ศึกษาดูงานดานการศึกษา 1
2.เพื่อนําประสบการณที่ไดรับ ครั้ง/ป
มาประยุกตใชไดอยางเหมาะ
สม

๑. เพื่อรองรับการขยายบริการ จัดหาบุคคลที่ทําหนาที่ครูผูสอน และ 9,300,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
800,000 800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
800,000 พนักงานครูและ ครูและบุคลากรมีองคความรู สํานักการศึกษา
บุคลากรทางการ ที่สามารถนํามาปรับปรุง
ศึกษาไดรับการ พัฒนาการเรียนการสอนได
อบรม 40 ชม./คน/ป อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนเพิ่ม

ขึ้น

9,720,000 9,720,000 9,720,000 สถานศึกษามีผล ๑. สามารถใหบริการจัดการเรียน สํานักการศึกษา

จัดการเรียนการสอน และภารกิจ บุคลากรสนับสนุนการศึกษา โดยจาง

การประเมินคุณภาพ

ที่เกี่ยวของดานการศึกษาของ

จัดการศึกษาใน อยางมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาผาน ๒. มีบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน

เปนพนักงานจางและจายคาตอบแทน

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล การปฏิบัติหนาที่เปนรายเดือน
๒. เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไป จํานวน 81 อัตรา ดังนี้
ดวยความคลองตัวมีจํานวนบุคลากร สํานักการศึกษา
เหมาะสม และเพียงพอกับภารกิจ -ผช.จนท.การเงินและบัญชี 1 อัตรา

การสอนและภารกิจดานการศึกษา

เกณฑคุณภาพของ เพียงพอตอการปฏิบัติงานดานการ
องคกรปกครองสวน

เรียนการสอนและงานที่เกี่ยวของ

ทองถิ่น

๓. การจัดการศึกษาของเทศบาลมี

และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

-คนงานสนามกีฬา 7 อัตรา

ประสิทธิภาพและสนองตอบตอ

๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพ

-แมบาน 3 อัตรา

ความตองการของประชาชนใน
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

(ขอเปลี่ยนแปลง)
(ฉบับที่ 3)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1
-ผูดูแลเด็ก 3 อัตรา
-ภารโรง 1 อัตรา

(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2
-ธุรการ 1 อัตรา
-ภารโรง 1 อัตรา

ดานการจัดการศึกษาของเทศบาล

-แมบาน 1 อัตรา

(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

โรงเรียนเทศบาล 1
กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
-ครูคณิตศาสตร 1 อัตรา
-ครูนาฏศิลป 7 อัตรา
-ครูศลิ ปะ 2 อัตรา
-ครูภาษาไทย 2 อัตรา
-ครูพละ 2 อัตรา
-ครูภาษาอังกฤษ 4 อัตรา
-ครูคอมพิวเตอร 3 อัตรา
-ครูคหกรรม 1 อัตรา

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ทองถิ่น
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสวางคงคา

-ครูสอนวิชาชีววิทยา 1 อัตรา

-ครูสอนวิชาเคมี 1 อัตรา
-ครูบรรณารักษ 1 อัตรา
-ครูสอนวิชาสังคม 1 อัตรา
-ครูสอนวิชาคหกรรม 1 อัตรา

(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-เจาหนาที่การเงิน 1 อัตรา
-ครูนาฏศิลป 1 อัตรา
-ครูศลิ ปะ 1 อัตรา
-ครูดนตรี 1 อัตรา
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-ครูเอกปฐมวัย 6 อัตรา
-ครูพละ 1 อัตรา
-ครูภาษาอังกฤษ 6 อัตรา
-ครูภาษาจีน 1 อัตรา
-ครูคอมพิวเตอร 2 อัตรา
-พี่เลี้ยงเด็ก 2 อัตรา
-ครูดนตรีดุริยางคสากล
จํานวน 1 อัตรา

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

-ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร 1 อัตรา

-ครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา

(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-ครูสอนวิชานาฎศิลป 1 อัตรา

-ครูสอนวิชาดนตรี 1 อัตรา
-ครูสอนภาษาไทย 1 อัตรา

-ครูเอกปฐมวัย 2 อัตรา
-ครูสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-ครูสอนคณิตศาสตร 1 อัตรา
-ครูสอนภวิทยาศาสตร 1 อัตรา

โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ
-ครูปฐมวัย 3 อัตรา
-ครูพี่เลี้ยง 4 อัตรา
-ครูภาษาตางประเทศ
(จีน,อังกฤษ) 2 อัตรา
-แมบาน 1 อัตรา

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
3 โครงการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก - ผลิตสื่อการเรียนการสอน

ผลิตสื่อการจัดประสบการณ ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ผลิตสื่อ
อยางเหมาะสมกับวัย
การจัดประสบการณอยางเหมาะสม
- เพื่อสงเสริมครูในการผลิตสื่อ กับวัย อยางนอยคนละ 5 ชิ้น / ภาค

2561
(บาท)
63,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
63,000
63,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
63,000 ครูมีนวัตกรรม - ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก มีสื่อ สํานักการศึกษา
ดานสื่อการเรียน ที่ใชในการจัดประสบการณที่ ศพด.1
การสอน
เหมาะสมกับวัยเด็ก ศพด.2
- ครูมีผลงานที่เปนนวัตกรรม
ท.3

เพื่อการจัดประสบการณใหกับ เรียน

ประกอบการสอนที่สามารถเปน

ผูเรียน

ผลงานทางวิชาการได

-ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
ตามหลักของปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

รวม

3 โครงการ

-

-

10,163,000 10,583,000 10,583,000 10,583,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น
สัมพันธ
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากเดิม 300,000 บาท
150,000 บาท)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อสงเสริมสุขภาพและเชื่อม
ความสัมพันธอันดีระหวาง
บุคลกรเทศบาล ชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในจังหวัดกาฬสินธุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากร
เทศบาล ไดมีสขุ ภาพพลานามัย
ที่แข็งแรง สมบูรณ และมีความ

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000

150,000

150,000

สัมพันธอันดีกับชุมชน และจัดสง

นักกีฬาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เขารวมแขงขันกัฬาสัมพันธใน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
150,000 จํานวนผูเขารวม บุคลากรเทศบาลและ สํานักการศึกษา
โครงการมีความ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
พึงพอใจในการ และมีความสัมพันธอันดี
เขารวมโครงการ ระหวางหนวยงานและชุมชน
ระดับมาก

จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีการแขงขัน

กีฬา 5 ประเภท ดังนี้ ฟุตบอล
เซปกตะกรอ เปตอง วอลเลยบอล

กีฬาพื้นเมือง

รวม

1 โครงการ

-

-

150,000

150,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 โครงการอบรมใหความรู
การฏิบัติงานดานชาง
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

รวม

1 โครงการ

เพื่อจัดอบรมใหความรู
ในการปฏิบัติงานดาน
ชางเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานใหมีประสิทธิภาพ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝกอบรมใหพนักงาน
ลูกจางประจําและพนัก
งานสํานักการชางเทศบาล
เมืองกาฬสินธุจํานวน
100 คน 2 ครั้ง / ป

-

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
50,000 พนักงาน/ลูกจาง พนักงาน/ลูกจาง สํานักการชาง
ประจําพนักงาน ประจํา/พนักงานจาง
จางไดรับการอบรม มีองคความรูที่สามารถ

40 ชม/คน/ป นํามาปรับปรุงพัฒนา
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

-

50,000

50,000

50,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 โครงการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินโปรแกรม LTAX
3000 และ LTAX GIS

รวม

1 โครงการ

การจัดเก็บภาษีมีความ
ทั่วถึงและเปนธรรม
ประชาชนมีความเขาใจ
ในการชําระภาษี

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฐานขอมูลทางแผนที่
ภาษีมีความถูกตองเปน
ปจจุบันครอบคลุม
พื้นที่ในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ

-

2560
(บาท)
600,000

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)
600,000 600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
600,000 รอยละการจัดหา

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
การจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้นจาก

สํานักการคลัง

รายไดเองตอรายได ปที่ผานมาเปนไปตามแผน
ทั้งหมดของเทศบาล

ยุทธศาสตรการพัฒนา

เทศบาล 17%

600,000

600,000

600,000

600,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.2 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่

โครงการ

1 โครงการจัดหาวัสดุสื่อ

อุปกรณการเรียนการสอน
(ขอเปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค
- เพื่อจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาในสังกัดเทศ
บาลเมืองกาฬสินธุ ตามราย
หัวของนักเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ ในการจัด

6,622,500

การเรียนการสอนทุกกลุมสาระของ

(เงินอุดหนุน)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
6,622,500
(เงินอุดหนุน)

6,622,500
(เงินอุดหนุน)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

6,622,500 กลุมสาระมีสื่อการ - สถานศึกษามีวัสดุสื่ออุปกรณ สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุน) เรียนการสอนที่ครบ ใชในการจัดการเรียนการสอน

สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้

ถวน

- โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ

ทุกกลุมสาระ
-สื่อการเรียนการสอน

พิทยาสิทธ

เปนไปตามมาตรฐานของ

- โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา

สถานศึกษาในสังกัด

- โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

-โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

ทองถิ่น

-โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑, ๓

2 โครงการตอเติมอาคาร
เรียนเชื่อมระหวางตัวอาคาร
พรอมปูกระเบื้อง
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 2)
รวม

2 โครงการ

เพื่อใหมีสถานที่สําหรับจัด ตอเติมอาคารเรียนเชื่อม
กิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ระหวางตัวอาคาร พรอมปู
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 1 กระเบื้อง ตามแบบแปลน
(กุดยางสามัคคี) เพิ่มเติม กําหนด

-

-

140,000

6,762,500

-

-

-

6,622,500 6,622,500 6,622,500

การกอสรางเปน เด็กมีพื้นที่
ไปตามแบบแปลนแสดงออกเพิ่ม
100%
ขึ้น

-

-

สํานักการศึกษา

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงและ
ตอเติมศูนยกีฬาและสุขภาพ
เปนหองสมุดชุมชน
(ขอเสนอชุมชนกุดยาง
สามัคคี)
(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อปรับปรุงและตอเติม -ปรับปรุงและตอเติม
ศูนยกีฬาและสุขภาพ
ศูนยกีฬาและสุขภาพ
เปนหองสมุดชุมชน
เปนหองสมุดชุมชน
กุดยางสามัคคี
กุดบางสามัคคีขนาด
กวาง 4.10 ม.ยาว
4.20 ม.

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ระดับความสําเร็จ มีหองสมุดบริการ
จัดการสงเสริม ชุมชน
กิจกรรมเด็ก
เยาวชน

สํานักการศึกษา

-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง

รวม

1 โครงการ

-

-

150,000

-

-

-

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา
4.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา
1.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
(ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

-เพื่อใหสถานศึกษามีหลัก
สูตรสถานศึกษาที่ผาน
เพื่อใหสถานศึกษามีหลัก
สูตรสถานศึกษาที่ผาน
การพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรครบทุกกลุมสาระ
การเรียนรูสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษาใหกับคณะครู
-จัดพิมพหลักสูตรสถาน
ศึกษา
-จัดพิมพแบบ ปพ.ตาง ๆ
สําหรับบันทึกขอมูล
ผูเรียนในรายกลุม
สาระฯตาง ๆ

80,000
80,000
80,000
80,000 ผลการทดสอบ สถานศึกษามีหลักสูตรสถาน สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทางการศึกษาระดัศึบกษาที่สอดคลองกับความ
ผลการทดสอบ สถานศึกษามีหลักสูตรสถาน
ทางการศึกษาระดัศึบกษาที่สอดคลองกับความ
ชาติขั้นพื้นฐาน ตองการของผูเรียนและทองถิ่น
(O-NET)
ป.6 50%
ม.3 37%
ม.6 37%

1.2 โครงการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง

เพื่อสงเสริมระบบอินเตอร คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
67,200
67,200
67,200
67,200 ระบบอินเตอรเน็ต
เน็ตสถานศึกษาในสังกัดใหมี - ระบบความเร็วสูง ADSL (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ใชงานไดอยางมี
ความสมบูรณ มีประสิทธิภาพ - ระบบไรสาย WiFi
ประสิทธิภาพ

สถานศึกษามีระบบการเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตแบบไรสายและ

ระบบความเร็วสูงที่สมบูรณ
ผูเรียนแสวงหาความรูและนํา

ไปใชงานไดอยางมีประสิทธิ

สํานักการศึกษา
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ลําดับ

ที่

โครงการ
1.3 โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑. เพื่อพัฒนาใหเปนแหลง

พัฒนาหองสมุดของโรงเรียนใน

เรียนรูที่ทันสมัยและมีความ

สังกัดใหเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย

หลากหลาย

- จัดหาสื่อเทคโนโลยี และหนังสือ

๒. เพื่อสงเสริมการแสวงหา

เรียนที่หลากหลาย

ความรูที่หลากหลาย ครู

2561
(บาท)
400,000
(เงินอุดหนุน)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000
(เงินอุดหนุน)

400,000
(เงินอุดหนุน)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

400,000 รอยละของนักเรียน ภาพหองสมุดเปนแหลงแสวง สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุน) ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

หาความรูที่หลากหลายสมบูรณ

คานิยมและคุณลักษณะ ตามศักยภาพและทันเหตุการณ

ที่พึงประสงค 98.5%

- จัดหาหนังสืออานเพิ่มเติม

นักเรียน และบุคคลทั่วไป
1.4 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู

- เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูของ

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง

200,000

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ของสถานศึกษาใหมีความ

กาฬสินธุมีแหลงเรียนรูในการเรียน

หลากหลายทันสมัย

การสอนที่เหมาะสมทันสมัย

1.5 โครงการพัฒนาพนักงานครู

- เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ

จัดสงพนักงานครู และบุคลากร

และบุคลากรสํานักการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา ใหมี

ทางการศึกษาเขาอบรมสัมมนา

จิตความเปนครูที่ดีมีความรู

ตามที่กรมสงเสริมการปกครอง

มีความคิดสรางสรรคใน

ทองถิ่นกําหนด

การเรียนการสอนใหมีคณ
ุ ภาพ

การพัฒนาการเรียนการสอน

1) พนักงานครู จํานวน 108 คน

รอยละ 90

ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

2) ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 3 คน

- เจาหนาที่มีความรับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ผูรับ

3) ครูสอนเด็กดอยโอกาส

สนามกีฬา ไดรับความรู ความ

ผิดชอบสนามกีฬาใหมีทักษะ

จํานวน 1 คน

เขาใจเกิดทักษะในการใชงาน

ในการบริหารจัดการภาย

4) เจาหนาที่สันทนาการจํานวน1คน

สนามกีฬาทําใหการทํางานมี

ในสนามกีฬา

5) ครูแกนนําตานยาเสพติด ๔ คน

ประสิทธิภาพ

(เงินอุดหนุน)

200,000
(เงินอุดหนุน)

200,000
(เงินอุดหนุน)

200,000 จํานวนแหลงเรียนรู นักเรียนและประชาชนสามารถ สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุน)

เรียนรูและพัฒนาตนเองได
ตามศักยภาพและมีคุณภาพ

414,000
(เงินอุดหนุน)

414,000
(เงินอุดหนุน)

414,000
(เงินอุดหนุน)

414,000 บุคลากรไดรับการฝก ครูและบุคลากรมีจิตวิญญาณ สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุน) อบรม 40 ชั่วโมงตอความเปนครูที่ดี มีความรูความ
คนตอป

คิดสรางสรรคในการพัฒนา

39

ลําดับ

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนาและเพิ่มความ

เจาหนาที่ ๑ คน

- เจาหนาที่ศูนยเยาวชนไดรับ

รูทักษะใหแกเจาหนาที่ผู

6) ผูดูแลเด็ก จํานวน ๖ คน

ความรู ความเขาใจและเกิด

รับผิดชอบศูนยเยาวชน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

๗) เจาหนาที่สนามกีฬา จําวน ๒ คน

ทักษะการทํางาน

๘)เจาหนาที่ศูนยเยาวชนจํานวน๑คน

- เจาหนาที่และครูแกนนําเกิด

-เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความ

ทักษะเชี่ยวชาญ สามารถขยาย

รูดานปองกันยาเสพติดแก

ผลในการฝกอบรมใหความรูแก

เจาหนาที่และครูแกนนํา

เยาวชนใหหางไกลยาเสพติด

1.6 โครงการพัฒนาการจัด

- เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด

-จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

4,000,000

การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน

เทศบาลไดจัดการศึกษาทั้งใน

หรือกรรมการพัฒนาการจดัการศึกษา

ฐานในการพัฒนาทองถิ่น

ระบบ นอกระบบและตาม

โดยใชโรงเรียนเปนฐานตามมาตรฐาน

ตามมาตรฐานการ ภาพโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

(school Based Management

อัธยาศัยโดยใชโรงเรียนเปน

กําหนด

จัดการศึกษา 80% ทั้งในระบบ นอกระบบและ

for Local Development

ฐานโดยการมีสวนรวมของ

ตามอัธยาศัย

SBMLD)

คณะกรรมการสถานศึกษา

-คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

(เงินอุดหนุน)

4,000,000
(เงินอุดหนุน)

4,000,000

4,000,000 สถานศึกษาจัดการ - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมี สํานักการศึกษา

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน) เรียนการสอนได

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิ

(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

มีบทบาทในการจัดการศึกษา

โครงการ)

และพัฒนาทองถิ่น

(ฉบับที่ 1)

(school Based Management

for Local Development

SBMLD)
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ลําดับ

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา

-เพื่อใหสถานศึกษามีหลัก -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
สูตรสถานศึกษาที่ผาน
ปรับปรุงหลักสูตรสถาน

การศึกษาดีเดน

เพื่อเปนคาใชจายในการสง

สํานักการศึกษาและสถานศึกษา

สถานศึกษามีแผน การจัดการศึกษาเปนไปตาม

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เสริมสถานศึกษาในสังกัด

มีแผนพัฒนาการศึกษาใชเปน

พัฒนาการศึกษาใน แผนพัฒนาการศึกษา

จากเดิม 300,000 บาท เปน

เทศบาลและฝายแผนงาน

เครื่องมือในการพัฒนา

ระดับดี

400,000 บาท)
(ฉบับที่ 3)

ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

1.8 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

- เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคาร

- ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน

1,000,000

เรียนและอาคารประกอบ

และอาคารประกอบ

(เงินอุดหนุน)

(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนในสังกัด ตามแบบ

โครงการ)

-เพื่อเปนคาใชจายในการจัด

แปลนเทศบาลกําหนด

(ฉบับที่ 1)

ทําศูนยการเรียนรูเฉลิม

สภาพดีปลอดภัยตอสวัสดิภาพ

พระเกียรติ

ของนักเรียน

1.7 โครงการสงเสริมองคกรปกครอง

1.9 โครงการรณรงคเพื่อปองกัน

- เพื่อเผยแพรความรู ความ

- อุดหนุนสถานศึกษาในการจัด

ยาเสพติดในสถานศึกษา

เขาใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพ

กิจกรรมรณรงคตานยาเสพติด

ติดแกเด็กและสนับสนุนการ

ในสถานศึกษา

ปองกันยาเสพติดตามนโยบาย

- จัดฝกอบรมดานวิชาการ

ของรัฐบาล ตลอดจนเฝาระวัง

เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การแพรระบาดของยาเสพติด

โทษของยาเสพติดแกนักเรียน

400,000
(เงินอุดหนุน)

400,000
(เงินอุดหนุน)

1,000,000
(เงินอุดหนุน)

400,000
(เงินอุดหนุน)

400,000 ผลการทดสอบ สถานศึกษามีหลักสูตรสถาน สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุน) ทางการศึกษาระดัศึบกษาที่สอดคลองกับความ

1,000,000

1,000,000 การกอสรางเปนไป สถานศึกษามีและใช

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน) ตามแบบแปลน
-

สํานักการศึกษา

อาคารอเนกประสงค
ใหอยูในสภาพใชการไดดี
อาคารเรียนมีความสมบูรณและ

460,000
(เงินอุดหนุน)
150,000

460,000
(เงินอุดหนุน)
150,000

460,000

460,000 รอยละของนักเรียน - เด็กนักเรียน มีความรู สํานักการศึกษา

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน) ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

150,000

150,000 คานิยมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค 98.5%

ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติด และสรางภูมิคุมกัน

ไมใหเด็กเขาไปยุงเกี่ยวกับ

ยาเสพติด รอยละ ๘๕
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ลําดับ

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สูเด็ก เยาวชน และชุมชน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

- สงโรงเรียนเขาประกวด

- สถานศึกษาในสังกัดสงประกวด

การจัดกิจกรรมรณรงคยาเสพ

กิจกรรมตานยาเสพติดดีเดน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ติดดีเดน

1.10 โครงการสงเสริมกิจกรรมรัก

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรักการ

การอานในสถานศึกษา

อานหนังสือ

1.11 โครงการจัดศูนยการเรียนรู

๒. เพื่อใหนักเรียนไดรับการสง

สําหรับเด็กปฐมวัย

เสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน ตาม การณการเรียนรูใหกับนักเรียน ดวย

(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล

สงเสริมศักยภาพและเสริมประสบ

200,000

200,000

200,000

200,000 นักเรียนอานออกเสียนังกเรียนรักการอาน

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน) ได 90%

50,000
(เงินอุดหนุน)

50,000
(เงินอุดหนุน)

50,000
(เงินอุดหนุน)

50,000 การจัดการศึกษาเปน
(เงินอุดหนุน) ไปตามมาตรฐาน 80%

สํานักการศึกษา

เปนนิสัย

- นักเรียนมีคุณภาพสอดคลองกับ

จุดหมุงหมายหลักสูตรปฐมวัย

กิจกรรม ดังนี้

พุทธศักราช ๒๕๕๖

โครงการ)

- จัดตั้งศูนยดนตรีสากล

- นักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

(ฉบับที่ 1)

- จัดตั้งศูนยดนตรีพื้นเมืองอีสาน

ทั้ง ๔ ดาน

- จัดหาสื่อวัสดุอุกรณ

- การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ไดมาตรฐาน

สํานักการศึกษา
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ลําดับ

โครงการ

ที่

2 โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการ

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี

เรียนการสอนการบริหารตามหลัก

ความรูในหลักปรัชญาเศรษฐ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจพอเพียง มีทักษะพื้นฐาน

(ขอเพิ่มรายละเอียดโครงการ)

งานอาชีพทางดานการเกษร

(ฉบับที่ 1)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

-จัดกระบวนการเรียนการสอนตาม

500,000
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เงินอุดหนุน)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
(เงินอุดหนุน)

500,000
(เงินอุดหนุน)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 -ระดับความสําเร็จ
(เงินอุดหนุน) จัดการสงเสริม

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
นักเรียนมีความรู เขาใจและนํา

สํานักการศึกษา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเด็ก เยาวชน ไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

24,000

24,000

24,000

24,000

มีความสุข

60,000

60,000

60,000

60,000 สถานศึกษามีผล

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

จัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลทุกแหง

3 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

เพื่อดํารงมาตรฐานการจัด

สถานศึกษาในสังกัดรับการตรวจ

การศึกษาของสถานศึกษา

ประเมินดังนี้

การประเมินคุณภาพเมืองกาฬสินธุจัดการศึกษา

ในสังกัดใหมีคุณภาพ

- ประเมินภายใน ๑ ครั้ง/ป

จัดการศึกษาภายใน ไดบรรลุตามเกณฑ สมศ. และ

- ประเมินภายนอก ๕ ปตอครั้ง

สถานศึกษาผานเกณฑ เปนโรงเรียนชั้นนําของจังหวัด

คุณภาพของ อปท.

สํานักการศึกษา
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ลําดับ

ที่

โครงการ

4 โครงการสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของทองถิ่น
(คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน)
(ขอเปลี่ยนแปลงเปาหมาย
โครงการ)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลใหมีศักยภาพ
ในการจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและแบงเบา
ภาระของปกครอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดสรรใหนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด อปท.
ผูปกครองมีรายไดตอ
ครัวเรือนไมเกิน 40,000
บาท/ป
-ระดับประถมศึกษา
(ป.1 - ป.6)
อัตราคนละ 1,000 บาท/ป
จํานวน 560 คนดังนี้
ท.1 จํานวน 480 คน
ท.4 จํานวน 80 คน
(ไมเกินรอยละ 40 ของ
จํานวนนักเรียน)
-ระดับมัธยมศึกษาตอน
ตน (ม.1 - ม.3)
อัตราคนละ 3,000
บาท/ป ไมเกินรอยละ
30 ชองจํานวนนักเรียน
ท.2

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
งบประมาณและที่มา
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
824,000
824,000 824,000 824,000 รอยละของเด็กกอน - นักเรียนไดรับการสงเสริม สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) วัยเรียนไดเขา และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
เรียนในสถานศึกษา

- ลดภาระคาใชจายใหกับ

ตามความตองการ ผูปกครอง
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ลําดับ

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการพัฒนาระบบการ

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ

สถานศึกษามีระบบการบริหาร

บริหารจัดการศึกษาอิเล็ก

ศึกษาเพื่อสูประเทศไทย 4.0

จัดการอิเล็กทรอนิกส เพื่อเขาสู

ทรอนอกสเพื่อเขาสู

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2,250,000
(เงินอุดหนุน)

2,250,000
(เงินอุดหนุน)

39,750

39,750

2,250,000
(เงินอุดหนุน)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2,250,000 การจัดการศึกษาเปน ระบบการจัดการศึกษาไดรับ สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุน) ไปตามมาตรฐาน 80% การพัฒนา

ประเทศไทย 4.0

ประเทศไทย 4.0
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)

(ฉบับที่ 1)
6 โครงการบูรณาการสะเต็ม

3. เพื่อยกระดับคุณภาพ

-ครูผูสอนรายวิชาวิทยาศาสตร

-

-

-ครูจัดกิจกรรม

-ครูมีวิสัยทัศนกวางไกล โรงเรียนเทศบาล 1

ศึกษา
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)

ของครูผูสอนสะเต็มศึกษาใน

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ปรับ (เงนอุดหนุนจาก (เงนอุดหนุนจาก

บูรณาการสะเต็ม

เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ระดับทองถิ่นใหมีความ

การเรียนการสอนเชิงบูรณาการ สสวท.)

ศึกษาได

ของสภาพการณปจจุบัน

(ฉบับที่ 1)

เขมแข็งมากยิ่งขึ้น

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จํานวน

-ครูจัดทําแผนการ -จัดกิจกรรมเรียนรูเชิง

ไมนอยกวา 53 คน

จัดการเรียนการสอน บูรณาการตามแนวทาง

สสวท.)

ไดสมบูรณยิ่งขึ้น

สะเต็มศึกษาได
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนทุกกลุมสาระสูงขึ้น
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ลําดับ

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

7 โครงการทาสีอาคารโรงเรียน

-เพิ่อปรับปรุงอาคารเรียน

- ทาสีอาคารเรียนภายในและ

-สถานศึกษามีผล อาคารเรียน สะอาด สวยงาม สํานักการศึกษา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ใหมีสภาพที่ดีสะอาดสวยงาม

ภายนอกอาคาร

การประเมินคุณภาพ เปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัย

(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

เปนระเบียบเรียบรอยตาม

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ

จัดการศึกษาภายใน และอยูในสภาพพรอมใชงาน

โครงการ)

มาตรฐานของสถานศึกษา

พิทยาสิทธิ์

สถานศึกษาผานเกณฑ อยูเสมอ และเกิดภูมิทัษนที่ดี

(ฉบับที่ 1)

- อาคารเฟองฟา
- อาคารพุทธรักษา
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา

300,000
900,000

300,000
-

-

-

คุณภาพขององคกร

-

-

ปกครองสวนทองถิ่น

-

-

-

-

อาคาร 1 อาคาร 2 และ
อาคารอเนกประสงค
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
- อาคารอนุบาลฐานแปดและอาคาร 1

-

500,000

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

- อาคารอเนกประสงค

300,000

-

-

-

- อาคาร 1

300,000

-

-

-
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ลําดับ

โครงการ

ที่

8 โครงการจัดทําปายนิเทศ
เพื่อการเรียนรู

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อจัดทําปายนิเทศ

- จัดทําปายนิเทศและปาย

การกอสรางเปนไป - โรงเรียนมีปายประชา สํานักการศึกษา

ประชาสัมพันธภายใน

ประชาสัมพันธ

ตามแบบแปลน

โรงเรียนเทศบาล ๔ และ

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

- ปายอลูมิเนียม มีกระจกใส

45,000

-

-

-

80,000

-

-

-

-

-

-

-

บานเลื่อนได ๒ บาน ขนาดปาย
๑.๒๐ เมตร. X ๒.๔๐ เมตร.
จํานวน ๑๐ ปาย
- กอสรางปายประชาสัมพันธโครง

เหล็กขนาด ๒.๔๐ x๔.๘๐ เมตร
(ขอเพิ่มเติม)

-ปายคัทเอาทประชาสัมพันธ

(ฉบับที่ 3)

โรงเรียน

-

100,000

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ ๒
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
- ปายอลูมิเนียม มีกระจกใส
บานเลื่อนได ๒ บาน ขนาดปาย
๑.๒๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร
จํานวน ๒ ปาย

9,000

-

สัมพันธผลงานครูนักเรียน
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ลําดับ

ที่

โครงการ

9 โครงการจางครูสอนภาษา
ตางประเทศ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
จัดจางครูสอนภาษาตางประเทศ 1,008,000

เพื่อใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจและพัฒนาทักษะ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน
การติดตอสื่อสารภาษา
4 คนตลอดปการศึกษา

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,008,000 1,008,000 1,008,000 รอยละของนักเรียน นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร สํานักการศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง

ภาษาตางประเทศและสามารถ

การเรียนระดับการ นําไปใชในชีวิตประจําได

ตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาษาเวียดนาม ฯลฯ

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ
10 โครงการจัดงานวันครู

- เพื่อสงเสริมยกยองและผดุง - จัดงานยกยองและเชิดชูเกียรติ

เกียรติผูประกอบวิชาชีพครู
- เพื่อสรางขวัญและกําลัง
ใจแกผูประกอบวิชาชีพครูที่มี
ผลงานดีเดน
- เพื่อสงเสริมการพัฒนา
วิชาชีพตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู

90,000

90,000

90,000

90,000 รอยละของนักเรียน

- ครูไดรับการสงเสริม ยกยอง

ผูประกอบวิชาชีพครูโดยมอบรางวัล

ที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ใหเปนแบบอยางเสริมสราง

ประเภทตาง ๆ ดังนี้

คานิยมและคุณลักษณะ

๑. รางวัลครูดีเดน โดยกําหนด

ที่พึงประสงค 98.5% - ครูมีขวัญและกําลังใจในการ

ประเภทดังนี้
๑) ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน

๒) ครูดีเดน
๓) ครูผูดูแลเด็กดีเดน
๒. รางวัลผูไมมีวันลา

ศรัทธาและความเชื่อถือ

พัฒนาผลงานดีเดน
- ครูมีการพัฒนาวิชาชีพตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู

สํานักการศึกษา
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ลําดับ

ที่

โครงการ

11 โครงการจัดงานวันเด็ก

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อสงเสริมและใหความ - จัดงานวันเด็ก จํานวน ๑ ครั้ง
สําคัญกับเด็กไดมีกิจกรรมที่ สถานที่ศาลากลางจังหวัด
แสดงความสามารถ และกลา กาฬสินธุ โดยมีการจัดกิจกรรม
แสดงออกในทางที่ถูกตอง ตาง ๆ เชน การแสดงความสามารถ

2561
(บาท)
250,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
250,000 250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
250,000 เด็กเยาวชนเขา - เด็กไดแสดงออกในทางที่ถูก สํานักการศึกษา
รวม 5,000 คน ตอง และสงเสริมความสัมพันธ
ที่ดีระหวางเด็กและผูปกครอง

การตอบปญหา การเลนเกม การ

แขงขันกีฬา การแจกของรางวัล
การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม

ฯลฯ มีเด็กและเยาวชนเขารวม

กิจกรรม จํานวน ๕,๐๐๐ คน

12 โครงการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น

- เพื่อสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาทุกระดับ
- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนที่เปนนักกีฬาได
มีประสบการณและสรางชื่อ
เสียงใหกับจังหวัดกาฬสินธุ

- จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

กับหนวยงานอื่น
๑) ระดับทองถิ่น
๒) ระดับภาค
๓) ระดับประเทศ
- นักกีฬา ครู และบุคลากรไดเขารวม

การแขงขันกีฬาทุกระดับ

200,000

200,000

200,000

200,000 รอยละของกิจกรรม

นักกีฬาจังหวัดกาฬสินธุมี สํานักการศึกษา

สงเสริมเด็ก เยาวชน ทักษะและประสบการณใน

ที่บรรลุเปาหมาย

การแขงขันและนําชื่อเสียงมา

สูหนวยงานและจังหวัด

กาฬสินธุ
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วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ

- จัดฝกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน

ลําดับ

ที่

โครงการ

13 โครงการฝกอบรมและแขงขัน
กีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน

14 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
200,000 รอยละของกิจกรรม

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่

ประชาชน มีความรูดานทักษะ จํานวน ๕๐ คน ๒ วัน

สงเสริมเด็ก เยาวชน ผานการอบรมมีความรูดาน

กีฬาขั้นพื้นฐาน
- จัดแขงขันกีฬา จํานวน ๓ ประเภท
- เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ในงานมหกรรมโปงลางแพรวา
และประชาชนไดเลนกีฬา และงานกาชาด
และออกกําลังกาย
๑) เซปกตะกรอ
๒) บาสเกตบอล
๓) วอลเลยบอลชายหาด

ที่บรรลุเปาหมาย ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน

-เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีจิต
สํานึกในการคัดแยกขยะ
-เพื่อเปนการสรางรูปแบบ
การจัดตั้งธนาคารขยะ
-เพื่อใหผูเรียนรูจักวิธีคัดแยก
ขยะและนําขยะมารีไซเคิล
ไดและเพื่อชวยลดภาวะ
โลกรอน

- จัดฝกอบรมนักเรียนในสังกัด

สํานักการศึกษา

- เด็ก เยาวชน ประชาชน

ไดพัฒนาตนเองมีทักษะ
ประสบการณทางดานกีฬา

มีสุขภาพรางกายแข็งแรง

60,000

60,000

60,000

60,000 รอยละของนักเรียน

- นักเรียนสามารถคัดแยก

จํานวน ๔ ครั้ง/ปการศึกษา

ที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ขยะรีไซเคิลลดปริมาณขยะ

- จัดซื้อวัสดุ อุกรณ ในการดําเนิน

คานิยมและคุณลักษณะ ทั้งในโรงเรียนและชุมชนและ

โครงการใหบรรลุวัตถุประสงค

ที่พึงประสงค 98.5% เพื่อชวยลดภาวะโลกรอน

- ผูเรียนรอยละ 85 รูจักวิธีคัดแยก

ผูเรียนรูจักวิธีคัดแยกขยะ

ขยะและนําขยะมารีไซเคิลได

และนําขยะมารีไซเคิลได

สํานักการศึกษา
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ลําดับ

ที่

โครงการ

15 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(โครงการเรียนฟรี
๑๕ ป)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อจัดหาหนังสือเรียน - จัดซื้อหนังสือเรียนใหกับนักเรียน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 รอยละของเด็กกอน - นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา
ใหกับนักเรียนโรงเรียนใน โรงเรียนในสังกัด
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) วัยเรียนไดเขาเรียนใน ไดรับอุปกรณการเรียน
สังกัด ตามนโยบายรัฐบาล - จายเงินคาเครื่องแบบนักเรียน
สถานศึกษาตามความ ครบ ๑๐๐ %
เรียนฟรี ๑๕ ปโดยไมเสีย ใหกับนักเรียนในสังกัด
ตองการ
- ลดภาระคาใชจายผู
คาใชจาย
- จายเงินคาอุปกรณการเรียนใหกับ
ปกครอง
- เพื่อจัดหาเครื่องแบบ
นักเรียนในสังกัด
นักเรียนใหกับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดตาม
นโยบายรัฐบาลเรียนฟรี
๑๕ ปโดยไมเสียคาใชจาย
-เพื่อจัดหาอุปกรณการเรียน
ใหกับนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด ตามนโยบายรัฐบาล
เรียนฟรี ๑๕ ปโดยไมเสีย
คาใชจาย
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ลําดับ

ที่

โครงการ

16 โครงการเผยแพร
ประชาสัมพันธงานของ
สถานศึกษา

วัตถุประสงค
เพื่อเปนการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร และประชาสัมพันธ
ผลงานของสถานศึกษาให
นักเรียนผูปกครองและชุมชน
ไดรับทราบ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สถานศึกษาจัดทําแผนพับวารสาร

2561
(บาท)
60,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000

2564
(บาท)
60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนสื่อที่เผยแพร นักเรียน ผูปกครองและชุมชน สํานักการศึกษา

เว็บไซตเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธเสียงตามสายชุมชน

ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร

ของโรงเรียน

- จัดทําวีดีทัศนรายการรอบรั้ว

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล4เฉลิมพระเกียรติ

- จัดทําแผนพับวารสาร

20,000

20,000

20,000

20,000

- จัดทําวีดีทัศนรายการรอบรั้ว

10,000

10,000

10,000

10,000

เพื่อพัฒนาระบบงาน วัดผล พัฒนางานทะเบียน/วัดผล
งานทะเบียนและงานธุรการ ธุรการใหสอดคลองกับ
วิชาการใหมีคุณภาพสอดคลอง หลักสูตรสถานศึกษา
กับหลักสูตรสถานศึกษา

20,000

20,000

20,000

20,000 ระบบการวัดผล ระบบงานวัดผล สํานักการศึกษา
มีประสิทธิภาพ งานทะเบียนและงาน เทศบาล 2

-เพื่อสงเสริมสนับสนุนให - เด็ก เยาวชน ประชาชนในจังหวัด
เด็กเยาวชนรักการออกกําลัง กาฬสินธุและผูสนใจเขารวมโครงการ
กายและการวิ่งเพื่อสุขภาพ จํานวน ๕๐๐ คน
- สงเสริมการออกกําลังกาย
ของเยาวชนประชาชน
ตอเนื่อง

200,000

- จัดทําวีดีทัศนรายการรอบรั้ว

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส. 2

17 โครงการสนับสนุนงาน
ทะเบียนและงานวัดผล
ประเมินผล
18 โครงการแขงขันเดิน-วิ่งเพื่อ
สุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
มินิมาราธอน

วิชาการ มีความเหมาะสม

สอดคลองกับหลักสูตร

200,000

200,000

200,000 รอยละของกิจกรรม
สงเสริมเด็ก เยาวชน

ที่บรรลุเปาหมาย

- เด็ก เยาวชน ประชาชน มี

สุขภาพแข็งแรง
- เด็ก เยาวชน ประชาชน
สามารถออกกําลังกายและ

เลนกีฬา

สํานักการศึกษา
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ลําดับ

โครงการ

ที่

19 โครงการพัฒนาและปรับปรุง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคาร

-สถานศึกษามีผล - อาคารเรียนสวยงามและมี สํานักการศึกษา

อาคารสถานที่ดานการศึกษา

อาคารสถานที่ใหมีสภาพที่ดี

สถานที่ใหมีสภาพที่ดีและพรอม

การประเมินคุณภาพบรรยายกาศปลอดภัยใน

(ขอขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

และพรอมใชงานไดเสมอ

ใชงานได ดังนี้

จัดการศึกษาภายใน สวัสดิภาพดานตางๆ สําหรับ

เปาหมายและงบประมาณ)

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ

สถานศึกษาผาน

(ฉบับที่ 3)

พิทยาสิทธิ์
- ปรับพื้นลานอเนกประสงคหนาอา

-

-

-

เกณฑคุณภาพของ - การสัญจรไป-มา ภายใน
2,000,000 องคกรปกครองสวน โรงเรียนเกิดความสะดวกสวย
ทองถิ่น
งามปลอดภัย

-

-

1,500,000

คารบานบุรี ประมาณ ๒๘๐ ตรม.

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
- สรางหลังคาระหวางอาคารบาน

- มีสถานที่จัดเก็บภาชนะ

-

บุรีและอาคารหลังใหม

- คณะครูและเจาหนาที่

-

-

500,000

-

ดาวเรืองและอาคารเฟองฟา ชั้น ๓

- นักเรียนมีอุกรณเพียงพอ

-

-

-

-

-

-

-

750,000

และอาคารพุทธรักษา ชั้น ๓
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
-กอสรางทางเดินเชื่อมตออาคาร

750,000

-

บานบุรีและอาคารสรางใหม ชั้น ๓

(ตามแบบแปลนเทศบาล)
- ปรับปรุงภูมิทัศนทางเดินรอบ

สามารถปฏบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
- สรางทางเดินเชื่อมตออาคารบานบุรี

ประกอบอาหารที่ถูก
สุขลักษณะตามหลักโภชนาการ

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)
- สรางทางเดินเชื่อมตออาคาร

นักเรียน

-

500,000

53

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

บริเวณโรงเรียน
- กอสรางโรงอาหารขนาด 1.50x

-

-

2,000,000

-

-

-

-

22.50 เมตร จํานวน 1 หลัง
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
-กอสรางศูนยการเรียนรูขยะรีไซเคิล

350,000

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา
-ปูกระเบื้องอาคาร ๑ชั้น๒และชั้น๓

400,000

-

-

95,000

-

-

-

500,000

-

-

-

-

-

ทุกหอง ทางเดินดานหนาหอง บันได

พื้นที่ทั้งหมด ๑,๒๕๐ ตร.ม.
- ปูตัวหนอนบนพื้นที่กวาง ๒ ม. -

ยาว ๕๐ เมตร หนาอาคาร 2
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

- กอสรางอาคาร 2 ชั้น ใชเปน

และเปลี่ยนงบประมาณจาก

โรงอาหารและเปนอาคาร

ป 2561 เปนป 2562)

เอนกประสงค (ตามแบบแปลน

(ฉบับที่ 3)

เทศบาล) จํานวน 1 หลัง

(ขอเพิ่มเติม)

-กอสรางหอพระ

-

70,000

(ฉบับที่ 3)

- ปรับปรุงหอง e-leaning

-

-

300,000

-

-

-

500,000

-

(ตามแบบแปลนเทศบาล)
(ขอเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 3)

-ขยายเขตไฟฟา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกีรยติฯ

-กอสรางอาคารเรียนแบบ 4/12

-

1 หลัง

-

-ปรับปรุงโรงอาหาร

-

-ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

(ขอเปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดของโครงการ)

(ฉบับที่ 3)

-

10,071,600

-

500,000

-

-

-

100,000

-

-

-ปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

-

100,000

-

-

-ตอเติมอาคารเรียนเพื่อใชเปน

-

200,000

-

-

หองสมุดเฉลิมพระเกียรติ
-ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค

-

-

200,000

-

-กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

-

-

-

500,000

-ปรับปรุงหองเรียนเพื่อการเรียนรู

-

-

-

57,500

-ตอเติมอาคารเรียน 4/12 เพื่อใช

-

(ขอเปลี่ยนแปลงราย

เปนหองเรียน

-

ละเอียดของโครงการ)

-กอสรางรั่วกั้นเสียง

-

-

(ฉบับที่ 3)

-กอสรางโดมคลุมเชื่อมตอ

-

-

พรอมรางระบายน้ํา

อาคารเรียน

500,000

500,000
-

750,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
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ลําดับ

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ
(ขอเปลี่ยนแปลงงงประมาณ -โครงการปรับปรุงอาคาร
จากป 2564 เปนป 2563)

-

-

200,000

-

-

-

250,000

-

อเนกประสงค

(ฉบับที่ 3)
(ขอเปลี่ยนแปลงงงประมาณ 1. กอสรางเสาธงโรงเรียน
จากป 2561 เปนป 2563)

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

(ฉบับที่ 3)
(ขอเปลี่ยนแปลงงงประมาณ 2. กอสรางรั้ว ประตูเปด - ปดและ
จากป 2561 เปนป 2562)

ปายโรงเรียน(ตามแบบแปลนเทศบาล)

(ฉบับที่ 3)

3. กอสรางหอพระ ขนาดหนาตัก

-

1,500,000

-

-

-

-

70,000

-

๓๐ นิ้ว(ตามแบบแปลนเทศบาล)

(ขอเปลี่ยนแปลงงงประมาณ
จากป 2561 เปนป 2563)

4. กอสรางโรงอาหาร
6. จัดทําปายนิเทศและปาย

(ฉบับที่ 3)

ประชาสัมพันธ จํานวน 2 ปาย

-

500,000

-

9,000

-

-

-ปรับปรุงหลังคาอาคารอนุบาล

-

350,000

-

-

(ขอเพิ่มเติม)

-เทพื้นคอนกรีตรอบอาคารอนุบาล

-

-

(ฉบับที่ 3)

- ติดตั้งประตูมวนอาคารเรียนอนุบาล

-

50,000

-

-

-ติดตั้งเหล็กดัดอาคารเรียนอนุบาล

-

100,000

-

-

-ปรับปรุงหองน้ํานักเรียน

-

60,000

-

-

50,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑
- กอสรางโรงอาหาร จํานวน ๑ หลัง

-

600,000

-

-

(ตามแบบแปลนเทศบาล)
-ปรับปรุงลานอเนกประสงค

400,000

-

-

-

200,000

-

-

-

100,000

-

-

-

-

-

เพื่อจัดทําเวทีและเสาธง
-กอสรางรั้วตอของเดิมลอมรอบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ตามแบบแปลน

เทศบาล)
- กอสรางโครงหลังคาคลุมทางเดิน

จากประตูถึงตัวอาคาร
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
- ทํารางระบายน้ํารอบอาคารเรียน

(ตามแบบแปนเทศบาล)

-

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

- กอสรางโครงหลังคาคลุมทางเดิน

จากป 2561 เปนป 2562)

จากประตูถึงตัวอาคาร

(ฉบับที่ 3)

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

-ปรับปรุงหองชะลางเปนอาง

จากป 2561 เปนป 2562)

ลางหนาแปรงฟนสําหรับเดก

(ฉบับที่ 3)

(ตามแบบแปลนเทศบาล)
-กอสรางรั้วพรอมปายชื่อศูนยพัฒนา

-

100,000

-

-

-

100,000

-

-

-

-

500,000

-

เด็กเล็ก(ตามแบบแปลนเทศบาล)

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

-โครงการติดตั้งเหล็กดัดอาคาร

จากป 2561 เปนป 2562)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๒

(ฉบับที่ 3)

- กอสรางลานอเนกประสงค

-

300,000

-

-

-

470,000

-

-

-

120,000

-

-

-

30,000

-

-

พรอมหลังคา
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
- กอสรางอาคารเก็บพัสดุ ขนาด

9x5.50 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
- กอสรางปายชื่อศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

20 โครงการจัดการศึกษาแกเด็ก
ดอยโอกาส

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อจัดการศึกษาแกเด็กดอย - จายคาจางครูอาสาสอนเด็กดอย

โอกาสในเขตเทศบาลเมืองฯ โอกาส จํานวน ๑ คน
-เพื่อเปนคาจางครูอาสาสอน - คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน
เด็กดอยโอกาส
- เด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาล
-เพื่อเปนคาบริหารจัดการ เมืองกาฬสินธุ
และคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาแกเด็กดอยโอกาส

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
งบประมาณและที่มา
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000 200,000 200,000 รอยละของเด็กกอน เด็กดอยโอกาสในเขตเทศบาล สํานักการศึกษา
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) วัยเรียนไดเขาเรียนใน เมืองกาฬสินธุไดรับการพัฒนา
สถานศึกษาตามความ ดานการศึกษา มีความรู และ

ตองการ

สามารถนําความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนในการดํารงชีวิตได

อยางมีประสิทธิภาพ
- ครูอาสาฯ มีความรู ความ

-เพื่อเปนคาสงครูอาสาเขารวม

สามารถและพัฒนาตนเองหลัง

ประชุมตามที่กรมสงเสริมการ

จากเขาอบรมและนําความรูมา

ปกครองทองถิ่นกําหนด

สอนเด็กดอยโอกาสไดตาม

เปาหมาย
21 โครงการฝกศึกษาแหลงเรียนรู

- เพื่อใหเด็กเล็กไดรับ
- จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่
ประสบการณตรงจากการ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง
ศึกษานอกหองเรียน
- เพื่อฝกใหเด็กเล็กรูจัก
ควบคุมดูแลตนเองมีระเบียบ
วินัยเปนคนชางสังเกต

32,000

32,000

32,000

32,000 เด็กมีพัฒนการที่ดี - เด็กเล็กไดเรียนรูจาก สํานักการศึกษา
ประสบการณตรงที่เหมาะสม
ศพด. ๑ ,๒
กับวัย

59

ลําดับ

ที่

โครงการ

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหหองเรียนมีความ - จัดหองเรียนที่เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับการจัดประสบ การเรียน
การณการเรียนการสอน
- จัดทําสวนหยอม

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

งานจางเปนไปตาม - สถานศึกษา มีภูมิทัศน สํานักการศึกษา

แบบแปลน

ที่สวยงาม เอื้อตอการเรียนรู

มีบรรยากาศที่ดี

- เพื่อใหสถานศึกษา มีอาคาร - ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวภายนอก

สถานที่สวยงาม สะอาด มี หองเรียน
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู - จัดทําแหลงเรียนรูสวนสัตวปูนปน

- เพื่อใหมีพื้นที่สีเขียวเพิ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
ขึ้นและมีสวนหยอมที่
- ปรับปรุงภูมิทัศน
สวยงาม
23 โครงการพัฒนาศูนยการเรียน
อาเซียนศึกษา

- จัดหาสื่อ เพื่อสรางแหลง - บุคลากรและนักเรียนมีองคความรู
เรียนรูอาเซียนตามบริบทของ ประชาคมอาเซียนและมีทักษะทาง
สถานศึกษา เชน ทีวีดิจิตอล การสื่อสารภาษาอังกฤษ
แผนซีดี ดีวีดี

150,000

150,000

150,000

150,000

200,000

200,000

200,000

200,000 รอยละของนักเรียน

- นักเรียนมีองคความรูเกี่ยวกับ

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง

ประชาคมอาเซียนและมีทักษะ

การเรียนระดับการ

ทางภาษาเพื่อการสื่อสารภาษา

ศึกษาขั้นพื้นฐาน อังกฤษ
กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ

สํานักการศึกษา

60

ลําดับ

ที่

โครงการ

24 โครงการสนับสนุนชมรมกีฬา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

25 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
สงเสริมเด็กดอยโอกาสใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนทั่วไปได
เขารวมกิจกรรมชมรมกีฬา
ในการออกกําลังกาย มีทักษะ
การเลนกีฬาที่ดี

- เพื่อใหเด็กดอยโอกาส
ไดรับโอกาสทางการศึกษา
- เพื่อพัฒนาชีวิต เด็กดอย
โอกาสใหรูจักอยูรวมสังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-สนับสนุนชมรมกีฬา
จํานวน 7 ชมรมสมาชิก
ไมนอยกวา 500 คน
ไดแกชมรมฟุตบอล
ฟุตซอล วอลเลยบอล
เซปกตะกรอ เทเบิลเทนนิส กรีฑาบาสเกตบอล
- เด็กดอยโอกาสไดรับโอกาสทาง

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
500,000 รอยละของกิจกรรม

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- ประชาชนไดเขารวมกิจกรรม

สงเสริมเด็ก เยาวชน ชมรมกีฬา รูจักการออกกําลัง

ที่บรรลุเปาหมาย กายรวมทั้งระเบียบ กฎ กติกา
ของกีฬาและผูตัดสินในแตละ
ชนิดกีฬาแลสงเสริมพัฒนาการ

กีฬาทองถิ่นใหกาวหนา

50,000

50,000

50,000

50,000 รอยละของกิจกรรม - เด็กดอยโอกาสในเขต สํานักการศึกษา

การศึกษาโดยจัดกิจกรรม ดังนี้

สงเสริมเด็ก เยาวชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ไดรับ

- กิจกรรมวันปใหม
- กิจกรรมวันเด็ก
รูจักแบงบันรักการทํางานกลา - กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
แสดงออก
- กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ๑๐ ทุน

ที่บรรลุเปาหมาย การพัฒนาดานการศึกษา

- กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม
- กิจกรรมฝกศึกษาดูงานนอกสถานที่

- กิจกรรมสงเสริมอาชีพ จํานวน

35 คน

สํานักการศึกษา

มีความรู และสามารถนําความรู

ไปใชใหเกิดประโยชนในการ

ดํารงชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

61

ลําดับ

ที่

โครงการ

26 โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล 5 ดงปอ

27 โครงการฝกอบรมผูนําเด็ก
และเยาวชนดานกีฬาและ
นันทนาการ

28 โครงการจัดการศึกษาทาง
เลือก มินิอิงลิชโปรแกรม
(MEP)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
เพื่อจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล 1 แหง 3,000,000
แหงที่ 2 ไวรองรับนักเรียน รับนักเรียนระดับอนุบาลปที่ 1-3 (เงินอุดหนุน)
ระดับชั้นปฐมวัย
ณ ชุมชนดงปอ

-เพื่อจัดฝกอบรมการเปน -ฝกอบรม เด็กและเยาวชนใน
ผูนําเยาวชนในดานตางๆ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
รวมไปถึงดานกีฬาและ
จํานวน 72 คนตัวแทนชุมชนๆ
นันทนาการใหกับตัวแทน ละ 2 คนจํานวน ๓๖ ชุมชน
เด็กเยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

100,000

- เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ -จัดสอนหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม 2,000,000
ผูเรียนในหลักสูตรมินิอิงลิฃ สําหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษา
โปรแกรม
และ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
- เพื่อคุณภาพทางวิชาการสู ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ความเปนเลิศสามารถ
แขงขันได

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

100,000

100,000 รอยละของกิจกรรม

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

รอยละของเด็ก มีโรงเรีนรอนุบาลเพื่อรองรับ สํานักการศึกษา
กอนวัยเรียนได นักเรียนระดับชั้นอนุบาลป
เขาเรียนในสถาน ที่ 1-3ในเขตเทศบาลที่เพิ่มขึ้น
ศึกษาตามความ
ตองการ
- เด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง

สํานักการศึกษา

สงเสริมเด็ก เยาวชน กาฬสินธุเกิดทักษะภาวะผูนํา

ที่บรรลุเปาหมาย ดานกีฬาและนันทนาการ
รวมทั้งเปนตัวแทนของชุมชน

พัฒนาสงเสริมดานกีฬา

2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของนักเรียน

- นักเรียนมีความรูอานออก

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง

เขียนไดในหลักสูตรมินิอิงลิช

การเรียนระดับการ โปรแกรม

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

-มีหลักสูตรการเรียนรูมุงสู

กลุมสาระการเรียนรู

สากล

ภาษาอังกฤษ

สํานักการศึกษา
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ลําดับ

ที่

โครงการ

29 โครงการวันภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อใหผูเรียนมีความรู ผูเรียนรอยละ 80 มีความรูเกี่ยวกับ
20,000
20,000
20,000
20,000 ผูเรียน 80% เขาใจ ผูเรียนมีความรูเกี่ยว สํานักการศึกษา
เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ภาษาอาเซียน กับภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน สมาชิกอาเซียน
ของประเทศสมาชิก
อาเซียนและภาษาเพื่อนบาน

30 โครงการแขงขันคนเกงใน
โรงเรียนทองถิ่น

- เพื่อสงเสริมและสนับสนุน - คัดเลือกตัวแทนนักเรียนชั้น ป.๕
ใหครู และนักเรียนที่ไดรับ ม.๖ ระดับชั้นละ ๕ คน กลุมสาระ

80,000

80,000

80,000

80,000 จํานวนรางวัลที่ได

- ไดตัวแทนนักเรียนระดับชั้น

รับจากการประกวด ละ๕ คน กลุมสาระละ ๑ คน

การคัดเลือกเปนตัวแทนระดับ ละ ๑ คน ครูผูควบคุม ๕ คน

แขงขันไมนอยกวา เขารวมแขงขันในระดับ

เทศบาล เขาแขงขันมีความ เขาแขงขันในระดับประเทศ
ตื่นตัวในการคนควาหาความรู - กลุมสาระที่เขาแขงขันไดแกภาษา
ทางดานวิชาการอยูเสมอ ไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรสังคม
- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่มี ศึกษา และภาษาตางประเทศ(ภาษา
ความสามารถไดมีโอกาส อังกฤษ)
แสดงความสามารถเพื่อสราง
ชื่อเสียงใหแกสถานศึกษา,
เทศบาล และวงคตระกูล

3 รางวัล

ประเทศเพื่อสรางชื่อเสียง
ใหกับสถานศึกษา,เทศบาล

และวงคตระกูล
- นักเรียนไดรับการพัฒนาขีด
ความสามารถและพัฒนาทักษะ
ความสามารถและพัฒนาทักษะ

การเรียนรูมากขึ้น

สํานักการศึกษา
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ลําดับ

ที่

โครงการ

31 โครงการ TO BE NUMBER ONE
สรางสรรคเยาวชนไทยหางไกล
ยาเสพติด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000
50,000
-เพื่อการรณรงคปลุกจิต -นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
สํานึกใหนักเรียนเปนผูมีสุนทรีย- วัดสวางคงคารอยละ 80
ภาพมีสุขภาพกายและสุข สุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ภาพจิตที่ดีเห็นคุณคาในตน ทางดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา
เอง มั่นใจ กลาแสดงออก รูจักการปองกันตนเองจาก
อยางเหมาะสม และรูจักใช สิ่งเสพติดใหโทษ
เวลาวางใหเกิดประโยชน
-เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

แกนนํานักเรียนและสมาชิก
ในโรงเรียน จัดกิจกรรมสราง
สรรคอยางตอเนื่อง ดําเนินงาน

เสริมสรางภูมิคา กันทางจิตใจ
และทักษธชีวติ ในการปองกัน
ยาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ

-เพื่อสรางและพัฒนาเครือขาย

การปองกันชวยเหลือผูมีปญหา

สุขภาพจิต และยาเสพติด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

นักเรียนไมยุงเกี่ยว -นักเรียนมีความรูความเขาใจ สํานักการศึกษา
กับยาเสพติด 100% มีสุขภาพกาย สุขภาพที่ดี มี
คุณภาพจิตที่ดี มึคุณภาพที่ดี
มีภูมิคุมกันทางจิตใจและทักษะ

ชีวิตเห็นคุณคาในตนเองมั่นใจ
กลาแสดงออกสามารถดําเนิน

ชีวิตในสังคมไดอยางมีสุข
-มีเครือขายการปองกันชวยเหลือ
ผูมีปญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด
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ลําดับ

ที่

โครงการ

32 โครงการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา

วัตถุประสงค
- เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู
- เพื่อเปนขอมูลในการวาง
แผนพัฒนาดานการศึกษา
และปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษาทั้งระดับสถานศึกษา
และระดับเทศบาลใหมี
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สถานศึกษาดําเนินการ
ประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษา
ในรอบปการศึกษา
- สอบประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผูเรียนระดับชั้น
ป.๓,ป.๖,ม.๓ และ
ชั้น ม.๖ โดยใชเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะ
ผูเรียนที่กรมไดจัดทําขึ้น

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
30,000 สถานศึกษามีการ -สถานศึกษาไดรับ สํานักการศึกษา
ประเมินคุณภาพ การประเมินภายใน
จัดการศึกษาภายใน และทราบถึงปญหา
สถานศึกษาผานเกณฑ และแนวทางแกไข
คุณภาพของ อปท. การจัดการศึกษา
รอบปการศึกษา
- นักเรียนไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ความรู ความคิด
ความสามารถและ
ประยุกตใชความรู
ใหเปนประโยชนตาม
หลักสูตรกําหนด
- สถานศึกษา สามารถ

จัดการศึกษาใหคุณภาพมาตรฐานเปนที่
เชื่อถือศัทธา แกภาค
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ลําดับ

ที่

โครงการ

33 โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานคณะกรรมการการศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ - จัดอบรมใหความรูแกคณะ 200,000
และประสบการณที่จําเปน กรรมการสถานศึกษาสังกัดเทศตอการปฏิบัติงาน และพัฒนา บาลเมืองกาฬสินธุ
ประสิทธิภาพในการทํางาน จํานวน ๕๗ คน ๑ วัน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000

2564
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
มีความรู ความเขาใจในบทบาท

หนาที่ในการจัดการศึกษา
- คณะกรรมการและผูปฏิบัติงาน

- เพื่อใหคณะกรรมการสถาน - นําคณะกรรมการสถานศึกษา

มีความรูความเขาใจในการทํางาน

ศึกษามีความรู ความเขาใจ และเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของ
ในบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษา จํานวนประมาณ ๑๐๐ คน
ไปทัศนศึกษาดูงาน ๔ วัน

และเกิดการพัฒนาตนเองใหเกิด

34 โครงการพัฒนาระบบ
อินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อติดตั้งระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน

35 โครงการฝกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
ดอยโอกาส
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

1. เพื่อเสริมสรางพัฒนา เด็กดอยโอกาสในเขต
การของเด็กดอยโอกาส
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ใหมีความพรอมตามวัย
จํานวน 35 คน
อันเหมาะสม
2.เพื่อตระหนักถึงบทบาท
หนาที่ของความสําคัญของ

เพื่อติดตั้งระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตสําหรับการ
จัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาล 4
เฉลิมพระเกียรติ

สํานักการศึกษา

ความกาวหนาตอองคกรมากยิ่งขึ้น

-

100,000

-

80,000

-

80,000

-

ดําเนินการตาม ผูเรียนสามารถเรียนรู สํานักการศึกษา
แบบแปลน ผานการสืบคนดวย
อินเตอรเน็ต

80,000 1.เด็กดอยโอกาส 1.เด็กดอยโอกาสได สํานักการศึกษา
ไดรับโอกาสและมี รับความรูจากการ
ความรูในการเปด ศึกษาดูงานนอกสถาน

โลกทัศนจํานวน ที่
35 คน
2.เด็กดอยโอกาสได
2.เด็กดอยโอกาส รวมกิจการรมดวย
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

35 โครงการ

-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ผานการฝกอบรม ความสนุกสนาน
ตามหลักสูตรเนื้อ 3.เด็กดอยโอกาสได

งานรูจักหนาที่รับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม
3.เพื่อเปดโลกทัศนการ
เรียนรูจากการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่และรับประสบการณตรง
4.สงเสริมใหเด็กดอยโอกาส
กลาคิด กลาแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกเกิดประโยชน
ตอสวนรวม

รวม

ตัวชี้วัด
(KPI)

หาที่กําหนด

รับการพัฒนาทั้งทาง

3.ดําเนินการภายใน ดานรางกายและจิตใจ

ระยะเวลาที่กําหนด สรางปญญา อารมณ

4.ใชเปนคาฝก สังคม มีคณ
ุ ธรรม
อบรมและศึกษา จริยธรรม และวัฒนธรรม
ดูงาน 80,000 ในการดํารงชีวิต
4.เด็กดอยโอกาสมีความ
บาท
สุขในการใชชีวิตให
อยูกับสังคมอยางมี
ความสุข

-

30,982,950 32,282,950 40,780,800 31,796,700

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา
4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กเล็ก บุคลากรทาง
การศึกษาในเขตอําเภอ
เมืองกาฬสินธุไดรวม
กันแขงขันกีฬาเครือขาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อําเภอเมือง

2561
(บาท)
50,000

1 โครงการกีฬาเครือขายศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
(ขอเพิ่มเติมวัตถุประสงคและ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ในป 2562 จากเดิม
50,000 บาท เปน 150,000
บาท)
(ฉบับที่ 3)

- เพื่อรวมแขงขันกีฬากับ
เครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อําเภอเมืองเมือง
-เพื่อเปนเจาภาพจัดการ
แขงขันกีฬากับเครือขาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอ
เมืองในป 2562

2 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน
สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

- เพื่อสงเสริมและพัฒนา - จัดการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียน 1,000,000
ทางดานกีฬาของนักเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
- จัดสงนักเรียนเขารวมแขงขันกีฬา
เมืองกาฬสินธุ
- เพื่อคัดเลือกและสงนักกีฬา นักเรียนองคกรปกครอง
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล สวนทองถิ่นจํานวน ๒
เมืองกาฬสินธุเขารวมแขงขัน ครั้ง ดังนี้ ๑) ระดับ
กีฬา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
50,000 ระดับความสําเร็จ ๑. เด็กเล็กมีพัฒนาการดาน สํานักการศึกษา
จัดการสงเสริม รางกายที่สมบูรณแข็งแรง
กิจกรรมเด็ก ๒. เด็กเล็กมีสุขภาพกาย
เยาวชน
สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะ รูจัก
กติกา และมีจิตสํานึกในการ

เลนกีฬาที่ดี

1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละของกิจกรรม

- นักเรียนไดพัฒนาตนเอง

สงเสริมเด็ก เยาวชน และมีทักษะประสบการณ

ที่บรรลุเปาหมาย ทางดานกีฬา
- นักเรียนสามารถสราง
ชื่อเสียงดานกีฬาใหกับหนวย
งานและนํามาพัฒนาตนเองได

สํานักการศึกษา
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

(รอบคัดเลือก) ๑ ครั้ง ๒)
ระดับประเทศ ๑ ครั้ง
- เพื่อใหนักเรียนได
ประสบการณตรงจากการ
แขงขันกีฬาและนํามาพัฒนา
ความสามารถของตนเองให
ดียิ่งขึ้น
3 โครงการแขงขันกีฬากลุม
โรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

จัดการแขงขันกีฬา-กรีฑา ปละ๑ครั้ง
- เพื่อใหเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลไดแสดงออก เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขารวมการ
ถึงความสามารถในดานกีฬา แขงขันกีฬาองคกรปกครองสวน

50,000

50,000

50,000

50,000 รอยละของนักเรียน

- นักเรียนมีน้ําใจนักกีฬารูแพ

สํานักการศึกษา

ที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม รูชนะ รูอภัย มีการทํางาน
คานิยมและคุณลักษณะ

ทองถิ่นในระดับภาค และระดับ

เปนทีม

ที่พึงประสงค 98.5%

ประเทศ
4 โครงการฝกอบรมและแขงขัน
กีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน

- เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ

- จัดฝกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน

200,000

200,000

200,000

200,000

สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 16

- เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่

ผานการอบรมมีความรูดาน

ประชาชน มีความรูดานทักษะ จํานวน ๕๐ คน ๒ วัน

รอยละของกิจกรรม

- จัดแขงขันกีฬา จํานวน ๓ ประเภท
กีฬาขั้นพื้นฐาน
- เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ในงานมหกรรมโปงลางแพรวา
และประชาชนไดเลนกีฬา และงานกาชาด
และออกกําลังกาย
๑) เซปกตะกรอ

สงเสริมเด็ก เยาวชน ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน

ที่บรรลุเปาหมาย
- เด็ก เยาวชน ประชาชน

ไดพัฒนาตนเองมีทักษะ

สํานักการศึกษา
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประสบการณทางดานกีฬา

๒) บาสเกตบอล
๓) วอลเลยบอลชายหาด
5 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล
โกลหนูสําหรับเยาวชน
ประชาชน

-เพื่อให เด็ก เยาวชน
- จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอลโกลหนู
ประชาชนไดออกกําลังกาย โดยมีนักกีฬาเขารวมไมนอยกวา
และมีพื้นที่สําหรับสราง
200 คน
สัมพันธอันดีตอกันโดยใช
กีฬาเปนตัวเชื่อม

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

มีสุขภาพรางกายแข็งแรง

100,000

100,000

100,000

100,000 รอยละของกิจกรรม

-เด็กเยาวชน ประชาชนไดเขา

สํานักการศึกษา

สงเสริมเด็ก เยาวชน รวมแขงขันกีฬาฟุตบอลโกลหนู

ที่บรรลุเปาหมาย

พัฒนาทักษะเปนตัวแทนของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุเขารวม

แขงขันในระดับตาง ๆ
- เด็ก เยาวชนประชาชน

มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ

รูชนะ รูอภัย
6 โครงการสงเสริมสุขภาพ
เตนแอโรบิคสนามกีฬา
กลางจังหวัดกาฬสินธุและ
ชุมชนกุดยางสามัคคี

-เพื่อสงเสริมสุขภาพทางดาน - เด็ก เยาวชน และประชาชน
รางกายดวยการออกกําลังกาย เขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย

โดยการเตนแอโรบิค
- เพื่อใหเด็กเยาวชนและ
ประชาชน รักการออกกําลัง
กายดวยการเตนแอโรบิค
- เพื่อใชพื้นที่สนามกีฬากลาง

จังหวัดกาฬสินธุ และลาน
ชุมชนกุดยางสามัคคี ใหเกิด

เตนแอโรบิค ในสนามกีฬากลาง

จังหวัดกาฬสินธุและในชุมชน
กุดยางสามัคคี เปนประจําทุกวัน

ไมต่ํากวา ๕๐ คนตอวัน

120,000

120,000

120,000

120,000 รอยละของกิจกรรม

- เด็ก เยาวชน และประชาชน

สงเสริมเด็ก เยาวชน รวมกิจกรรมเตนแอโรบิค

ที่บรรลุเปาหมาย

วันละไมต่ํากวา ๕๐ คนตอวัน

สํานักการศึกษา
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ประโยชนในการสงเสริมการ
ออกกําลังกาย

รวม

6 โครงการ

-

-

1,520,000

1,620,000 1,520,000 1,520,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาศักยภาพผูเรียน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่

โครงการ

1 โครงการเยี่ยมบานนักเรียนใน
สังกัดโรงเรียนเทศบาล

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหนักเรียนมีพอ - แมคน - เยี่ยมบานนักเรียน

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

ที่สองคือ ครู - อาจารยดูแลอยาง เพื่อรับทราบปญหาจากผูปกครอง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
300,000 นักเรียนไดรับการนักเรียนที่ดอยโอกาสไดรับ สํานักการศึกษา
เยี่ยมบาน 90% โอกาสและครู - อาจารย

ใกลชิด

ไดดูแลนักเรียนอยางใกลชิด

- เพื่อสรางความสัมพันธอันดี

- เพื่อสรางความสัมพันธ

ระหวางครู นักเรียน ผูปกครอง

ที่ดีระหวางครู ผูปกครอง

- ครู ผูปกครอง ชวยกัน

สงเสริมและพัฒนาเด็ก
ใหเปนคนเกง ดีมีความสุข

2 โครงการปจฉิมนิเทศ

เพื่อใหนักเรียนรูสึกภาคภูมิ จัดกิจกรรมวันจบการศึกษาใหกับเด็ก
ใจในความสําเร็จการศึกษา นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล
ของตนเกิดความรักความ ชั้น ป.๖ ชั้น ม.๓และชั้น ม.๖
ผูกพันในสถานศึกษา และ
เกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางเด็กผูปกครองและครู

90,000

90,000

90,000

90,000 รอยละของนักเรียน

นักเรียนรูสึกภาคภูมิใจในวัน

ที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม สําเร็จการศึกษาของตนเกิด
คานิยมและคุณลักษณะ ความรักความผูกพันในสถาน

ที่พึงประสงค 98.5% ศึกษา และความสัมพันธอันดี
ระหวางเด็ก ผูปกครองและครู

สํานักการศึกษา
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วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร

- จัดแสดงผลงานทางวิชาการโดยจัด

ลําดับ

ที่

โครงการ

3 โครงการจัดนิทรรศการแสดง
ผลงานทางการศึกษา

4 โครงการจัดแสดงผลงาน
ครู - นักเรียน
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากเดิม 165,000 บาท
เปน 210,000 บาท)
(ฉบับที่ 1)

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
500,000 สถานศึกษามีผล

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- ผลงานทางการศึกษาของ

ผลงานการจัดการศึกษา แขงขันกิจกรรมทางวิชาการระดับ
เทศบาลในสังกัดทั้ง 5 แหง กอนวัยเรียน, ประถม, มัธยมศึกษา
ตอนตน, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ใหกับโรงเรียนสังกัดอื่น

การประเมินคุณภาพ เทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนที่

ผูปกครองและประชาชนทราบ

และจัดประกวดรานนิทรรศการแสดง

เกณฑคุณภาพของ

ผลงานทางวิชาการระดับภาคและ
โดยทั่วกัน
-เพื่อสงเสริมใหครู นักเรียน ระดับประเทศ
ไดมีโอกาสแสดงความ
สามารถแขงขันกับจังหวัด
อื่น ๆ

องคกรปกครองสวน

- เพื่อสงเสริมใหครู-นักเรียน - จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
ไดมีโอกาสแสดงความ
สามารถในเวทีระดับเทศบาล กาฬสินธุเพื่อเตรียมแขงขันในระดับ
- เพื่อประชาสัมพันธเผยแพร ภาคและระดับประเทศ
ผลงานการจัดการศึกษาของ - เผยแพรผลงานในรอบปการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล สูสาธารณชนและประชาชน
ตามที่หลักสูตรกําหนด

สํานักการศึกษา

จัดการศึกษาภายใน ยอมรับและนําชื่อเสียงมาสู

สถานศึกษาผาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ทองถิ่น

210,000

210,000

210,000

210,000 ระดับความสําเร็จ
จัดการสงเสริม
กิจกรรมเด็ก
เยาวชน

ผลงานทางวิชาการ สํานักการศึกษา
ของครูและนักเรียน
ไดรับการยอมรับและ
เผยแพรสูสาธารณชน
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ที่

โครงการ

5 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อสนับสนุนและอุดหนุน - สนับสนุนอาหารกลางวันใหกับ 22,899,000 22,899,000 22,899,000 22,899,000 นักเรียนไดรับอาหาร - นักเรียนไดรับประทาน สํานักการศึกษา
อาหารกลางวันใหกับนักเรียน นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) กลางวัน 100% อาหารกลางวันที่มีคุณคาทาง
โภชนาการและชวยลดคา
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล - อุดหนุนเงินอาหารกลางวันนักเรียน
และนักเรียนในสถานศึกษา ใหกับสถานศึกษาในสังกัดสพฐ.
ใชจายแกผูปกครอง
สังกัด สพฐ.ที่อยูในเขต
รายละเอียดดังนี้
เทศบาลตามที่รัฐกําหนด ๑) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕ แหง เปนเงิน ๗,๕๕๕,๐๐๐ บาท

2) สังกัด สพฐ. จํานวน ๕ แหง

เปนเงิน ๑๕,๓๔๔,๐๐๐ บาท

6 โครงการสนันสนุนอาหาร
เสริม (นม) นักเรียน

- เพื่อใหนักเรียนในสังกัด
เทศบาล สังกัด สพฐ. และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ไดรับอาหาร
เสริม (นม) ที่มีประโยชน
และมีรางกายแข็งแรง

10,325,000 10,325,000 10,325,000
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน

- สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ใหกับ 10,325,000

นักเรียนไดรับอาหาร - นักเรียนไดรับอาหารเสริม

นักเรียนในสังกัดเทศบาลฯและสังกัด

เสริม (นม) 100% (นม) ที่มีคุณภาพและมีสุขภาพ

สพฐ. รายละเอียดดังนี้
๑) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เปนเงิน ๓,๓๔๕,๓๐๐ บาท
จํานวน ๕ แหง
๒) สังกัด สพฐ. เปนเงิน
๖,๙๘๑,๕๒๐ บาทจํานวน ๔ แหง

รางกายแข็งแรง

สํานักการศึกษา
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ที่

โครงการ

7 โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานเขาคายวิชาการ
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและ
รายละเอียดโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อสงเสริมศักยภาพดาน - จัดกิจกรรมขาคายนักเรียนใน
โรงเรียนเทศบาล๒ จํานวน ๒ ครั้ง/ป
วิชาการใหแกนักเรียน
- เขาคายนักเรียนใหมโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน เทศบาล 3 ระหวางปดเรียน
ตามความสามารถพิเศษ

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
100,000 ระดับความสําเร็จ -นักเรียนเกิดองคความรูและ สํานักการศึกษา
จัดการสงเสริม นําความรูไปใชในการศึกษาตอ
กิจกรรมเด็ก ในระดับที่สูงขึ้น
- ผูเรียนมีทักษะความชํานาญ
เยาวชน
เพิ่มศักยภาพของตนเอง

มากขึ้น

8 โครงการเขาคายเยาวชน

- เพื่อใหนักเรียนที่เปน
ตัวแทนเทศบาลเขารวม
กิจกรรมคายเยาวชนและมี
ประสบการณในการอยู
รวมกันกับเยาวชนจังหวัด
อื่น ๆ ในระดับภาคฯ

นํานักเรียน เยาวชนตัวแทน
เทศบาลเขารวมกิจกรรม
คายเยาวชนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรวม
กับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นโดยมีตัวแทน
ดังนี้ - นักเรียน ๒๐ คน
- ครู ๒ คน

30,000

30,000

30,000

30,000 รอยละของกิจกรรม -นักเรียนที่เปนตัวแทน สํานักการศึกษา
สงเสริมเด็ก เยาวชน เทศบาลไดรับประสบการณ

ที่บรรลุเปาหมาย และนําความรูมาใชไดจริง
- เยาวชนและประชาชนได

แสดงออกถึงความสามารถ
ดานการแสดงดนตรีและใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน
- เพื่อสรางจิตสํานึกในการ

ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
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ที่

โครงการ

9 โครงการปรับปรุงแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อเปนเครื่องมือวัดและ -ปรับปรุงขอสอบมาตรฐานกลุมสาระ
ภาษาไทย คณิตศาสตรและภาษา
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนกลุมสาระการเรียนรู อังกฤษ วัดความรูนักเรียนชั้นประถม
ภาษาไทย คณิตศาสตรและ ศึกษาปที่ ๑ -ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

-รอยละของนักเรียน -นักเรียนไดพัฒนาความรู

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง

สํานักการศึกษา

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การเรียนระดับการ รูกลุมสาระภาษาไทย

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ

กลุมสาระการเรียนรู

สูงขึ้น

ภาษาไทย , คณิตสาสตร

ภาษาอังกฤษ
10 โครงการพัฒนาการอาน
การเขียน

11 โครงการสงเสริมคานิยมดาน
คุณธรรม-จริยธรรม

เพื่อแกไขปญหานักเรียนอาน - จัดฝกอบรมพัฒนาการอาน
ไมออก เขียนไมคลองเรียน การเขียนของนักเรียน
ชาและเรียนออนใหสามารถ
อานออก เขียนไดและอาน
คลอง เขียนคลองตามเกณฑ
ที่กําหนด

40,000

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี - จัดกิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักเรียนในสถาน
คุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่ดีงามสามารถนํา ศึกษา อยางนอย 3 กิจกรรม
ความรูและหลักธรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวันและพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหเกิดความ
ผาสุขตลอดไป

125,000

40,000

40,000

40,000 รอยละของนักเรียน

นักเรียนสามารถอานออกเขียน

สํานักการศึกษา

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง ไดและสามารถเรียนรูใน
การเรียนระดับการ ทุกกลุมสาระฯไดอยางมี

ศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพ
กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย
125,000

125,000

125,000 รอยละของนักเรียน

นักเรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม

ที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และคานิยมที่ดีงามสามารถนํา
คานิยมและคุณลักษณะ ความรูและหลักธรรมไปใชใน

ที่พึงประสงค 98.5%

ชีวิตประจําวัน

สํานักการศึกษา
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ที่
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12 โครงการนิเทศภายใน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อประเมินคุณภาพการ - ผูบริหารสถานศึกษาออกนิเทศ
จัดการศึกษาของครูและ ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่สอน
- จัดทําเอกสารเผยแพรเสริมความรู
บุคลากร
ใหครูใชประกอบการเรียนการสอน
- เพื่อใหไดขอมูลนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
30,000 สถานศึกษามีผล

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- จากการนิเทศและตรวจเยี่ยม

สํานักการศึกษา

การประเมินคุณภาพ ไดแนวทางและขอมูลสอด

จัดการศึกษาภายใน คลองกับการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาผานเกณฑ

สถานศึกษา

คุณภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

13 โครงการวัดและประเมินความ
พรอมทางการเรียน

- เพื่อวัดความกาวหนาของ - จัดทําเอกสาร เครื่องมือวัดและ
ผูเรียนใหมีพัฒนาการ 4 ดาน ประเมินผลผูเรียน
เหมาะสมตามวัยและ
มาตรฐานการศึกษา

10,000

10,000

10,000

10,000 สถานศึกษามีผล

- ผูเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน

สํานักการศึกษา

การประเมินคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3

จัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษาผานเกณฑ

คุณภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

14 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
แบบบูรณาการ

พัฒนาศักยภาพผูเรียนภายใน 1. โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม
สถานศึกษาในการจัดกิจกรรม 2. โครงการประชุมผูปกครอง

160,000

160,000

160,000

160,000 -สถานศึกษามีผล ผูเรียนไดพัฒนาทักษะ สํานักการศึกษา
การประเมินคุณภาพ กระบวนการคิดวิเคราะหสังคม

สรางกระบวนการเรียนรูที่ 3. โครงการประชุมคณะกรรมการ
หลากหลาย สงเสริมทักษะ บริหารศูนย
ทั้ง 4 ดานของผูเรียน
4. โครงการแขงขันกีฬาสี

สถานศึกษาผานเกณฑ

5. โครงการศึกษาแหลงเรียนรูฯ

ปกครองสวนทองถิ่น

จัดการศึกษาภายใน แบบเปนระบบ ทั้ง 4 ดาน

คุณภาพขององคกร

(ศพด. 1 , 2)
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ที่

โครงการ

15 โครงการฝกอบรมและศึกษา
ดูงานสรางคนดี มีคุณธรรม
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
Thailand 4.0

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

6. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน

-ระดับความสําเร็จ

7. โครงการปรับปรุงหลักสูตร

จัดการสงเสริม

8. โครงการประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรมเด็ก เยาวชน

9. โครงการสงเสริมวิทยากรทองถิ่น

-รอยละของนักเรียน

10. โครงการสงเสริมคุณธรรม

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง

จริยธรรม

การเรียนระดับการ

11. โครงการจัดนิทรรศการแสดง

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงาน

กลุมสาระการเรียนรู

12. โครงการประชาสัมพันธขอมูล

-รอยละของนักเรียน

ขาวสาร

ที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม

13. โครงการสงเสริมสุขภาพ

คานิยมและคุณลักษณะ

14. โครงการกีฬาเครือขาย ศพด.

ที่พึงประสงค 98.5%

เพื่อเปนการนอมนําพระบรม

นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

ราโชวาท พระบรมราโชบาย

กาฬสินธุ จํานวน 2,245 คน

500,000
(เงินอุดหนุน)

500,000
(เงินอุดหนุน)

500,000
(เงินอุดหนุน)

500,000 นักเรียนในสังกัด

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

(เงินอุดหนุน) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุมีลักษณะนิสัยที่ดี มี

และพระราชกระแสเกี่ยวกับ

ไดปลูกฝงคานิยม

การศึกษาและการสรางคนดี

อันดีงามแกเด็กและ ตางๆ อยางมีความรับผิดชอบ

มีคุณธรรม ไปสูการปฏิบัติ

เยาวชนอยางตอเนื่อง

ใหเปนรูปธรรมอยางยั่งยืน

100%

และเพื่อปลุกฝงคานิยมอันดีงาม
แกเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อง

คุณธรรม และดําเนินกิจกรรม

สํานักการศึกษา

78

ลําดับ

โครงการ

ที่

16 โครงการฝกอบรมมัคคุเทศก
สํานึกรักบานเกิด

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

กาฬสินธุผานการฝกอบรม

กาฬสินธุ จํานวน 200 คน

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000

50,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

50,000 นักเรียนในสังกัดฯ นักเรียนไดเรียนรูแหลงขอมูล สํานักการศึกษา
ที่ผานการฝกอบรม ทางอารยธรรมและแหลง

เยาวชนมัคคุเทศกเพื่อการ

เยาวชนมัคคุเทศก ทองเที่ยวที่เปนประสบการณ

เรียนรูแหลงทองเที่ยวในเขต

เพื่อการเรียนรูแหลง จริงนอกหองเรียน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

ทองเที่ยวในเขต

ประจําป 2561

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

80%

17 โครงการฝกอบรมการศึกษา
เพื่อปวงชน

เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน

นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

200,000

200,000

200,000

200,000 นักเรียนในสังกัด

เยาวชนในชุมชนเมืองไดเรียนรู กาฬสินธุ 2,245 คน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เรียนรูและรับทราบขาวสาร

และฝกทักษะตามความสนใจ

ไดเขาถึงแหลงเรียนรู ทันเหตุการณและเกิดสังคม

ในสาขาคอมพิวเตอรและ

และทันเหตุการณ แหลงการเรียนรูสรางสรรค

การเรียนรูภาษาตางประเทศ

เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกัน เด็กและเยาวชนนอกสถาน
ยาเสพติดใหกับเด็กและ ศึกษาภายในเขตเทศบาล
เยาวชนนอกสถานศึกษา

สํานักการศึกษา

100% สังคมที่อยูอาศัยใหเปนสังคม

ที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน

18 โครงการสรางภูมิคมุ กันยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

เยาวชน / ชุมชน เขาถึงแหลง

เขมแข็งอยางยั่งยืน

30,000

30,000

30,000

30,000

-

เด็กและเยาวชนนอก สํานักการศึกษา
สถานศึกษามีภูมิคมุ กัน

เพิ่มมากขึ้น
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ลําดับ

ที่

โครงการ

19 โครงการจัดตั้งวงดุริยางค
(ขอเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดตั้งวงดุริยางคสําหรับ

จัดตั้งวงดุริยางคสําหรับเด็ก

เด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล

ปฐมวัย จํานวน 1 วง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

50,000 นักเรียนมีพัฒนาการ นักเรียนมีพัฒนาการดาน สํานักการศึกษา
ดานรางกาย อารมณ รางกาย อารมณสังคม

5 ดงปอ

สังคมตามวัย 100% ตามวัยและมีความสามารถ

ดานดนตรี

20 โครงการจัดงานแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ ระดับภาค 5 ภาค
(ขอเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 3)

1.เพื่อสงเสริมและสนับสนุน - จัดการแขงขันทักษะ
ให อปท. เด็กนักเรียน
ทางวิชาการ ระดับภาค
ผูบริหารสถานศึกษา ครู 5 ภาค
และบุคลากรทางการ
ศึกษารวมทั้งเยาวชนและ
ประชาชชนทั่วไป ไดเขา
รวมการแขงขันทักษะทาง
วิชาการและเขารวมงาน
จัดนิทรรศการทางวิชาการ
ระดับภาค
2.เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ
ในการจัดการศึกษา

-

1,500,000

(เงินอุดหนุน)
1,000,000

-

-

จํานวน อปท. ภาค 1. อปท.เด็ก นักเรียน สํานักการศึกษา
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูบริหารสถานศึกษา

ที่เขารวมโครงการ ครูและบุคลากรทาง
รอยละ 80

การศึกษารวมทั้ง
เยาวชนและประชาชน

ทั่วไป ไดเขารวมการ

แขงขันทักษะทาง
วิชาการและเขารวม
งานจัดนิทรรศการทาง

วิชาการระดับภาค
2.เด็กนักเรียนครูและ

บุคลากรทางการ
ศึกษาไดแลกเปลี่ยน

80

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ความรูและประสบ
การณในการจัดการ
ศึกษา

3.เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียน
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีเวทีแสดงทักษะ
ทางวิชาการตามความ
สามารถและศักยภาพของ
ตนเอง
4.เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูแนวทางการพัฒนา
การศึกษาระหวาง อปท.
ภายในภาคของตน

3.เด็กนักเรียนครูและ

บุคลาการทางการ
ศึกษามีเวทีแสดงทักษะ

ทางวิชาการตามความ

สามารถและศักยภาพ

ของตนเอง
4.เปนเวทีการแลก
เปลี่ยนความรูแนว
ทางการพัฒนา อปท.

ภายในภาคของตน
21 โครงการสงเสริมศักยภาพ
ดานกีฬาวอลเลยบอล
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

1.เพื่อสงเสริมนักกีฬาของ นักเรียนโรงเรียน
โรงเรียนใหมีความสามารถ เทศบาล 2 วัดสวาง
ดานกีฬาสูความเปนเลิศ คงคา
2.เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
มีระเบียบวินัยความมี
น้ําใจเปนนักเรียนกีฬา
สรางสุขภาพอนามัยให
แขงแรงสมบูรณ

-

300,000

300,000

300,000 นักเรียนโรงเรียน 1.นักเรียนมีทักษะใน สํานักการศึกษา
เทศบาล 2 วัด การเลนกีฬาที่ดีมีน้ําใจ
สวางคงคารอยละ เปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ

85 ไดรับการ รูอภัย และเคารพ
อบรมและฝก กฎกติกา
ทักษะดานกีฬา 2.ไดรับรางวัลระดับ
วอลเลยบอลภาค ภาคและระดับประเทศ

เรียนละ 1 ครั้ง

81

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

3.นักเรียนมีประสบการณ
และทักษะที่ดีในการ
แขงขันกีฬา และกรีฑา

รวม

21 โครงการ

-

-

35,699,000 38,499,000 35,999,000 36,049,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู นาทองเที่ยว และนาลงทุน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 3 การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว
6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

ที่

โครงการ

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

2 โครงการสงเสริมฟนฟู
ประเพณีวฒ
ั นธรรมไทย
- งานปใหม

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูบริหาร สมาชิก
พนักงาน ลูกจางประจํา
พนักงานจางเทศบาลและ
ชุมชนแสดงความจงรัก
ภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
โดยมีผูเขารวมไมนอย
กวา 200 คน

2561
(บาท)
120,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
120,000 120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
สํานักปลัดฯ
120,000 จํานวนผูเขารวม ผูบริหาร สมาชิก
งาน 200 คน พนักงาน ลูกจางประจํา
พนักงานจางเทศบาลและ

ชุมชนแสดงความจงรัก
ภักดีตอสถาบันพระมหา-

กษัตริย

- เพื่อสงเสริม และอนุรักษ - จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ในวันที่
ประเพณีอันดีงามของไทย 1 มกราคมของทุกป
- ประชาชนมารวมงานไมนอยกวา
ใหคงอยูสืบไป

70,000

70,000

70,000

70,000 ระดับความสําเร็จ

- เพื่ออนุรักษประเพณี
อันดีงามของไทยใหคงอยู
สืบไป และสงเสริมการทอง
เที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ

- จัดกิจกรรม ปละ 1 ครั้งดังนี้

- ประชาชนไดรว มทําบุญ สํานักการศึกษา

ของการสงเสริมศิลปะ ตักบาตรในวันขึ้นปใหม

วัฒนธรรมและ

1,000 คน
- งานประเพณีสงกรานต

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

- ประเพณีอันดีงามของไทย

ภูมิปญญาทองถิ่น ยังคงดํารงอยูตอไป

400,000

400,000

400,000

400,000

- มีการอนุรักษประเพณี สํานักการศึกษา

1) จัดพิธีทําบุญตักบาตร

อันดีงามใหคงอยูสืบไป

2)จัดขบวนแหสรงน้ําพระพุทธรูป

- สงเสริมการทองเที่ยวของ

3) จัดพิธีรดน้ําขอพรผูสูงอายุ

จังหวัดกาฬสินธุ

83

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

4) จัดกิจกรรมแสดงบนเวที
5) จัดประกวดขบวนแห
6) จัดประกวดนางสงกรานต
7) จัดรณรงคการเลนน้ําแบบสุภาพ

- งานบวงสรวงพระยาชัยสุนทร
หอเจาบาน ศาลหลักเมือง
ศาลเจาพอโสมพะมิตร ปูแฮ
ปูหาร ปูกุลาบุญโฮม ปูบุญตา
กุดโงงและปูตากุดน้ํากิน

- เพื่อเปนการระลึกถึงพระยา - จัดพิธีทางศาสนา ดังนี้
1) จัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระอนุสาวรีย
ชัยสุนทรผูกอตั้งเมือง
กาฬสินธุ
พระยาชัยสุนทร
- เพื่อเปนการสักการะบูชา 2) จัดพิธีทางศาสนาและพิธีการตางๆ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง และ ณ บริเวณศาลเจาพอโสมพะมิตร
เปนการอนุรักษขนบ
3) จัดพิธีสวดมนตเย็นและทําบุญ
ธรรมเนียมประเพณีของ เลี้ยงพระศาลหลักเมือง

ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

300,000

- ประชาชนไดรวมพิธรี ะลึกถึง
พระคุณของพระยาชัยสุนทร

ผูกอตั้งเมืองกาฬสินธุ
- ประชาชนไดรวมสักการะบูชา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของ
จังหวัดกาฬสินธุ และประเพณี

อันดีงามของทองถิ่นไดรับการ

- จัดพิธีบวงสรวง ผูกผาสามสี

อนุรักษใหคงศักดิ์สิทธิ์คูบาน

จัดเครื่องสังเวย ดังนี้
บุญเลี้ยงพระศาลหลักเมือง

คูเมืองของจังหวัดกาฬสินธุ

1) พิธีบวงสรวงพระยาชัยสุนทร

ทองถิ่นไดรับการอนุรักษให

รําบวงสรวงพระยาชัยสุนทร โดย

คงสืบตอไป

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2

- กอใหเกิดความเปนสิริมงคล

2) พิธีบวงสรวงหอเจาบานศาล

บานเมืองและประชาชนที่

หลักเมือง ศาลเจาพอโสมพะมิตร

อาศัยอยูในจังหวัดกาฬสินธุ

ปูแฮ ปูหาร ปูกุลาบุญโฮม ปูบุญตา

และประเพณีอันดีงามของ

สํานักการศึกษา
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

กุดโงง ปูตากุดน้ํากิน
- งานประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา

- งานประเพณีลอยกระทง

- จัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง ดังนี้
- เพื่อเปนการอนุรักษ
ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 1) จัดทําพิธีหลอเทียนพรรษา
2) ถวายเทียนพรรษา 9 วัด ในเขต
ใหคงอยูสืบไป
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
3) จัดขบวนแหเทียน
4) จัดประกวดขบวนแห
- เพือเปนการอนุรักษสืบสาน - จัดกิจกรรม ปละ 1 ครั้ง ดังนี้
ประเพณีอันดีงามของไทย ๑) จัดประกวดนางนพมาศ
สืบไป
๒) จัดประกวดขบวนแห

300,000

- อนุรักษประเพณีอันดีงามของ

สํานักการศึกษา

ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

400,000

400,000

400,000

400,000

- อนุรักษประเพณีอันดีงามของ

สํานักการศึกษา

ไทยใหสืบไป

3) จัดประกวดกระทงสวยงามและ
ความคิดสรางสรรคใชวัสดุธรรมชาติ

4) จัดประกวดกระทงจิ๋ว
5) จัดการแสดงบนเวที
3 โครงการเรารักษประเพณี

- เพื่อสงเสริมใหผูเรียน

เด็กเล็ก ผูเรียน เขารวมกิจกรรม

ประเพณีไทย
อนุรักษประเพณีไทย
ขนบธรรมเนียมอันดีงาม
- ประเพณีลอยกระทง
- ผูเรียนมีความภาคภูมิใจ - ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
และมีรวมในกิจกรรมงาน - ประเพณีทําบุญตักบาตรวัน

72,000

72,000

72,000

72,000 นักเรียนเขารวม

- ผูเรียนอนุรักษประเพณีไทย

กิจกรรม 1,000 คน - ผูเรียนมีความภาคภูมิใจ
ในการมีสวนรวมในกิจกรรม

ประเพณี

สํานักการศึกษา

85

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
ประเพณี

4 โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ขึ้นปใหม
- ประเพณีสงกรานต

เพื่อปลูกฝงใหเด็กมีจิตสํานึก เด็กทุกคนเขารวมกิจกรรมวันแม
ที่ดีดานคุณธรรมจริยธรรม วันพอ วันไหวัครู

10,000

สนับสุนตัวชี้วัดที่ 22 ผูเรียนมีคานิยมที่ดี สืบทอด

สํานักการศึกษา

รอยละของนักเรียน วัฒนธรรม ประเพณี

ศพด2

ที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
คานิยมและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค
5 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา

จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
คานิยมที่ดีสืบทอดวัฒนธรรม - กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ประเพณี วันสําคัญทางศาสนา - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
และไดรวมกิจกรรมทําบุญ - กิจกรรมวันมาฆบูชา

32,000

32,000

32,000

32,000

สนับสุนตัวชี้วัดที่ 21 ผูเรียนมีคานิยมที่ดี สืบทอด

ระดับความสําเร็จ

วัฒนธรรม ประเพณีวนั สําคัญ

ของการสงเสริมศิลปะ ทางศาสนา รูจักการทําบุญ

วัฒนธรรมและ

ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ

- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ

ภูมิปญญาทองถิ่น

ในการดําเนินชีวติ ตามแบบ

วันเขาพรรษา

สนับสุนตัวชี้วัดที่ 22

วิถีพุทธ

- กิจกรรมนําครอบครัวเขาวัด

รอยละของนักเรียน

วันอาทิตย

ที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
คานิยมและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค

สํานักการศึกษา
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ลําดับ

ที่

โครงการ

6 โครงการสงเสริมอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก
15,000 บาท เปน 100,000
บาท ในป 2562-2564)
(ฉบับที่ 3)

รวม

6 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมใหชุมชนเขามา วิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นทุกคนที่
มีบทบาทในการฝกอาชีพ รวมกิจกรรมกับโรงเรียน
ถายทอดความเปนอยูวิถีชีวิต
คุณคาของประวัติศาสตรใน
ทองถิ่นความเปนมาและ
วัฒนธรรมประเพณีใหแก
นักเรียนในโรงเรียนอันจะ
สรางความภูมิใจและจิตสํานึก
ในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถิ่นสืบไป

-

-

2561
(บาท)
15,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

สนับสุนตัวชี้วัดที่ 21 ชุมชนไดเขามามีบทบาทใน

ระดับความสําเร็จ

การฝกอาชีพ ถายทอดความรู

สํานักการศึกษา

ท.2

ของการสงเสริมศิลปะ ความเปนอยูใหแกนักเรียน

วัฒนธรรมและ ในโรงเรียน
ภูมิปญญาทองถิ่น

1,719,000

1,804,000 1,804,000 1,804,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางเครือขายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลําดับ

ที่

โครงการ

1 โครงการสงเสริมคุณธรรม
ความซื่อตรง

วัตถุประสงค
-เพื่อเสริมสรางศีลธรรม
และความซื่อตรงใหกับ
บุคลากรและประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดกิจกรรมสําหรับ
อาสาสมัครตรวจสอบการ
ทํางานเพื่อสรางเครือขาย
ความซื่อตรง

2561
(บาท)
80,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
80,000 ผูเขารวมกิจกรรม

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
-บุคลากรและประชาชนมี

กองวิชาการ

มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม

ในการประพฤติ

และมีภมู ิคุมกันในการประพฤติ

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติ

บุคลากรเทศบาลไม

เปนองคกรตอตาน
การทุจริต

กองวิชาการ

-

-

-จัดกิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและ
การบําเพ็ญประโยชนในวันอาทิตย

เดือนละ 1 ครั้ง
-จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวาย

พระเพื่อชําระจิตใจใหบริสุทธิ์
ในวันพุธแรกและพุธที่สามของ

2 โครงการเทศบาลตานการ
ทุจริต

รวม

2 โครงการ

ทุกเดือน
เพื่อเปนการปองกันการทุจริต จัดกิจกรรมรณรงคการ
หรือประพฤติมิชอบในงานราช- ตอตานการทุจริตรวมกับ
การของเทศบาล
ภาคีเครือขายอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
-

-

100,000

100,000

100,000

100,000

ทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบในงานราชการ

ของเทศบาล
180,000

180,000

180,000

180,000

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางเครือขายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ

ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
รณรงคสรางจิตสํานึกใหแก ปองกันการเกิดอุบัติเหตุและ 100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 การเสียชีวิตจาก

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ลดอัตราการบาดเจ็บและ

ประชาชน ใหตระหนักถึงความ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

อุบัติเหตุทางถนน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ปลอดภัยในการใชรถใชถนน ถนนในชวงเทศกาล
ชวงเทศกาลปใหม สงกรานต
และเทศกาลที่มีวันหยุดติดตอ

ไมเกิน 1 ตอแสน ถนนในชวงเทศกาลปใหม

กันหลายวัน
2 โครงการคืนทางเทาใหประชาชน
เพื่อใหประชาชนที่สัญจร จัดระเบียบถนนและทางเทา
คืนถนนใหกับสังคม
ไปมามีความสะดวกและ ในเขตเทศบาลใหเปนระเบียบ
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทาง เรียบรอย
จากเดิม 20,000 บาท เปน
ถนน และเพื่อสรางความ
40,000 บาทในป 2562-2564) เปนระเบียบเรียบรอยของ
(ฉบับที่ 3)
บานเมือง
-เพื่อเปนการปองกันและสืบ

20,000

40,000

40,000

40,000

ประชากร

และสงกรานตได

การเสียชีวิตจาก

ประชาชนไดรับความสะดวก

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

อุบัติเหตุทางถนน ในการสัญจรไปมาและปลอด
ไมเกิน 1 ตอแสน ภัยจากอุบัติเหตุ และบาน

ประชากร

เมืองเปนระเบียบเรียบรอย

หาขอเท็จจริงในเหตุรายที่เกิด

รวม

2 โครงการ

ขึ้นในเขตเทศบาล
-

-

120,000

140,000

140,000

140,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางเครือขายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.3 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่

โครงการ

1 โครงการประสานความรวมมือ
พัฒนาการศึกษากับสถาบัน
การศึกษา

2 โครงการประกวดสถานศึกษา
ดีเดน
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากป 2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหครูและบุคลากรทางการ -ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศึกษา ไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ

จํานวน ๑๒๐ คน ไดรับการพัฒนา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
500,000 สถานศึกษามีผล -ครูและบุคลากรทาง สํานักการศึกษา
การประเมินคุณภาพ การศึกษา ไดรับการ

ทักษะดานกระบวนการจัดการเรียนรู

จัดการศึกษาภายใน พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

ทั้ง ๘ สาระการเรียนรู

สถานศึกษาผานเกณฑ

- นักเรียนมีพัฒนาการดานการเรียนรู

คุณภาพขององคกร

อยางเต็มศักยภาพ

ปกครองสวนทองถิ่น

-เพื่อกระตุน สงเสริมใหสถาน - เปนเจาภาพคัดเลือกสถานศึกษา

ศึกษาไดปรับปรุงพัฒนาการ

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาใหกาวหนาและไดมาตรฐาน สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

-เพื่อเปนการเผยแพรประชา- กลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่นที่ 12

สัมพันธการจัดการศึกษาของ -มอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
สถานศึกษาและทองถิ่นสูสาธารณชน แกสถานศึกษาดีเดน

-

200,000
120,000
(เงินอุดหนุน)

-

-

-

-สถานศึกษาไดรับการยกยองเชิด

ชูเกียรติเปนสถานศึกษาดีเดน
-สถานศึกษาไดแสดงผลงานที่มี

คุณภาพไดมาตรฐาน

สํานักการศึกษา
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ลําดับ

ที่

โครงการ

3 โครงการสรางและพัฒนา
เครือขายการจัดทําแผนและ
งบประมาณทางการศึกษา
ระดับภาค
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

รวม

3 โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อจัดประชุม/สัมมนา
เชิงปฏิบัติการและให
ความรูเรื่องการจัดทําแผน
และงบประมาณทางการ
ศึกษาของ อปท.และสถาน
ศึกษาในสังกัด ใหแก
วิทยากรและเครือขายการ
จัดทําแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาของ อปท.
และสถานศึกษาในสังกัด

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.เปนเจาภาพจัดงาน
ระดับภาค (ภาคละ 2
กลุมจังหวัด)
2.จํานวน อปท. 2 กลุม
จังหวัด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
(เงินอุดหนุน)

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวน อปท. 2 กลุม 1. อปท.มีวิทยากรและ

สํานักการศึกษา

จังหวัดที่เขารวม เครือขายที่ทําหนาที่
โครงการรอยละ ในการใหคําปรึกษา
แนะนําในเรื่องการ
80
จัดทําแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาของ อปท.และ
สถานศึกษาในสังกัด
2.สถานศึกษาในสังกัด

อปท.มีศกั ยภาพใน
การจัดทําแผนและ
งบประมาณทางการ
ศึกษาใหสอดคลอง
กับปญหาและความ
ตองการของสถาน
ศึกษาประชาชนและ
ชุมชนในทองถิ่นและ
สอดคลองกับทิศทาง
การพัฒนาการศึกษา
ของชาติ
-

500,000

1,320,000

500,000

500,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางเครือขายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

ที่

โครงการ

1 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ
(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ)
(ฉบับที่ 1)

2 โครงการจัดการขยะพิษ
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
และรายละเอียดโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค
เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวม
ในการลดปริมาณขยะตั้ง
แตตนทางโดยเทศบาลฯ
สนับสนุนใหชุมชนมีการ
จัดการโดยยึดหลัก 3Rs

เพื่อใหประชาชนรูจัก
คัดแยกขยะพิษตั้งแตใน
ระดับครัวเรือนและมีสถาน
ที่รวบรวมอยางเพียงพอ
หรือนําไปกําจัดอยาง
ถูกตอง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 61 จํานวน 1 ชุมชน
ป 62 จํานวน 1 ชุมชน
ป 63 จํานวน 1 ชุมชน
ป 64 จํานวน 1 ชุมชน

ป 61 ติดตั้งจุดรวบรวม
ขยะอันตราย 36 จุด
ป 62 อบรมใหความรู
จํานวน 72 คน
ป 63 ติดตั้งจุดรวบรวม
ขยะอันตราย 36 จุด
ป 64 อบรมใหความรู
จํานวน 72 คน

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
50,000 ปริมาณขยะ
เฉลี่ยลดลง
(ตัน/วัน)
(Baseline
38%
Best Practice
50%)
30,000 ปริมาณขยะ
เฉลี่ยลดลง
(ตัน/วัน)
(Baseline
38%
Best Practice
50%)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
-ประชาชนมีสวน
รวมในการลด
ปริมาณขยะ
ตั้งแตระดับ
ครัวเรือน

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-ขยะพิษในชุมชน
ถูกรวบรวมและ
จัดเก็บไปกําจัด
อยางถูกหลัก
วิชาการ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

3 โครงการอบรมพัฒนา
ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอม
(LA 21)

วัตถุประสงค

เพื่อสนับสนุนใหเทศบาลเมือง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ดาน

รวม

4 โครงการ

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

กาฬสินธุ จัดทํายุทธศาสตรดาน สิ่งแวดลอมกับกรมสงเสริม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
50,000 ปริมาณขยะที่นําไป เทศบาลเปนเมืองนาอยูตาม สํานักการ
กําจัดลดลง
เกณฑมาตรฐาน
สาธารณสุขฯ

สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิ คุณภาพสิ่งแวดลอมไปสูการเปน

ภาพ
4 โครงการพัฒนา
เทศบาลดาน
สิ่งแวดลอมยั่งยืน
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เมืองนาอยู

เพื่อใหความรูแกประชาชน
ในการจัดการสิ่งแวดลอม
ดานขยะ น้ําเสีย อากาศ
ระบบนิเวศหรือความรูอื่นๆ
ในทางสิ่งแวดลอม

ป 61 จํานวน 100 คน
ป 62 จํานวน 100 คน
ป 63 จํานวน 100 คน
ป 64 จํานวน 100 คน

100,000

-

-

230,000

100,000

230,000

100,000

100,000 ปริมาณขยะ
เฉลี่ยลดลง
(ตัน/วัน)

230,000

230,000

-

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุมีแผน
ยุทธศาสตรดาน
สิ่งแวดลอมเพื่อ
ดําเนินการให
เปนเมืองนาอยู
ตามเกณฑ
มาตรฐาน

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางเครือขายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ

ที่

โครงการ

1 โครงการเสริมสรางศักยภาพ
เครือขายทองถิ่นไทยเพื่อสตรี
และครอบครัว

2 โครงการเฝาระวังของกลุม
สตรี เพื่อลดความรุนแรงตอ
เด็ก และสตรีในชุมชน

3 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี
สากล และวันสตรีไทย

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมศักยภาพการ
บริหารจัดการดานสังคม
เชื่อมโยงกับการพัฒนาสตรี
และครอบครัว ดานกระบวน
การเรียนรู และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ เปนเครือขาย
ทองถิ่นไทยเพื่อสตรี และ
ครอบครัว
เพื่อปองกันความรุนแรง
ที่อาจเกิดขึ้นตอเด็ก และสตรี
ในแตละชุมชน และสราง
ความอบอุนในครอบครัว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ครอบครัว. องคกร, ชุมชนกลุม

สําคัญของสตรี

2564
(บาท)
20,000

ตางๆ ในชุมชน เชน กลุมสตรี

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ลดความรุแรง กลุมเปาหมายมีความรู กองสวัสดิการฯ
ในครอบครัว ความเขาใจในแนวทาง

กลุมเด็กเยาวชน อสม.
กรรมการชุมชน กลุมอาชีพ

และทิศทางการดําเนิน

ตางๆ กลุมผูสูงอายุ คนพิการ

สถาบันครอบครัวและมี

และผูติดเชื้อ HIV ในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เครือขายการทํางานดาน

คณะกรรมการศูนย

งานพัฒนาศักยภาพ

สตรีและครอบครัว
20,000

20,000

20,000

20,000

ลดความรุแรง ไมมีการกระทําที่เปน กองสวัสดิการฯ
ในครอบครัว ความรุนแรงในเด็ก
และสตรีในชุมชน

10,000

10,000

10,000

10,000

ลดความรุแรง สังคมยอมรับในสิทธิสตรี กองสวัสดิการฯ
ในครอบครัว อยางเทาเทียมและเสมอ
ภาค

พัฒนาครอบครัว ๗๒ คน และ

ตัวแทนสตรีในแตละชุมชน
๑๐๘ คน

เพื่อสงเสริมใหสตรีไดมีสวน ตัวแทนสตรีในแตละชุมชนๆ
รวมในสังคมอยางเสมอภาค ละ ๓ คน รวม ๑๐๘ คน
และใหสังคมตระหนักถึงความ

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
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ลําดับ

ที่

โครงการ

4 โครงการเสริมสรางศักยภาพ
คณะกรรมการและตัวแทนเครือ
ขายกองทุนสวัสดิการชุมชน
(เสนอโดยกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน)

รวม

4 โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ 100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

กรรมการและตัวแทนเครือขาย ชุมชนเครือขายในแตละชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 ลดความรุแรง
ในครอบครัว

รูถึงบทบาทและหนาที่ตาม ทั้ง 36 ชุมชน และสมาชิก
ระเบียบกองทุนฯ และใหเกิด กองทุนสวัสดิการชุมชน
ความสามัคคัในการทํางาน
เปนเครือขายและการมีสวน
รวมของคณะกรรมการและ
ตัวแทนเครือขาย

-

-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการและเครือขาย มี

กองสวัสดิการฯ

ความรูความสามารถในการดํา
เนินงาน ประชาชนในเขตไดรับ
สวัสดิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น

150,000

150,000

150,000

150,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางเครือขายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

ที่

โครงการ

1 โครงการประเพณีบุญซําฮะ

วัตถุประสงค
-เพื่ออุดหนุนการจัดงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

2561
(บาท)
180,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
180,000 180,000

ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
ประเพณีชุมชนใหมีการ
สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนใน
- เพื่อใหประชาชนในชุมชน แตละชุมชนไดเขารวมกิจกรรมของ
เกิดความสามัคคีในชุมชน แตละชุมชนจํานวน 36 ชุมชน

2 โครงการจัดกิจกรรม
วันวิสาขบูชาโลก

- จํานวนพุทธศาสนิกชนผูเขารวม
- เพื่อเสริมสรางปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมแก
โครงการ จํานวน ๔๐,๐๐๐ คน
พุทธศาสนิกชน ไดนําไปใช - สงเสริมกิจกรรมดาน
ในชีวิต
พระพุทธศาสนา
- เพื่อเชื่อมโยงสังคมไทยให
เปนสังคมที่มีคุณธรรม
จริยธรรมอยางยั่งยืน โดยใช
มิติทางศาสนา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
180,000 ระดับความสําเร็จ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- การดําเนินการจัดงานพิธที าง

สํานักการศึกษา

ของการสงเสริมศิลปะ ศาสนาและประเพณีบุญซําฮะ

วัฒนธรรมและ

ของชุมชน กอใหเกิดความรัก

ภูมิปญญาทองถิ่น ความสามัคคีในชุมชน

300,000

300,000

300,000

300,000 รอยละของนักเรียน

- พุทธศาสนิกชนทุกหมูเหลา

ที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ไดทําความดีอยางเหมาะสมใน
คานิยมและคุณลักษณะ

เทศกาลสําคัญของสากล

ที่พึงประสงค 98.5% - พุทธศาสนิกชนคนไทย

เห็นคุณคาพระพุทธศาสนา
นอมนําพาชีวติ ใหสดใสภายใต

รมเงารมธรรมบวรวันสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา

สํานักการศึกษา
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ลําดับ

ที่

โครงการ

3 โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ

4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อนอมถวายเปนพระราช - จํานวนพุทธศาสนิกชน
กุศล
เขารวมโครงการ
ไมนอยกวา 1,000 คน
- สงเสริมกิจกรรมดาน
พระพุทธศาสนา
- เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ - ประชาชนเขารวมกิจกรรมทั่วเขต

- เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษา
ไดศึกษาและปฏิบัติธรรมตาม
คําสอนในศาสนา
- เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย
ใหคงอยูสืบไป

2561
(บาท)
3,000,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละของนักเรียน - พุทธศาสนิกชนคนไทย สํานักการศึกษา
ที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ทุกหมูเหลาไดแสดงความ
คานิยมและคุณลักษณะ จงรักภักดีตอพระประมุขของ

ที่พึงประสงค 98.5% ชาติดวยการปฏิบัติธรรมเปน

พระราชกุศล
300,000

300,000

300,000

300,000 รอยละของกิจกรรม

- ประชาชนทุกหมูเหลาไดเขา

สํานักการศึกษา

รวมกิจกรรม

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน

สงเสริมเด็ก เยาวชน

๑๐,๐๐๐ คน

ที่บรรลุเปาหมาย - เสริมสรางคุณธรรม

- จัดประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญ

รอยละของนักเรียน จริยธรรมไปสูประชาชน

คุณพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ

ที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม

- จัดกิจกรรมตลาดพอเพียงวิธีพุทธ

คานิยมและคุณลักษณะ

- จัดกิจกรรมปฏิบัติวิปสสนา

ที่พึงประสงค 98.5%

กรรมฐานสวดมนตถวายพระพร

หรือถวายเปนพระราชกุศล
5 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
เชิงวัฒนธรรมภายในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

- เพื่อจัดทําแหลงเรียนรูเชิง - จัดทําปายแหลงเรียนรูเชิง
ประวัติศาตร ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร
ภูมิปญญาชาวบาน และของดี - ตั้งชื่อถนนหรือสวนสาธารณะตาม
เมืองกาฬสินธุ เปนการ
ชื่อบุคคลสําคัญและสถานที่สําคัญ

500,000

500,000

500,000

500,000 ระดับความสําเร็จ

- มีแหลงเรียนรูดานประวัติ

ของการสงเสริมศิลปะ ศาสตรภูมิปญญาทองถิ่นและ

วัฒนธรรมและ

สืบสานตํานวนเมืองฟาแดด

ภูมิปญญาทองถิ่น สงยางใหคงอยู

สํานักการศึกษา
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

สืบสานตํานานเมืองฟาแดด ของเมืองฟาแดดสงยาง เชน ถนน
สงยาง และสงเสริมอนุรัษ ฟาหยาด ถนนฟาแดดถนนเชียงโสม
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา ถนนจันทะราช
- ตั้งชื่อหองประชุมตามชื่อบุคคล
ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

- มีแหลงทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสร

สําคัญเมืองฟาแดดสงยาง เชน หอง

ประชุมนายกเปนหองประชุม

เชียงโสม
- พัฒนาสวนสาธารณะแกงดอนกลาง

บริเวณสวนไดโนเสารใหเปนแหลง
เรียนรูตามคําขวัญจังหวัดกาฬสินธุ
จัดนิทรรศการหลวงพอองคดาํ ประวัติ

เมืองฟาแดดสงยาง จัดทําวงเวียน

ขนาดยอม ปายนิทรรศการผูไทย
ตกแตงศาลาดวยภาพพิมพผาไหม

แพรวา ปรับหาดทรายเทียมเปน

หาดดอกเกดตกแตงสะพานเปน

สะพานเทพสุดาจําลอง

รวม

5 โครงการ

-

-

4,280,000

4,280,000 4,280,000 4,280,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณุข
8.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ

ที่

โครงการ

1 โครงการคืนความสดใส
สูวัยชรา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณ

- เชิญผูสูงอายุในชุมชน
คาตอครอบครัวและสังคม สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
มาสอน มาเลานิทาน
และจัดทําสื่อการเรียน

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
20,000 ผูสูงอายุถายทอด นักเรียนไดรับความรู สํานักการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่น และความสนุกสนาน
เพลิดแพลิน ผูสูงอายุ

มีขวัญและกําลังใจ

การสอนใหกับสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ

รวม

1 โครงการ

-

-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ในการดําเนินชีวิต
แบบมีคุณคาตอ
ครอบครัวและสังคม

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณุข
8.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการประชุมวิชาการประจําป
- เพื่อให อสม. ไดเพิ่มพูน - จัดประชุมวิชาการแก
อสม.
ความรูและทักษะที่ทันสมัย อสม./จัดกิจกรรมวัน อสม.
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ และ
แหงชาติ 1 ครั้ง
งบประมาณจากเดิม 80,000 บาท
เปน 90,000 บาท ในป 2562 2564)
(ฉบับที่ 3)
2 โครงการสนับสนุนการจัด
บริการสาธารณสุขในชุมชน
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากเดิม 540,000 บาท)
(ฉบับที่ 1)

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
สนับสนุนให อสม.จัด
บริการดานสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชนทั้ง 36
ชุมชน

ชุมชนมีการดําเนินกิจกรรม
สาธารณสุขมูลฐาน และแกไข

ปญหาสาธารณสุขในชุมชน

2561
(บาท)
80,000

180,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
90,000
90,000

180,000

180,000

2564
(บาท)
90,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

สํานักการ
อบรมไมนอยกวา ในการปฏิบัติงานมาขึ้น สาธารณสุขฯ
รอยละ 80
อสม.เขารับการ

- อสม. มีความรูและทักษะ

180,000 อสม.จัดบริการ มีการจัดบริการดาน สํานักการ
สาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุขและแกไขปญหา สาธารณสุขฯ
ในชุมชนทั้ง 36

ชุมชน

สาธารณสุขในชุมชน

100

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการสงเสริมสุขภาพ

เพื่อสงเสริมสุขภาพของหญิง - ติดตามและเฝาระวังภาวะ

มารดาและทารกระหวาง
ตั้งครรภและหลังคลอด
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากเดิม 100,000 บาท)
(ฉบับที่ 1)
4 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ทัศนศึกษาดูงานกลุมผูนํา

ตั้งครรภและหญิงหลังคลอด เสี่ยงในหญิงตั้งครรภและ
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ หลังคลอดที่มีความเสี่ยง

จิตอาสาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
และผูนําชุมชน
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
และงบประมาณจากเดิม
บรรจุไวทั้งป ใหคงเหลือ
ป 2561 และป 2563)
(ฉบับที่ 1)
5 โครงการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียน
(ขอเปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการ
จากเดิม โครงการสงเสริม
สุขภาพอนามัยโรงเรียน
เปน โครงการสงเสริมสุข

2561
(บาท)
60,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
60,000 มารดาและทารก

-หญิงตั้งครรภและหลังคลอด

หลังคลอดไดรับ

ที่มีความเสี่ยงไดรับการเฝา

- เยี่ยมบานหญิงตั้งครรภและ

การเยี่ยมไมนอย ระวังไมนอยกวารอยละ ๙๐
กวารอยละ 70 - หญิงตั้งครรภและหลังคลอด

หลังคลอดในเขตเทศบาลฯ

ไดรับการเยี่ยมบานไมนอยกวา

- เพื่อใหกลุมจิตอาสา เชน จัดทัศนศึกษาดูงานตางจังหวัด 1,000,000
อสม. กรรมการชุมชน อปพร. ใหแก กลุมจิตอาสา
ไดรับประสบการณ/การ จํานวน ๖๐๐ คน

-

1,000,000

-

จํานวนกลุมจิตอาสา - กลุมจิตอาสามีการแลก

มีความรูและประ- เปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สบการณจากการไป การปฏิบัตงิ าน และมีขวัญและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
ปฏิบัติงาน

ทัศนศึกษาไมนอย

กําลังใจมากขึ้น

กวารอยละ 80

เพื่อใหเด็กนักเรียนในความรับ -นักเรียน 1-4 ไดรับการดูแล
ผิดชอบไดรับการดูแลสุขภาพ สุขภาพตามเกณฑที่กําหนดและ
จากเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อสรางเสริมภูมิคุมกันโรคแก
เด็กนักเรียนชั้น ป.1, ป.5 และ

ป.6
-จัดหายาและเวชภัณฑในการ

35,000

35,000

35,000

35,000 ประชาชนมีสุขภาพ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ดีถวนหนา สมบูรณแข็งแรง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

ภาพอนามัยนักเรียน
และขอเปลี่ยนแปลงเปาหมาย
ของโครงการ)
(ฉบับที่ 1)
6 โครงการพัฒนาตลาดสด
สูมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและ
รายละเอียดโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ดําเนินงาน

-เพื่อปรับปรุงโครงสราง
ตลาดสดเทศบาลฯ ใหได
มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ

-ปรับปรุงตลาดเทศบาล

3,500,000

-

-

-

ตลาดเทศบาล ประชาชนมีความ
สํานักการ
ผานมาตรฐาน ปลอดภัยในการบริโภค สาธารสุขฯ
ตลาดสดนาซื้อ

30,000

30,000

30,000

30,000

สํานักการ
แข็งแรงและลดปญหา จักรยนในชีวิตประจํา สาธารณสุขฯ
มลพิษสิ่งแวดลอม วันเพิ่มขึ้น

-

-

-

โดยการรอยสายไฟฟา 1 แหง

-ปรับปรุงรองระบายน้ํา
-กอสรางหองน้ําหองสวม

๗ โครงการกาฬสินธุเมือง
จักรยาน
(ขอเปลี่ยนแปลงเปาหมาย)
(ฉบับที่ 1)

- เพื่อใหประชาชนมีการใช -จัดกิจกรรมรณรงคให
จักรยานในการออกกําลังกาย ประชาชนมีการใชจักร
และชีวิตประจําวัน ลดปญหา ยานในการออกกําลังกาย
มลพิษสิ่งแวดลอมและ
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง

8 โครงการกอสรางอาคารบริการ
สาธารณสุข ชุมชนหนาโรงซอม
ร.พ.ช.

เพื่อการบริการสาธารณสุขที่ กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น 4,500,000
ไดมาตรฐาน และความปลอด ขนาด 18.00 x 10.00 ม.
ภัยในชีวิตของประชาชน

ประชาชนมีสุขภาพที่

การกอสรางเปน

ชาวกาฬสินธุใช

มีสถานบริการสาธารณสุขขั้น

ไปตามแบบแปลน พื้นฐานที่ไดมาตรฐาน

สํานักการชาง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

๙ โครงการรณรงคปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก
(ขอเปลี่ยนแปลง เปาหมาย
และตัวชี้วัดโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเปนการจัดเตรียม -จัดหาเคมีภัณฑและอุปกรณในการ
เคมีภัณฑและอุปกรณในการ กําจัดลูกน้ํายุงลายและยุงตัวแกมี
กําจัดลูกน้ํายุงลายและยุง พรอมใชตลอดปงบประมาณ
ตัวแก
-จัดกิจกรรมรณรงคกําจัดลูก
น้ํายุงลายครั้งใหญครอบคลุม

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯอยาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
100,000 ผูปวยดวยโรคไข -มีเคมีภัณฑสําหรับ สํานักการ
เลือดออกลดลงไม กําจัดยุงและลูกน้ํายุง สาธารณสุขฯ
นอยกวารอย ลายใชงานตลอดป
ละ 20 ของ
คามัธยฐาน
ยอนหลัง 5 ป

นอยปละ 1 ครั้ง
-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
ใหความรูเรื่องการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออกกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 36 ชุมชน

-จัดแผนการดําเนินการลงพื้น
ที่ควบคุมโรคไขเลือดออกภาย

ใน 24 ชั่วโมงเมื่อไดรับราย
งานโรคจากโรงพยาบาล
กาฬสินธุ สําหรับผูปวยทุกราย

10 โครงการดูแลรักษาและปองกัน
โรคสัตว
(ขอเปลี่ยนแปลงบประมาณจาก
250,000 เปน 350,000 บาท
ในป 2562 - 2564)
(ฉบับที่ 3)

- เพื่อบริการดูแลสุขภาพ

- สถานพยาบาลสัตวเทศบาล

สัตวเลี้ยงทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เมืองกาฬสินธุมีความพรอม

ในการใหบริการรักษาสัตว
ทุกตัวที่เขารับบริการ
- สุนัขและแมวไดรับการฉีด

250,000

350,000

350,000

350,000 สุนัขและแมว - สัตวเลี้ยงในเขตเทศบาล สํานักการ
จรจัดไดรับการ เมืองกาฬสินธุมีภูมิคุมกัน สาธารณสุขฯ
คุมกําเนิดถาวร โรคและปราศจากโรค
รอยละ 30 ของ ระบาดสัตว
จํานวนสุนัขและ
แมวที่ไดรับการสํารวจ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

10,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ไมนอยกวารอยละ 80
- โค-กระบือไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคปากเทาเปอยไมนอย

กวารอยละ 80
กวารอยละ 80
11 โครงการเฝาระวังและควบคุม
โรคติดตอจากสัตวสูคน
(ขอแกไขงบประมาณจาก
เดิม 5,000 บาท และ
(ขอเพิ่มเติมตัวชี้วัด)
(ฉบับที่ 1)

- เพื่อเฝาระวังและควบคุม -ควบคุมโรคติดตอจากสัตว
การแพรระบาดของโรคติดตอ สูคนไดอยางรวดเร็ว
จากสัตวสูคนในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ

10,000

12 โครงการควบคุมสุนัข-แมวจรจัด
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากเดิม 10,000 บาท)
(ฉบับที่ 1)

- เพื่อลดอัตราการเกิดของ - สนัข - แมวจรจัด ไดรับการ

20,000

สุนัข - แมวจรจัดในเขตเทศบาล ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
เมืองกาฬสินธุ
และฉีดยาคุมกําเนิดอยางนอย

รอยละ 60

10,000

10,000 ไมมีโรคระบาดที่ - ไมมีโรคไขหวัดนกและ สํานักการ
ติดตอจากสัตวสู โรคติดตอจากสัตวสูคนเกิด สาธารณสุข
คนในเขตเทศบาลฯ ขึ้นในเขตเทศบาลเมือง -

กาฬสินธุ

20,000

20,000

20,000 สุนัข-แมวจรจัด - สุนัข - แมวจรจัดลดลง สํานักการ
สาธารณสุขฯ
ไดรับการคุม อยางตอเนื่อง
กําเนิดถาวร
รอยละ 30 ของ
จํานวนสัตวที่ได
รับการสํารวจ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

14 โครงการกอสรางหอถัง
สุงพรอมระบบฐานรากและ
ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ํา
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

15 โครงการปรับปรุงปายศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุและคนพิการ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

16 โครงการปรับปรุงตอเติม
อาคารหองปฏิบัติงานเจา
หนาที่กองทุนจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค
-เพื่อใหระบบประปาใน
โรงฆาสัตวสามารถใชงานได
ดีและเพียงพอสําหรับการ
ใชงาน

-เพื่อทําปายประจํา
ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและคนพิการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางหอถังเก็บน้ํา
แบบโครงสรางถักและติด
ตั้งถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส
ขนาด 2500 ลิตร
จํานวน 4 ถัง พรอม
ติดตั้งปมสูบน้ําและ
อุปกรณประกอบ

2561
(บาท)
500,000

1.ปายศูนย
130,000
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุและคนพิการ
จํานวน 2 ปาย
2.ปายโรงเรียน
ผูสูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุจํานวน 1 ปาย
-เพื่ออํานวยความสะดวก -กอสรางตอเติมหองปฏิบัติ 350,000
และเพิ่มประสิทธิภาพผู
งานตามแบบแปลนที่เทศบาล
ปฏิบัติงาน
กําหนดจํานวน 1 หอง
พรอมครุภัณฑ

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

สํานักการ
เมืองกาฬสินธุ มีน้ํา รองมาตรฐาน GMP สาธารณสุขฯ
โรงฆาสัตวเทศบาล โรงฆาสัตวไดรับการรับ

ที่สะอาดใชในการ

ผลิตเนื้อสัตว

-

-

-

การกอสรางเปน ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ไปตามแบบแปลน ชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ
มีปายชื่อศูนยที่ชัดเจน

-

-

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
ไปตามแบบแปลน มีคุณภาพและสุขภาพ สาธารณสุข
ที่ดีในการทํางาน
การกอสรางเปน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
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ที่

โครงการ

17 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอในทองถิ่น
(ขอเพิ่มเติมตัวชี้วัด)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนในเขต
เทศบาลฯไดรับความรูใน
การปองกันและควบคุมโรค
ติดตอในทองถิ่น
- เพื่อควบคุมการแพร
ระบาดของโรคตามฤดูกาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประชาสัมพันธให
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
รูวธิ ปี องกันและควบคุม
โรคติดตอในทองถิ่น และ
โรคที่มีการระบาดในชวง

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
20,000 การดําเนินการ

สํานักการ
ควบคุมโรคระบาด ในการปองกันโรคตาม สาธารณสุขฯ
และสอบสวนโรค ฤดูกาล
ติดตอที่เกิดใน - อัตราการเกิดโรคติดตอ
พื้นที่แหงนั้นรอยละ ตามฤดูกาลลดลง
100
- สามารถควบคุมการ

ฤดูกาลนั้นๆ เชน โรคไขฉี่หนู,

โรคอุจจาระรวง,โรคไขหวัด
ใหญสายพันธุใหม ฯลฯ
- ดําเนินการสอบสวนและ
ควบคุมโรคในกรณีที่เกิดโรค
18 โครงการตอเติมกันสาดโรง
ฆาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
(อาคารโรงฆาสุกร)
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากป 2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

1.เพื่อใหอาคารโรงฆาสุกร ตอเติมกันสาดโรงฆาสัตว
มีพื้นที่ใชสอยที่เพียงพอกับ อาคารโรงฆาสัตว
การวางซากสุกร
2.เพื่ออํานวยความสะดวก
แกผูประกอบการ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
- ประชาชนไดรับความรู

แพรระบาดของโรคตาม

ฤดูกาลนั้นได

-

200,000

-

-

การตอเติมเปนไป โรงฆาสัตวเทศบาล

ตามแบบแปลน เมืองกาฬสินธุผาน
เกณฑมาตรฐาน GMP

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

19 โครงการจัดซื้อระบบราว
แขวนสุกร
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
รายละเอียดและงบปประมาณ
จากป 2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อใหมีความปลอดภัยใน เปลี่ยนระบบราวแขวน
การทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพ สุกรที่ชํารุด

2564
(บาท)
-

ในการใหบริการของโรงฆาสัตว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

สํานักการ
ตามขอกําหนด ทํางานและเพิ่มประสิทธิ สาธารณสุขฯ
การจัดซื้อเปนไป - มีความปลอดภัยในการ
ภาพในการใหบริการของ

โรงฆาสัตว

20 โครงการตอเติมอาคารคอกพัก
สุกร
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากป 2562 เปนป 2563)
(ฉบับที่ 3)

- เพื่อใหมีสถานที่คอกพักสุกร ตอเติมอาคารคอกพักสุกร
เพียงพอตอความตองการของ โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ผูใชบริการฆาชําแหละสุกรใน ตามแบบแปลงที่เทศบาลฯ

21 โครงการกอสรางบอบําบัด
น้ําเสีย โรงฆาสัตว
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากป 2561 เปนป 2563)
(ฉบับที่ 3)

สรางบอคอนกรีตรับน้ําเสียจาก สรางบอคอนกรีตตามแบบแปลน

22 โครงการจัดทําโครงหลังคาอเนก
ประสงค

เพื่อใหมีพื้นที่อเนกประสงค จัดทําโครงหลังคาเหล็ก
สําหรับใชงานในตลาดเทศบาล ตามแบบที่กําหนด
หรือในสนามตาง ๆ

(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 2)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

-

-

2,000,000

-

การกอสรางเปน - มีคอกพักสุกรเพียงพอ สํานักการ
ไปตามแบบแปลน ตอความตองการของผูใช สาธารณสุข
บริการฆาชําแหละสุกร

-

-

2,500,000

-

การกอสรางเปน - คุณภาพน้ําจากทิ้งจาก สํานักการ
ไปตามแบบแปลน โรงฆาสัตวผานเกณฑ สาธารณสุข

โรงฆาสัตวเทศบาลเมือง - กําหนด
กาฬสินธุ

โรงฆาสัตว เพื่อเพิ่มประสิทธิ- ที่เทศบาลกําหนด จํานวน
ภาพการบําบัดน้ําเสียใหไดตาม 1 บอ
ที่กฏหมายกําหนด

มาตรฐาน

250,000

-

-

-

การกอสรางเปน มีโครงหลังคา
ไปตามแบบแปลนอเนกประสงค
100%
ไวสําหรับใช
งานในกิจกรรม

สํานักการ
สาธารณสุข
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาคุณภาพ -เพื่อปรับปรุงศูนยพัฒนา
ชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
และคนพิการ
(ฉบับที่ 2)

-ปรับปรุงศูนยพัฒนา
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และคนพิการตามแบบแปลน
ที่กําหนด และจัดซื้อครุภัณฑที่จําเปนสําหรับ
ศูยนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

24 โครงการปองกันโรคติดตอ

- จัดกิจกรรมให

ทางเพศสัมพันธและโรค
เอดส
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)
25 โครงการใหบริการดาน
การแพทยแผนไทยในศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูง
อายุและคนพิการ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

- เพื่อประชาสัมพันธ
ใหความรูแกประชาชน
เรื่องการปองกันโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ
และโรคเอดส
-เพื่อสงเสริมใหมีการจัด
บริการดานการแพทย
แผนไทยในศูนยฯใหกับ
ผูสูงอายุและคนพิการ
ดานการเคลื่อนไหว ไดรับ
การบําบัดฟนฟูสุขภาพ

2561
(บาท)
200,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

40,000

40,000

ความรูเนื่องในวันเอดสโลก

มีบริการดานการแพทย
แผนไทยที่ศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสงู อายุ
และคนพิการวัดใต
โพธิ์ค้ํา

-

120,000

120,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

สํานักการ
การกอสรางเปน มีศูนยพัฒนา
สาธารณสุขฯ
ไปตามแบบแปลน คุณภาพชีวิตผู
สูงอายุและคนพิการ
ที่มีมาตรฐาน

40,000 ประชาชน
ที่มารวม
กิจกรรมได
รับความรู

จํานวนผูปวย
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
และเอดสลดลง

สํานักการ
สาธารณสุข

สํานักการ
มีสุขภาพถวนหนา บริการแพทยแผนไทย สาธารณสุข
ที่มีคณ
ุ ภาพ

120,000 ผูสูงอายุคนพิการ ผูสูงอายุคนพิการไดรับ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

26 โครงการปองกันการขาดสาร
ไอโอดีน
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

27 โครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาณ
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
40,000 ชุมชนผานเกณฑ ประชาชนไมมีภาวะ สํานักการ
สาธารณสุข
หมูบานไอโอดีน ขาดสารไอโอดีน
100%

-เพื่อกระตุนใหผูนํา
ชุมชนและประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของ
การบริโภคสารไอโอดีน
- เพื่อปองกันภาวะขาด
สารไอโอดีนของประชาชน

-จัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธเรื่อง
ไอโอดีนอยางตอเนื่อง
- ขับเคลื่อนใหเปน
ชุมชนไอโอดีนทั้ง 36
ชุมชน

- เพื่อเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา
- เพื่อเปนการสํารวจขอมูล/
ขึ้นทะเบียนสัตว และจัด
ซื้อวัคซีนในการปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

- สุนัขและแมวที่ไดรับ
การสํารวจและไดรับ
การฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 100%

-

150,000

150,000

สํานักการ
150,000 สุนัขและแมวที่ สัตวเลี้ยงในเขต
ไดรับการสํารวจ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สาธารณสุข
และไดรับการฉีด มีภูมิคมุ กันโรคและ
วัคซีนปองกันโรค ปราศจากโรคระบาด
พิษสุนัขบา 100% สัตว

เพื่อใหประชาชนทุกกลุม
วัยที่มีปญหาทางสายตา
ไดรับการรักษาที่ถูกตอง
เหมาะสม

ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุทุกกลุม
วัยที่มีปญหาทางสายตา
จํานวน 600 คน

-

284,000

-

284,000 ประชาชนมีสุขภาพ ประชาชนไดรับการ สํานักการ
ดีถวนหนา
ตรวจสายตาเมือ่ พบวา สาธารณสุข
มีปญหาที่ไดรับแวน
ตาที่เหมาะสม

(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)
28 โครงการแวนแกวรวมกับ
กฟผ.
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)
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ลําดับ

ที่

โครงการ

29 โครงการกอสรางทางเดิน
เชื่อมตอระหวางอาคารศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และคนพิการกับอาคารหอ
ประชุมศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูสูงอายุและคน
พิการมีความสะดวกและ
ปลอดภัย

กอสรางทางเดินเชื่อมตอ
ระหวางอาคารศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสงู อายุ
และคนพิการกับอาคาร
หอประชุมศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสงู อายุ
และคนพิการตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกําหนด

-เพื่อปรับปรุงศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุและ
คนพิการเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ

ปรับปรุงศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูง
อายุและคนพิการ
ตามแบบแปลนที่
กําหนดและจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณประจํา
ศูนยฯ

(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)
30 โครงการปรับปรุงศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และคนพิการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

รวม

30 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

1,000,000

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

รอยละของผูสงู ผูสูงอายุและคนพิการ สํานักการ
อายุและคนพิการ มีความสะดวกและ สาธารณสุข
มีความสะดวกและ ปลอดภัยทุกคน
ปลอดภัย

การกอสรางเปน ศูนยพัฒนาคุณภาพ
ไปตามแบบแปลน ชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

เปนศูนยบริการ
ครบวงจร

11,215,000

3,829,000 6,745,000 1,529,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณุข
8.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการตรวจแนะนํา
สุขาภิบาลอาหารและ
อาหารปลอดภัย
(ขอเปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อใหประชาชนไดบริโภค
อาหารที่สะอาดปลอดภัย
จากโรคที่เกิดจากน้ําและ
อาหารเปนสื่อ

2 โครงการกีฬาชาวตลาด
สัมพันธ สมานฉันท
(ขอเปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

-เพื่อสงเสริมการออก
จัดการแขงขันกีฬาของ
กําลังกายของพอคาแมคา พอคาแมคา ในตลาดเขต
ในตลาดทุกแหงในเขต
เทศบาลฯ ปละ 1 ครั้ง
เทศบาลฯ

รวม

2 โครงการ

-

ป 61 จํานวน 400 ราน
ป 62 จํานวน 400 ราน
ป 63 จํานวน 400 ราน
ป 64 จํานวน 400 ราน

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2561
(บาท)
90,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
90,000
90,000

70,000

70,000

70,000

70,000 ผูเขารวมกิจกรรม - พอคา- แมคาในตลาด สํานักการ
ไมนอยกวา 100 คน มีสุขภาพแข็งแรง
สาธารณสุขฯ

160,000

160,000

160,000

160,000

2564
(บาท)
90,000 รอยละของ
แหลงผลิต
และสถานที่
จําหนาย
อาหารได
มาตรฐาน
(Baseline
90%
Best Practice
90%)

-

ประชาชนได
บริโภคอาหารที่
สะอาดปลอดภัย
จากโรคที่เกิด
จากอาหารและ
น้ําเปนสื่อ

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-

111

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมภิบาล
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 6 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.ยุทธศาสตรที่ 9 สรางความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ

ที่

โครงการ

1 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก
ดูแลและรักษาความสะอาด

2 โครงการจางเอกชนทําความ
สะอาด

รวม

2 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจางเหมาบุคคลภายนอก จางเหมาบุคคลภายนอกดูแล
ดูแลและรักษาความสะอาด และรักษาความสะอาด จํานวน
อาคารเอนกประสงค อาคาร 3 คน
หองน้ํา 5 หลัง และบริเวณ
โดยรอบพุทธมณฑลภายใน
สวนสาธารณะแกงดอนกลาง

เพื่อใหอาคารสํานักงานเทศ- จางเหมาบุคคลดูแลรักษาความ
บาลและสํานักงานทะเบียน สะอาดสํานักงานเทศบาลและ
ราษฎรใหสะอาดสวยงาม สํานักงานทะเบียน

-

-

2561
(บาท)
360,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
360,000 360,000

2564
(บาท)
360,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

การจางเปนไปตาม อาคารเอนกประสงค อาคาร

ขอกําหนด

สํานักปลัดฯ

หองน้ํา 5 หลัง และบริเวณโดย

รอบพุทธมณฑลภายในสวน
สาธารณะแกงดอนกลางไดรับ
การดูแลและรักษาความสะอาด

460,000

460,000

460,000

460,000

การจางเปนไปตาม อาคารสํานักงานเทศบาลและ

ขอกําหนด

สํานักปลัดฯ

สํานักงานทะเบียนราษฎรมี

ความสะอาด

820,000

820,000

820,000

820,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมภิบาล
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 6 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.ยุทธศาสตรที่ 9 สรางความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการจางเหมารักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยชองชุมชน
(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ทั้งหมดของโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อใหประชาชนในชุมชน
มีสวนรวมในการรักษา
ความสะอาดและจัดการ
ขยะในชุมชน

2 โครงการลอกทอระบายน้ํา
(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ทั้งหมดของโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

-เพื่อใหทอระบายน้ําใน
ถนนสายหลักไมอุดตันน้ํา
ระบายไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ป 61 จํานวน 36 ชุมชน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนในเขตเทศบาล
ป 62 จํานวน 36 ชุมชน
ไดรับการทําความ
ป 63 จํานวน 36 ชุมชน
สะอาด 100%
ป 64 จํานวน 36 ชุมชน

ป 61 ระยะทาง
11,664 เมตร
ป 62 ระยะทาง
11,664 เมตร
ป 63 ระยะทาง
11,664 เมตร
ป 64 ระยะทาง
11,664 เมตร
(Baseline ระยะทาง
ทั้งหมด 46,656 เมตร)

70,000

70,000

70,000

70,000 รอยละของ
ถนนสายหลักที่ไดรับ

การลอกทอ
ระบายน้ํา

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
สํานักการ
ถนน ตรอก ซอย
สาธารณสุขฯ
ในชุมชนตางๆ
มีความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย
ไมมีขยะตกทิ้ง
ในชุมชน
การระบายน้ําใน
ถนนสายหลัก
ระบายไดสะดวก
รวดเร็วไมเกิด
น้ําทวมขัง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

3 โครงการลางทําความสะอาด
ตลาด
(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ทั้งหมดของโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค
-เพื่อใหตลาดที่อยูในความ
รับผิดชอบของเทศบาล
มีความสะอาดเปนระเบียบ
เรียบรอยตามเกณฑตลาด
สดนาซื้อ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ป 61
-ตลาดเทศบาล 24 ครั้ง
-ตลาดรวมใจการเกษตร
48 ครั้ง
-ตลาดโตรุง 96 ครั้ง
ป 62
-ตลาดเทศบาล 24 ครั้ง
-ตลาดรวมใจการเกษตร
48 ครั้ง
-ตลาดโตรุง 96 ครั้ง
ป 63
-ตลาดเทศบาล 24 ครั้ง
-ตลาดรวมใจการเกษตร
48 ครั้ง
-ตลาดโตรุง 96 ครั้ง
ป 64
-ตลาดเทศบาล 24 ครั้ง
-ตลาดรวมใจการเกษตร
48 ครั้ง
-ตลาดโตรุง 96 ครั้ง

2561
(บาท)
130,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
130,000 130,000

2564
(บาท)
130,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ตลาดในความ
ที่ไดรับการลางทํา รับผิดชอบของ
ความสะอาดอยาง เทศบาล มี
สม่ําเสมอ
ความสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย
ผานเกณฑ
มาตรฐานตลาด
สดนาซื้อ

จํานวนตลาดเทศบาล

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
ปุยอินทรีย

- เพื่อเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงคุณภาพปุยอินทรีย
ของเทศบาลใหมีธาตุอาหาร
หลักอยูในเกณฑมาตรฐาน

- นําปุยอินทรียของ
เทศบาลฯไปตรวจหาธาตุ
อาหารหลัก ธาตุอาหารรอง
และสารอินทรีย 1 ครั้ง

5 โครงการเฝาระวังคุณภาพแหลงน้ํา
ธรรมชาติและสถานที่กําจัดขยะ
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครง
การ และงบประมาณ จาก 90,000

เพื่อเฝาระวังคุณภาพ
แหลงน้ําธรรมชาติในเขต
เทศบาลฯ และน้ําใตดิน
ในสถานที่ฝง กลบขยะ

-แหลงน้ําธรรมชาติเดือน
ละ 1 ครั้ง 10 เดือน

ลําดับ

โครงการ

ที่

2561
(บาท)
17,500

90,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
17,500
17,500

100,000

100,000

-แหลงน้ําธรรมชาติและน้ําใต

บาท เปน 100,000 บาท ในป 2562-

ดินในสถานที่ฝงกลบขยะปละ

2564)

2 ครั้ง

(ฉบับที่ 3)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
17,500 ปุยมีคุณภาพตาม - คุณภาพปุยหมัก สํานักการ
เกณฑมาตรฐาน อินทรียของเทศบาลผาน สาธารณสุชฯ
เกณฑมาตรฐาน

100,000 จํานวนแหลง
น้ําสาธารณะที่มี
คุณภาพน้ํา
ผานเกณฑ
มาตรฐาน
(Baseline
60% Best

เทศบาลฯ มี
ขอมูลผลการ
วิเคราะหคุณภาพ
น้ํามาใชเพื่อ
เตือนภัยและหา
แนวทางปรับปรุง
แกไขคุณภาพน้ํา

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

น้ําเสียจากครัว
เรือนไดรับการ
บําบัดเบื้องตน
กอนปลอยลงสู
ทอระบายน้ํา
สาธารณะ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

Practice 100%

แหลงน้ํา 7 แหง)

6 โครงการติดตั้งถังดักไขมัน
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครง
การและรายละเอียดทั้ง
หมดของโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อใหประชาชนมีการ
หลังคาเรือนที่ขออนุญาต
ติดตั้งถังดักไขมันสําหรับ ปลูกสรางใหมทุกหลัง
บําบัดน้ําเสียจากครัวเรือน คาเรือน

30,000

30,000

30,000

30,000 จํานวนแหลง
น้ําสาธารณะ
คุณภาพน้ํา
ผานเกณฑ
มาตรฐาน
(Baseline
60% Best
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

Practice 100%

แหลงน้ํา 7 แหง

7 โครงการเฝาระวังมลพิษทาง
อากาศ
(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ทั้งหมดของโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

-เพื่อเฝาระวังมลพิษทาง
อากาศจากเตาเผาศพใน
เขตเทศบาลฯ ไมใหเกิด
มลพิษเกินมาตรฐาน

8 โครงการผลิตปุยอินทรียดวย
ไสเดือน

9 โครงการกําจัดขยขยะอินทรีย
ในชุมชนดวยวิธีการหมักไรอากาศ
และผลิตแกสชีวภาพ
(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ทั้งหมดของโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

10,000

10,000

10,000

10,000 เตาเผาศพได
รับการเฝา
ระวังดานมล
พิษ 100%

คุณภาพอากาศที่
ปลอยจากเตาเผา
ศพผานเกณฑ
มาตรฐานของ
กรมควบคุม
มลพิษ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- เพื่อกําจัดขยะอินทรียโดย ขยะอินทรียที่คัดแยกไดจาก
ระบบทางชีวภาพประหยัด ตลาดสดในเขตเทศบาลเมือง
พลังงาน และเปนมิตรกับ กาฬสินธุ
สิ่งแวดลอม

30,000

30,000

30,000

30,000 ปริมาณขยะที่นําไป ปริมาณขยะลดลง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-เพื่อลดปริมาณขยะ
ประเภทขยะอินทรียกอน
นําไปฝงกลบ
-เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
การผลิตแกสชีวภาพดวย
ขยะอินทรีย

40,000

เตาเผาในเขตเทศบาลทั้ง
4 แหง

ป 61 อบรมใหความรู
และดูงานจํานวน 36 คน
ป 62 กอสรางบอแกส
จํานวน 1 แหง
ป 63 กอสรางบอแกส
จํานวน 1 แหง
ป 64 กอสรางบอแกส
จํานวน 1 แหง

กําจัดดวยวิธีฝงกลบ
ในสาถนที่กําจัดขยะ

ลดลง
15,000

15,000

15,000 ปริมาณขยะ
เฉลี่ยลดลง
(ตัน/วัน)

ปริมาณขยะ
อินทรียที่นําไป
ฝงกลบลดลง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการกอสรางระบบ
บําบัดสิ่งปฏิกูล
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากป 2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

-เพื่อบําบัดสิ่งปฏิกูลที่
เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ

11 โครงการกอสรางศูนย
เครื่องจักรกลสํานักการ
สาธารณสุขฯ
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากป 2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

-เพื่อกอสรางสถานที่จอด กอสรางศูนยเครื่องจักร
เก็บ ซอมบํารุงเครื่องจักร กล จํานวน 1 แหง
กลและอุปกรณตางๆของ
สํานักการสาธารณสุขฯ

12 โครงการอบรมผูผลิตน้ําดื่ม น้ําแข็ง -เพื่อใหความรูความเขา
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ
ใจการผลิตน้ําดื่ม น้ําแข็ง
และเพิ่มเปาหมายในป 2562 - ใหไดมาตรฐาน GMP
2564 )
(ฉบับที่ 3)

-กอสรางศูนยระบบ
บําบัดสิ่งปฏิกูลขนาด
15 ลบ.ม/วัน ณ สถานที่
กําจัดขยะบานมอดินแดง

-สถานประกอบการผลิตน้ํา
และน้ําแข็งโรงเรียนที่มีการ
ผลิตน้ําดื่มเพื่อบริโภคไดรับ
ความรู 60 แหง

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,500,000
-

11,000,000

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
สิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล

เทศบาลฯมี
ไดรับการบําบัดอยาง ระบบบําบัด
ถูกหลักสุขาภิบาล สิ่งปฏิกูลที่ถูก
100%
หลักสุขาภาบาล

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

ศูนยเครื่องจักรกล สํานักการ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

เปนไปตามแบบแปลน

50,000

30,000

30,000

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

สาธารณสุขมี
สถานที่จอดเก็บ
ซอมบํารุงเครื่อง
จักรกลและ
อุปกรณตางๆที่

30,000 โรงงานผลิตน้ํา น้ําดื่ม น้ําแข็ง
ดื่ม น้ําแข็ง ได ผานคุณภาพตาม
มาตรฐาน GMP เกณฑกรมอนามัย

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานผูประกอบการราน
อาหารแผงลอย ตลาด และ
ตลาดโตรุง
(ขอเปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

- เพื่อพัฒนาความรูผูประ- ป 61 จํานวน 200 ราน
กอบการคาอาหารในเขต ป 62 จํานวน 200 ราน
เทศบาลและพัฒนายกระดับ ป 63 จํานวน 200 ราน
มาตรฐานอาหารสะอาด ป 64 จํานวน 200 ราน
รสชาติอรอย

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการตนไมใหญใน
เขตเมือง
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

- เพื่อใหผูเขารับการฝก
อบรมมีความรูความเขาใจ
ในการจัดการตนไมใหญใน
เขตเมืองตามหลักรุกขกรรม
และดูแลสสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมกับชุมชนเมือง

- พนักงานลูกจางเทศบาล
เมืองกาฬสินุที่มีหนาที่ดูแล
รับผิดชอบสวนสาธารณะ
และผูที่เกี่ยวของ จํานวน
10 คน
- ตัวแทนสถานศึกษาในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
สถานศึกษาละ 2 คน
1. ร.ร.เมืองกาฬสินธุ
2. ร.ร.กาฬิสนธุพิทยาสรรพ
3. ร.ร.อนุกูลนารี
4. ร.ร.อนุบาลกาฬสินธุ
5. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ
6. ร.ร.เทศบาล 1
7. ร.ร.เทศบาล 2

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

รอยละของแหลง ผูประกอบการ
ผลิตและสถานที่ รานอาหารแผง

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

จําหนายอาหารได ลอย ตลาดและ

-

125,000

-

-

มาตรฐาน
(Baseline
90%
Best Practice

ตลาดโตรุง มี
ความรูสามารถ
นํามาพัฒนาและ
ยกระดับ

มีพื้นที่สีเขียว
และแหลง
นันทนาการ
KPI 14

สํานักการ
- ตนไมใหญใน
เขตเทศบาลเมือง สาธารณสุขฯ
กาฬสินธุไดรับการ
ดูแลอยางถูกตอง
ตามหลัก
รุกขกรรม
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

50,000

50,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

8. ร.ร.เทศบาล 3
9. ร.ร.เทศบาล 4
10. ร.ร.เทศบาล 5
11. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ

12. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
จํานวน 22 คน
- ตัวแทนการไฟฟาสวนภูมิภาค

จํานวน 5 คน
- ตัวแทนแขวงการทาง จํานวน

5 คน
- จัดซื้ออุปกรณสาธิต
การฝกอบรมในภาคปฏิบัติ
15 โครงการเลี้ยงไสเดือนดิน
กินขยะ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

-เพื่อใหความรูและสงเสริม
ใหประชาชนมีการเลี้ยง
ไสเดือนเพื่อจัดการขยะ
อินทรียในครัวเรือน

ป 61 จํานวน 100 ครัวเรือน
ป 62 จํานวน 100 ครัวเรือน
ป 63 จํานวน 100 ครัวเรือน
ป 64 จํานวน 100 ครัวเรือน

50,000

50,000 ปริมาณขยะ
เฉลี่ยลดลง
(ตัน/วัน)
(Baseline
38%
Best Practice
50%)

ปริมาณขยะที่
นําไปกําจัดดวย
วิธีการฝงกลบ
ในสถานที่กําจัด
ขยะลดลง

สํานักการ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

119

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการจดจางที่ปรึกษา
ออกแบบระบบผลิตเชื้อเพลิง
RDF จากขยะ
(ขอเปลี่ยนชื่อโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

-เพื่อจัดจางที่ปรึกษาในการ -แบบแปลนในการกอสราง
ศึกษาออกแบบระบบผลิต ระบบผลิตเชื้อเพลิง RDF
เชื้อเพลิง RDF จากขยะ จากขยะ

17 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
ปุยหมักอินทรียเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
ของปุยที่ผลิตไดจากขยะ
อินทรีย

รวม

17 โครงการ

-

ปละ 1 ครั้ง

-

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
-

10,000

10,000

10,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ปริมาณขยะเฉลี่ย ปริมาณขยะที่นําไป

สํานักการ
ลดลง (ตัน/วัน) กําจัดดวยวิธีการฝงกลบ สาธารณสุขฯ
(Baseline 38% ในสถานที่กําจัดขยะ
Best Practice 50%) ลดลง

10,000 ปริมาณขยะเฉลี่ย เทศบาลมีปุยหมัก สํานักการ
ลดลง(ตัน/วัน) อินทรียที่ไดมาตรฐาน สาธารสุข
(Baseline
ใชงาน
และ
38% Best Practice
สิ่งแวดลอม

3,577,500 18,667,500 3,542,500 3,492,500

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยอาศัย นาทองเที่ยว และนาลงทุน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
1.ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

ที่

โครงการ

1 โครงการลดภาวะลดโลกรอน
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในชุมชน กาฬสินธุ
โดยการปลูกตนไม เพื่อลด
ภาวะโลกรอน

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
สระน้ําหลังที่ทําการชุมชนวัด
ปาทุงศรีเมือง (เสนอโดยชุมชน
วัดปาทุงศรีเมือง)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและ ถมดิน ๗๐๐ ลบ.ม. และปรับ
รักษาสภาพแวดลอม
แตงรอบบริเวณ

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณศาลปูหาร
(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย)

เพื่อใหภูมิทัศนบริเวณศาล ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ศาลปูหารมีความสวยงาม
ศาลปูห าร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

มีพื้นที่สีเขียว

มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นใน สํานักการชาง

เพิ่มขึ้น

ชุมชนชวยลดภาวะโลก

รอนและเปนรมเงา

-

105,000

-

-

มีพื้นที่สีเขียว

เปนแหลงทองเที่ยว สํานักการชาง

เพิ่มขึ้น

และที่พักผอนหยอนใจ

ของประชาชน

-

-

2,047,500

-

มีพื้นที่สีเขียว

บริเวณศาลปูหารมี สํานักการชาง

เพิ่มขึ้น

สภาพภูมิทัศนสวยงาม
เปนที่พักผอนหยอนใจ
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณลําสระคลอง
(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย)
(ขอเปลี่ยนแปลงจาก
ป 2562 เปนป 2564)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อเปนสถานที่สําหรับ
ปรับปรุงบริเวณลําสระ
นันทนาการของประชาชน คลองตามแบบเทศบาล

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณทุงสระ
(เสนอโดยชุมชนทุงสระ)

เพื่อเปนสถานที่สําหรับนัน- ปรับปรุงบริเวณทุงสระตามแบบ
ทนาการของประชาชน
แปลนเทศบาล

6 โครงการปรับปรุงลํารางขางวัด
สวางคงคา
(เสนอโดยชุมชนทุงสระ)

เพื่อเปนการปรับปรุงพื้นที่ การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว
และเปนการระบายน้ําปอง
กันน้ําทวม

-

7 โครงการกอสรางฝายน้ําลน
ลําหวยสีทนหลังวัดสวางคงคา
(เสนอโดยชุมชนวัดสวางคงคา)

-เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในชวง -กอสรางฝายน้ําลน สันฝายสูง
ฤดูแลงและเพื่อชลอการไหล 2.00 ม.ผนังขางสูง 3.50 ม.
ของน้ําเปนการปองกันการ ความกวาง 20.00 ม.
กัดเซาะตลิ่ง

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
การปรับปรุงภูมิทัศน

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
มีภูมิทัศนสวยงาม

สํานักการชาง

เปนไปตามแบบแปลน

ที่กําหนด 100%

-

1,260,000

-

-

มีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น

ทุงสระเปนสถานที่ สํานักการชาง
หยอนใจที่เปนพื้นที่
สีเขียวสําหรับประชาชน

-

-

2,500,000

800,000

-

-

มีพื้นที่สีเขียว

มีภูมิทัศนที่สวยงามขึ้น สํานักการชาง

เพิ่มขึ้น

และน้ําไมทวมขังชุมชน

มีพื้นที่สีเขียว

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ

เพิ่มขึ้น

เกษตรในชวงฤดูแลง และตลิ่ง
ลําหวยสีทนไมเกิดการกัดเซาะ

สํานักการชาง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

8 โครงการพัฒนาโครงขายพื้นที่
สีเขียวถนนคนเดินทางจักรยาน
ในเขตเมือง

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนตาม
แนวถนนกุดยางสามัคคี

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศาลเจาโสมพะมิตร
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางเดินและ สรางเสนทางจักรยานเชื่อม

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,000,000

2564
(บาท)
-

สภาพแวดลอมในเมืองใหดีขึ้น ระหวางพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

มีพื้นที่สีเขียว

มีทางจักรยานเชื่อมระหวาง

เพิ่มขึ้น

พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

มีพื้นที่สีเขียว

ไดถนนที่มีมาตรฐาน สํานักการชาง

เพิ่มขึ้น

สะดวกปลอดภัยตอการ

สํานักการชาง

กุดน้ํากิน และพื้นที่โลง
สาธารณะอื่นๆ
- เพื่อปรัปปรังภูมิทัศนถนน
สายหลักที่สําคัญซึ่งทําหนาที่
เปนเสนทางเขา-ออกเมือง
- เพื่อแบงแยกทิศทางของ
กระแสจราจรและปองกันคน
เดินขามถนน
- เพื่อควบคุมความเร็วของ
ยวดยานเพิ่มความปลอดภัย
ของผูใชรถใชถนน

- กอสรางเกาะกลางถนนและ

-

5,250,000

-

-

ทางเดินเทาปลูกตนไมตลอดแนว

จัดใหมีการขีดสีตีเสนติดตั้งปาย

สัญจรทั้งผูขับขี่ยวดยาน

จราจรใหเหมาะสมตามแนวถนน

และผูที่อาศัยอยูบริเวณนั้น

กุดยางสามัคคีชวงแยกโนนตาล

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเกิด

จนถึงวัดใตโพธิ์คํา้ ระยะทาง
ประมาณ ๑.๖๐๐ กม.

ความสวยงามแกเมือง

-เพื่อเปนสถานที่สําหรับประ- -ปรับปรุงภูมิทัศนศาลเจา

ชาชนทั่วไปไดเคารพสักการะ พอโสมพะมิตร ณ บริเวณพื้น
บูชา และเปนสถานที่ทอง- ทีง่ านปองกันและบรรเทา
เที่ยวใหมของเทศบาล
สาธารณภัย

-

1,000,000

-

-

มีพื้นที่สีเขียว

มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นและ

เพิ่มขึ้น

เมืองมีเอกลักษณของเมืองที่

นาสนใจ

สํานักการชาง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณสวนสาธารณะ
กุดน้ํากิน
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

รวม

11 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน
พัฒนาสวนสาธารณใหเปน ตามแบบแปลนทีก่ ําหนด
ที่พักผอนออกกําลังกาย
จัดงานกิจกรรมตาง ๆ

-

-

2561
(บาท)
30,000,000
(เงินอุดหนุน)

30,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

7,665,000 9,347,500

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

มีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น

ชุมชนมีสวนสาธารณะ สํานักการชาง

-

และลานกีฬาเปนที่
พักผอนหยอนใจและ
ออกกําลังกาย

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยอาศัย นาทองเที่ยว และนาลงทุน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
1.ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว
10.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

โครงการ

ที่

1 โครงการปรับปรุงซอมแซม
สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ
(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงหรือซอมแซม ปรับปรุงซอมแซมสนาม
สนามกีฬากลางจังหวัด
กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ
กาฬสินธุใหมีความพรอม
ตามแบบแปลนเทศบาล
ใชงานไดเสมอ
กําหนด

2561
(บาท)
950,000
(เงินอุดหนุน)

ตัวชี้วัด
งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
950,000 950,000 950,000 การกอสราง/
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ปรับปรุงเปนไป
650,000
ตามแบบแปลน
(เงินรายได)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
สนามกีฬาเปนสถานที่ สํานักการศึกษา

สําหรับแขงขันและ
ออกกําลังกายที่ได
มาตรฐาน

(ฉบับที่ 3)
2 โครงการกอสรางสนามฟุตซอล
พื้นยางพาราสนามกีฬากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

-เพื่อเปนสนามแขงขัน
สนามกีฬาฟุตซอล 1
กีฬาฟุตซอลที่เปนมาตรฐาน สนามภายในสนามกีฬา
สากล รองรับการจัดการ กลางจังหวัดกาฬสินธุ
แขงขันตาง ๆ
- เพื่อเปนพื้นที่ในการเลน
กีฬาและออกกําลังกาย
ของเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในสนามกีฬา
กลางจังหวัดกาฬสินธุ

-

-

1,700,000

-

สนามกีฬาฟุตซอล - รองรับการจัดการ สํานักการศึกษา
จํานวน 1 สนาม แขงกีฬาฟุตซอลใน

รายการแขงขันตางๆ
- เด็ก เยาวชน
ประชาชนไดใชสนาม
กีฬาฟุตซอลในการ
ออกกําลังกายและ
เลนกีฬา
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพื่อปรับปรุงอาคารอเนก
สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ
ประสงคสนามกีฬากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

รวม

3 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อปรับปรุงอาคารอเนก
ประสงคสนามกีฬากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
650,000
-

2564
(บาท)
-

950,000

2,250,000 2,650,000

950,000

ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

การกอสราง/ สนามกีฬาเปนสถานที่ สํานักการศึกษา
ปรับปรุงเปนไป สําหรับแขงขันและ
ตามแบบแปลน ออกกําลังกายที่ได
มาตรฐาน

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยอาศัย นาทองเที่ยว และนาลงทุน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
11.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

1 โครงการติดตั้งปายชื่อซอย
ตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหทราบชื่อซอยตาง ๆ ติดตั้งปายชื่อซอยปละ 30 ปาย
และตําแหนงที่ตั้งใหชัดเจน

2 โครงการขยายเขตไฟฟา
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล)

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ขยายเขตไฟฟาใหครอบคลุม 500,000
อยางทั่วถึง
ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล

500,000

500,000

500,000 ครัวเรือนมีไฟฟาใช ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สํานักการชาง
อํานวยความสะดวก

3 โครงการขยายเขตน้ําประปา
(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา ขยายเขตประปาใหครอบคลุม

500,000

500,000

500,000

500,000

4 โครงการปรับปรุงผังเมือง
รวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่

ใชอยางทั่วถึง

ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล

เพื่อจัดประชุมและ
ประชาสัมพันธการ
ประกาศใชผังเมืองรวม

การประกาศใชผังเมือง

การกอสรางเปนไป มีปายบอกชื่อซอยเปน สํานักการชาง

ตามแบบแปลน ตําแหนงที่ชัดเจน

ครัวเรือนมีประปาใช

ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค

สํานักการชาง

อํานวยความสะดวก
20,000

20,000

20,000

20,000

-

เทศบาลมีผังเมือง
รวมทันสมัย

สํานักการชาง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการปรับปรุงไฟฟาแสง
สวางบริเวณเกาะกลางถนน
ถนนกาฬสินธุ
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อเปลี่ยนโคมไฟเกาะ
กลางถนน ถนนกาฬสินธุ

6 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ปายชุมชนในเขตเทศบาล
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหประชาชนทราบ
ชุมชนในเขตเทศบาล
ขอบเขตชุมชนแตละชุมชน

รวม

6 โครงการ

-

เปลี่ยนโคมไฟจากโคม
หลอดเมทัลฮาไลด 250
W เปนชนิดโคมไฟถนน
LED 100 W จํานวน
52 ชุด

-

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
286,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ลดกระแสไฟฟาและ สํานักการชาง
ความสามารถในการ เพิ่มแสงสวาง

สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 12

ประหยัดพลังงาน

-

1,020,000

150,000

-

-

1,756,000 1,020,000 1,020,000

-

-

ปายชุมชนที่ชํารุด กองสวัสดิการฯ
ไดรับการซอมแซม

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยอาศัย นาทองเที่ยว และนาลงทุน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
11.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ

ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงทางเทา
ถนนภิรมย ถนนอรรถเปศล
และถนนกาฬสินธุ

วัตถุประสงค
เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและสราง
ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงทางเทาถนนภิรมย
ถนนอรรถเปศล และถนน
กาฬสินธุทั้งสองขางทางดวย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
8,400,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ทางเทาไดรับการ ทางเทาไดมาตรฐานการ สํานักการชาง
พัฒนาและปรับปรัง

สัญจรไปมาสะดวก
ปลอดภัย

แผนคอนกรีตสําหรับปูทางเทา
และแผนคอนกรีตพื้นตางสัมผัส
สําหรับคนพิการกอสรางกระบะ
ปลูกตนไมติดตั้งไฟสองสวางพื้นที่

รวมประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตร.ม

2 โครงการปรับปรุงซอมแซม
บํารุงรักษาถนนทางเทา
ในเขตเทศบาล
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากเดิม 1,000,000 เปน
3,000,000 บาท)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ทางเทาไดรับการ ถนนไดมาตรฐานงานทางการ สํานักการชาง
รวดเร็วและสรางความ
ปรับปรุง บํารุงรักษาหรือ
พัฒนาและปรับปรัง สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซอมแซมถนนทางเทาในเขต
ของประชาชน
เทศบาล
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ลําดับ

ที่

โครงการ

3 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
เรียบคลองชลประทานจากซอย
หาดลําดวน 1 ถึงซอยตาสังข

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนนค.ส.ล.หนา0.15 ม.
รวดเร็วและสรางความ
กวาง 4.00 ม.ยาว 442.00 ม.
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พื้นที่ผวิ จราจรไมนอยกวา
ของประชาชน
1,768 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,149,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนไดรับการ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ถนนไดมาตรฐานงานทางการ

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยหลังสํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู
และรวดเร็วไมมีน้ําทวมขัง กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย
ไมนอยกวา 0.40 ม.
ยาว 268.00 ม.

-

629,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ปองกันและแกไขปญหา

น้ําทวมขังไดดี

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

5 โครงการเสริมผิวจราจรแบบ
แอสฟลทติกคอนกรีตถนน 1155

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก เสริมผิวจราจรแบบแอสฟลทติก
รวดเร็ว
คอนกรีตหนา 0.05 ม. กวาง
6.00 - 11.50 ม. ความยาว

434.00 ม. พื้นที่ผวิ จราจร
ไมนอยกวา 3,472.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

1,300,000

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานประชาชน

พัฒนาและปรับปรุง

สัญจรไปมาสะดวก

สํานักการชาง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยแยกถนน
ธนะผล(ขางรานตัดผม)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.กวาง
0.30 ม. ยาว 318.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
954,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

ขังไดดี

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยเฟองฟา 5 ตอ
จากโครงการเดิมถึงศูนยเครื่อง
จักรกลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา กวาง
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

-

2,071,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

ความยาว 773.00 ม. พรอม
บอพัก 2 บอ ทอ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.

ยาว 17.00 ม. (ตามแบบเทศ-

บาลกําหนด)
8 โครงการปรับปรุงซอมแซมผิว
จราจรและทอระบายน้ําพรอม
ทางเทาคันหินรางตื้น ค.ส.ล.
บริเวณถนนทุงศรีเมือง
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากป 2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรและ
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
ทอระบายน้ําพรอมทางเทาคัน
หินรางตื้น ค.ส.ล. ความยาว
ประมาณ 165.00 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

1,200,000

-

-

ถนนไดรับการ ระบบระบายน้ําไดมาตร สํานักการชาง
พัฒนาและปรับปรุง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี
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ลําดับ

โครงการ

ที่

9 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยแยกซอย
พัฒนโพธิ์ (เสนอโดยชุมชนดงปอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
และรวดเร็วไมมีน้ําทวมขัง รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย
0.40 ม.ยาว 86.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
258,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

ขังไดดี

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเขียวสัมพันธ
(เสนอโดยชุมชนดงปอ)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,487,000

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

-

-

-

รูปตัวยู กวาง ๐.๓๐ ม.

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

การระบายน้ําสะดวก สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

ความยาว 637.00 ม.ลึกเฉลี่ย

ไมนอยกวา ๐.๔๐ ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

11 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
ถนนขางศาลากลางแหงใหม
(เสนอโดยชุมชนดงปอ)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2563 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
Ø 0.60 ม. พรอมบอพักและ
รางวีความยาวความ 450.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

1,731,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน
ขังบนผิวจราจรลดลง ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

ขังไดดี

สํานักการชาง
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ลําดับ

โครงการ

ที่

12 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยตาดี
(เสนอโดยชุมชนดงปอ)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2564 เปนป 2563)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,490,000

2564
(บาท)
-

รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

0.40 ม. ความยาว 830.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

(ฉบับที่ 3)
13 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยตาสังข
(เสนอโดยชุมชนดงปอ)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

-

-

-

รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย

2,058,000

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

0.40 ม. ความยาว 686.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

14 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยพละจิตต
(เสนอโดยชุมชนดงปอ)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
และรวดเร็ว
0.15 ม. กวาง 3.00 ม.
ยาว 132.00 ม.พื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 396 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

-

-

237,000 ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประ-

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

สํานักการชาง
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ลําดับ

โครงการ

ที่

15 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยโรงสี
(เสนอโดยชุมชนดงปอ)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2564 เปนป 2563)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,380,000

รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

0.40 ม. ความยาว 460.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

(ฉบับที่ 3)
16 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยประชาสัมพันธ(ฝงตะวันออก)
(เสนอโดยชุมชนดงปอ)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2562 เปนป 2564)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
และรวดเร็ว
0.15 ม. กวาง 3.00 ม.

-

-

-

216,000 ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประ-

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

ยาว 90.00 ม.พื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 360.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

(ฉบับที่ 3)
17 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยรวยบุญ
(เสนอโดยชุมชนดงปอ)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
และรวดเร็ว
0.15 ม. กวาง 3.00 ม.
ยาว 730.00 ม.พื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 2,920.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

-

-

1,752,000 ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประ-

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

สํานักการชาง
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ลําดับ

โครงการ

ที่

18 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยริมทุง
(เสนอโดยชุมชนดงปอ)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)

วัตถุประสงค

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
และรวดเร็ว
0.15 ม. กวาง 4.00 ม. ยาว
ยาว 325.00 ม.พื้นที่ไม
นอยกวา 1,300.00 ตร.ม.

(ฉบับที่ 3)
19 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยแยกซอยวิโรจนรัตน 2
(บานยายพิน)
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
728,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนไดรับการ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ถนนไดมาตรฐานและประ-

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
และรวดเร็ว
0.15 ม. กวาง 4.00 ม. ยาว

-

340,200

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประ-

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

ยาว 60.00 ม.พื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 240 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

20 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยวิโรจนรัตน 2
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2564 เปนป 2563)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย
0.40 ม. ความยาว 588.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

-

1,764,000

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี
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ลําดับ

ที่

โครงการ

21 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยวิโรจนรัตน 6
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2564 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)
22 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยคําพา
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,092,000
-

2564
(บาท)
-

รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

0.40 ม. ความยาว 364.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

-

-

-

78,000

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและแกไข

0.40 ม. ความยาว 29.00 ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

23 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.รูปตัวยู ซอยหลังหมูบาน
วราภรณทะลุรานซุปเปอรถูก
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองกลาง)

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว ไมมีน้ํา
ทวมขัง

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูป

ตัวยู กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย
0.40 ม. ความยาว 92.00 ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

243,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน
ขังบนผิวจราจรลดลง ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง
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ลําดับ

โครงการ

ที่

24 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สาย
หาดลําดวน 1 เชื่อมซอยตาสังข
(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.
และรวดเร็ว
กวาง 5.00 ม. ยาว 435.00 ม.
พื้นที่ผวิ จราจรไมนอยกวา
2,175.00 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,747,500

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานการสัญจรไปมา

พัฒนาและปรับปรุง

สะดวกปลอดภัย

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประ-

สํานักการชาง

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

25 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
เลียบคลองชลประทาน
จากซอยหาดลําดวน 1
เชื่อมซอยตาสังข
(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนนลูกรังหนา
และรวดเร็ว
0.20 ม. กวาง 4.00 ม.
ยาว 445.00 ม. พื้นที่
ไมนอยกวา 1,780.00
ตร.ม. (ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด)

200,000

-

-

-

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

(ฉบับที่ 1)
26 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอย ส.สัมพันธ 2
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

-

1,110,000

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและแกไข

0.40 ม. ความยาว370.00 ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
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ลําดับ

ที่

โครงการ

27 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยโลตัส
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
930,000
-

2564
(บาท)

รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความยาว
310.00 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

28 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
สายทุงมนเชื่อมถนนลาดยาง
สายแขวงการทาง (ขางโรงสีบุญสมดุล)
(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2564 เปนป 2563)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการคมนาคม
กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง ๕.๐๐ ม.
สะดวก รวดเร็วและสราง ยาว ๕๔๗.๐๐ ม. หนา 0.15 ม.
ความปลอดภัยในชีวิตและ พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
ทรัพยสินของประชาชน
๒,๗๓๕ .00 ตร.ม.

29 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเฟองฟา 9
(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

-

-

1,777,000

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง

ทางการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

- ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย
0.40 ม. ความยาว 216.00 ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

648,000

-

-

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี
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ลําดับ

ที่

โครงการ

30 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเฟองฟา ๗
(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.

2561
(บาท)

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
630,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

กวาง 0.30 ม.ยาว ๒๑๐.๐๐ ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

31 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.และ
รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู
ซอยเฟองฟา ๘
(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก - กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
๐.๑๕ ม.กวาง ๓.๐๐ ม. ยาว
๒๐.๐๐ ม. พื้นที่ผวิ จราจร
ไมนอยกวา 60.00 ตร.ม.

-

759,000

-

-

ถนนไดรับการ ระบบระบายน้ําไดมาตร สํานักการชาง
พัฒนาและปรับปรุง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

- กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กวาง

0.30 ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

32 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยตาเล็ง
(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2562 เปนป 2563)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.
ความยาว 300.00 ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

-

795,000

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร
ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

สํานักการชาง

139

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

33 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยประตูทางเขาวัด รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.
ฝงทิศตะวันตก
ความยาว 180.00 ม.
(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)
34 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยเทิดไท
(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก
รวดเร็วไมน้ําทวมขัง และ
เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
และรวดเร็วและสรางความ

กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา

35 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
รูปตัวยู ถนนหลังแขวงการทาง
กาฬสินธุ
(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.
ความยาว 300.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
477,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

575,000

-

-

-

0.15 ม. กวาง 2.80 - 5.00 ม.

ยาว 190.00 ม. พื้นที่ไม
นอยกวา 946.00 ตร.ม.

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง

ทางการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

-

-

795,000

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร
ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

สํานักการชาง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

36 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
รอบวัดปาทุงศรีเมือง
(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางระบบระบายน้ํา
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
ทอ ค.ส.ล.Ø 0.60 เมตร
พรอมบอพักและรางวี
ค.ส.ล.ความยาวรวม
681.00 เมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด)

37 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย
หลังโรงเรียนอนุบาลทุงมน
(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา
และรวดเร็ว
0.15 ม. กวาง 3.00 ม.
ยาว 400.00 ม. พื้นที่ไม

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,599,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและ
แกไขปญหาน้ําทวมขังไดดี

624,000

-

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานงานทาง

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง การสัญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

ไมนอยกวา 1,200.00 ตร.ม.

1,400.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

38 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกถนนทาง
เขาโรงเรียนอนุบาลทุงมน
(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ยไม
นอยกวา 0.40 เมตร ยาว
286.00 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

672,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร
ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

สํานักการชาง

141

ลําดับ

ที่

โครงการ

39 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
ถนนหนาสํานักงาน ปปช.
(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุงศรีเมือง)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางระบบระบายน้ํา

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,860,000
-

2564
(บาท)
-

ทอ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร
พรอมบอพัก ค.ส.ล.และ
รางวี ค.ส.ล.ความยาว
รวม 1,254.00 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

40 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยอัคราสา (เสนอโดยชุมชน
หัวโนนโก)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก รวดเร็วและสราง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

41 โครงการกอสรางถนน
ลูกรังซอยยลถนอม 2
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก รวดเร็วและสราง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม.

-

594,000

-

-

กวาง ๓.๕๐ ม.ยาว ๒๗๔.๐๐ ม.

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง

ทางการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประชาชน

พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
959.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

กอสรางถนนลูกรังหนา 0.20 ม.

กวาง 6.00 ม. ยาว
134.00 ม. พื้นที่ไมนอยกวา

804.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

55,000

-

-

-

พัฒนาและปรับปรุง สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

สํานักการชาง

142

ลําดับ

ที่

โครงการ

42 โครงการขุดลอกหนองแวง
ชุมชนหัวโนนโก
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชเพื่อการ ขุดลอกหนอง ความลึก 3.00 ม.
เกษตร
ความจุไมนอยกวา 3,000 ลบ.ม.

43 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยวัลลภ
สะดวก รวดเร็ว ไมมีน้ํา
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)
ทวมขัง
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2563 เปนป 2562) (ฉบับที่ 3)
44 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยศรีดาว 4
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2564 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ

สํานักการชาง

เกษตรในชวงฤดูแลง

-

3,171,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

รูปตัวยู กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย

ไมนอยกวา 0.40 ม.
ความยาว 1,350.00 ม.

ปญหาน้ําทวม

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
และรวดเร็ว
0.15 ม. กวาง 4.00 ม.
ยาว 142.00 ม.พื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา
568.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

312,000

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประ-

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

สํานักการชาง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

45 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยนามนเชื่อมคําพาอุทิศ
(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
และรวดเร็ว
0.15 ม. กวาง 4.00 ม.
ยาว 425.00 ม.พื้นที่ไม
นอยกวา 1,700 ตร.ม.

2561
(บาท)
880,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนไดรับการ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ถนนไดมาตรฐานและประ-

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

46 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยภูธรรมะ
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2562 เปนป 2561)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก รวดเร็วและสราง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 ม. กวาง 3.00 ม.
ยาว 100.00 ม.พื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา
300.00 ตร.ม.

47 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยยลถวิล
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
และรวดเร็ว
0.15 ม. กวาง 5.00 ม.

154,000

-

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประ-

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

ยาว 170.00 ม.พื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 850.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

467,500

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประ-

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

สํานักการชาง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

48 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอย 1 ถนนหัวโนนโก
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2563 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)
49 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยหัวโนนโก 1
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2564 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
และรวดเร็ว
0.15 ม. กวาง 3.00 ม.
ยาว 59.00 ม.พื้นที่
ไมนอยกวา 177.00 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
99,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนไดรับการ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ถนนไดมาตรฐานและประ-

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
และรวดเร็ว
0.15 ม. กวาง 2.00 ม.

50 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
เพื่อใหการคมนาคม
ซอยพิมพะนิตย 6
สะดวก รวดเร็วและสราง
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)
ความปลอดภัยในชีวิตและ
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
ทรัพยสนิ ของประชาชน
2563 เปนป 2564) (ฉบับที่ 1)

-

180,000

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประ-

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

ยาว 150.00 ม.พื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 300.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
0.15 ม. กวาง 4.00 ม.
ยาว 110.00 ม.พื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 850.00

ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

-

-

242,000 ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประ-

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

สํานักการชาง

145

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

51 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยฉายจรุง
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2564 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย
ไมนอยกวา 0.40 ม.
ยาว 214.00 ม.

52 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ตอจากซอยศรีดาว 1 ไป
จดถนนจารุณี
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
และรวดเร็ว
0.15 ม. กวาง 4.00 ม.
ยาว 200.00 ม.พื้นที่ผวิ
จราจรไมนอยกวา
1,000.00 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
502,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวม

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

550,000

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประ-

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยคําภา-เกษตร
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
และรวดเร็ว
0.15 ม. กวาง 3.00 ม.
ยาว 307.00 ม.พื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 921.00

ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

552,000

-

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประ-

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

สํานักการชาง

146

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

54 โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล.
เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
บริเวณศาลพระภูมิหมูบานไหมไทย และรวดเร็ว
กวาง 7.00 ม. ยาว 25.00 ม.
(เสนอโดยชุมชนทุงสระ)
พื้นที่ผวิ จราจรไมนอยกวา
175.00 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
136,500

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ถนนไดรับการ ถนนไดมาตรฐานและ สํานักการชาง
พัฒนาและปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

55 โครงการกอสรางเขื่อนปองกัน
ตลิ่งลําหวยสีทนหมูบานไหมไทย
(เสนอโดยชุมชนทุงสระ)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2564 เปนป 2563)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง ยาว
และทรัพยสินของประชาชน 20.00 ม.แกเบี้ยน&แมทเทรส

56 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร
(เสนอโดยชุมชนทุงสระ)

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว ไมมีน้ํา
ทวมขัง

-

-

1,200,000

-

-

ปองกันการพังทลายของ

สํานักการชาง

ตลิ่งลําหวยสีทน

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูป 1,744,000

ตัวยู กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย
0.40 ม. ความยาว 752.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน
ขังบนผิวจราจรลดลง ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง

147

ลําดับ

ที่

โครงการ

57 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.จาก
สะพานทุงสระถึงถนนทางเขา
หมูบานศรีเมืองใหม
(เสนอโดยชุมชนทุงสระ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไปมา กอสรางถนน ค.ส.ล.กวาง 3.00 ม.
ไดรับความสะดวก
ยาว 84.00 ม. หนา 0.15 ม.

2561
(บาท)

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
141,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนไดรับการ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับ

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ความสะดวกและปลอดภัย

พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
252.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

58 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยไทรทองพัฒนา
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง)
(ขอเปลี่ยนแปลงโดยแบงเปน 2
ชวง) (ฉบับที่ 1)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 2,681,000
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย
ไมนอยกวา 0.40 ม.
ยาว 752.00 ม.

59 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย
แยกทางเขาโลตัส
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม.กวาง
รวดเร็วปลอดภัยในชีวิตและ 4.00 ม.ยาว 97.00 ม.
ทรัพยสินของประชาชน พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา388.00

-

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวม

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

ตร.ม.(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

194,000

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานการสัญจรไปมา

พัฒนาและปรับปรุง

สะดวกปลอดภัย

สํานักการชาง

148

ลําดับ

ที่

โครงการ

60 โครงการขยายผิวจราจรถนน
ค.ส.ล.ถนนโสมพะมิตร เริ่มจาก
วงเวียนอนุสาวรียฯ ถึงแยก
ถนนประดิษฐ
(เสนอโดยชุมชนตลาดเกา)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2564 เปนป 2563)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการคมนาคม
-รื้อทางเทาเดินทั้ง ๒ ขางพื้นที่
สะดวก รวดเร็วและสราง ไมนอยกวา ๑,๖๐๘.00 ตร.ม.
ความปลอดภัยในชีวิตและ - รื้อถอนปากทอและฝาปด
ทรัพยสินของประชาชน บอพักน้ําเสียขนาด ๑.๒๐ x
๑.๒๐ ม. จํานวน 132 บอ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,000,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง

ทางการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานงาน สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง

ทางการสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย

- ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.๐.๑๕ ม.

ทั้ง 2 ขาง พื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 1,608.00 ตร.ม.

- ปรับปรุงปากบอพักพรอม
ฝาบอพักเหล็กตะแกรง
จํานวน 137 บอ

61 โครงการขยายผิวจราจรถนน
พรรณนา
(เสนอโดยชุมชนตลาดเกา)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2563 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการคมนาคม สะดวก - รื้อถอนทางเทาเดิมทั้ง ๒ ขาง
รวดเร็วและสรางความปลอด พื้นที่ประมาณ ๑,๑๐๒.00 ตร.ม.
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- รื้อถอนปากทอและฝาบอพัก
ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม.
จํานวน 83 บอ
- ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
หนา 0.15 ม. ทั้ง 2 ขาง
พื้นที่ประมาณ 1,102.00ตร.ม.

-

2,000,000

-

-

149

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

-ปรับปรุงปากทอและฝาบอพัก

ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม.
จํานวน 83 บอ
62 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยูถนนหนองเรือ-หัวคู
(เสนอโดยชุมชนหัวคู หนองเรือพัฒนา)
(ขอเปลี่ยนแปลงเปาหมาย
จากเดิม 2,776.00 ม.โดยแบง
เปน 3 ชวง ๆ ละ ป) (ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
รูปตวัยู กวาง 0.30 ม.
ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.
ชวงที่ 1 ความยาว 900 ม.
ชวงที่ 2 ความยาว 920 ม.
ชวงที่ 3 ความยาว 956 ม.

63 โครงการปรับปรุงซอยขาง
รานหมอง
(เสนอโดยชุมชนบุญกวาง)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก รวดเร็วและสราง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

เสริมผิวจราจรแบบแอส
ฟลทติกคอนกรีต หนา 0.04
ม. พื้นที่ไมนอยกวา 695.00

ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวม
-

2,700,000
2,760,000
2,868,000

-

173,000

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประ-

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

สํานักการชาง

150

ลําดับ

ที่

โครงการ

64 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ซอยเกษมอุทิศ
(เสนอโดยชุมชนบุญกวาง)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)
65 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยแยกถนนผังเมือง (ง 6)
ฝงขวามือ

วัตถุประสงค
เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก รวดเร็วและสราง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เสริมผิวจราจรแบบแอส
ฟลทติกคอนกรีต หนา
0.05 เมตร พื้นที่ไมนอย
กวา 650.00 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
233,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนไดรับการ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ถนนไดมาตรฐานและประ-

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ ม.
รวดเร็วและสรางความ
กวาง 5.00 ม. ความยาว
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 88.๐๐ ม. พื้นที่ผวิ จราจร
(เสนอโดยชุมชนหัวคู -หนองเรือพัฒนา) ของประชาชน
ไมนอยกวา 440.00 ตร.ม.
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
2563 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)
66 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ํา
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ค.ส.ล.พรอมบอพัก และรางวี
สะดวก รวดเร็ว ไมมีน้ํา
เสนผาศูนยกลาง 0.60 ม.
ค.ส.ล.ซอยทางเขาหมูบาน
ทวมขัง
พรอมบอพักและรางวี ค.ส.ล.
เบญจวรรณฝงขวา
ความยาวรวม 109.00 ม.
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา)
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2563 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

-

242,000

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานงานทาง

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง การสัญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

-

409,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน
ขังบนผิวจราจรลดลง ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง

151

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

67 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
ค.ส.ล.พรอมรางวี ค.ส.ล.ซอยแยก
ทางเขาตลาดรวมใจการเกษตร
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว ไมมีน้ํา
ทวมขัง

68 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยทาง
เขารวมใจการเกษตรตอ
จากโครงการเดิมป 2559
ตลอดสาย
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว ไมมีน้ํา
ทวมขัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,391,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

พรอมบอพักรางวี ค.ส.ล.ความ

ยาวรวม 622.00 ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
รูปตัวยูความยาว 245.00 ม.

กวาง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

575,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร
ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

69 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยบาน
นายประศักดิ์
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว ไมมีน้ํา
ทวมขัง

70 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยออนณะนัย
ชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
รูปตัวยู ลึกเฉลี่ยไมนอย
กวา 0.40 เมตร กวาง
0.30 เมตร ความยาว
212.00 เมตร

กอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ความยาว
114.00 ม. กวาง 0.30 ม.

2561
(บาท)
271,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวม

ลึกเฉลี่ยไมนอยกวา 0.40 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด)

71 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกซอยศรีเมือง รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
พัฒนาเชื่อมโครงการเดิม
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

-

498,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและ
แกไขปญหาน้ําทวมขังไดดี

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ยไมนอยกวา 0.40 เมตร

ยาว 245.00 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

575,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและ
แกไขปญหาน้ําทวมขังไดดี

153

ลําดับ

ที่

โครงการ

72 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยก
ถนนหลังตลาดรวมใจการเกษตร
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ ม.
รวดเร็วและสรางความ
กวาง 4.00 ม. ความยาว

(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

2561
(บาท)

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
280,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนไดรับการ

ของประชาชน

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ถนนไดมาตรฐานงานทาง

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง การสัญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 125.00 ม. พื้นที่ไมนอยกวา

500.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

73 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก
ถนนวิโรจนรัตน ตอจากโครงการเดิม รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)
74 โครงการกอสรางสะพาน ค.ส.ล.
ขามลําน้ําปาวชวงศาลปูแฮ
(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กอสรางรางระบายน้ํา ทอ ค.ส.ล.

-

728,000

-

-

Ø 0.60 เมตร พรอมบอพัก

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและ

ค.ส.ล.และรางวี ค.ส.ล.
ความยาว 192.00 เมตร

แกไขปญหาน้ําทวมขังไดดี

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

เพื่อความสะดวกปลอดภัย สะพาน ค.ส.ล.กวาง ๒.๐๐ ม.
ในชีวิตและทรัพยสิน
ยาว 60.00 ม.(ตามแบบ
สะดวกในการสัญจรไปมา แปลนเทศบาลกําหนด)

-

2,100,000

-

-

-

สะพานไดมาตรฐานงานสะพาน

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย

สํานักการชาง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

75 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแสงพงษ 2
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,165,000
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
รูปตัวยู กวาง ๐.๓๐ ม.ลึกเฉลี่ย
ไมนอยกวา 0.40 ม.
ความยาว 487.00 ม.

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

การระบายน้ําสะดวก สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

76 โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต
สุขสบายใจ 3
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ )

เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก และรวดเร็ว
คอนกรีต หนา 0.05 ม.
กวาง 3.40-4.00 ม.

699,000

-

-

-

ถนนไดรับการ ถนนไดมาตรฐานและ สํานักการชาง
พัฒนาและปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

ยาว 520.00 ม.พื้นที่ไมนอยกวา

1,870.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

77 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยรานอาหารชมดาว
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 203,000
และรวดเร็ว
กวาง 3.00 ม. ยาว 130.00 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา
390.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประ-

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

สํานักการชาง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

78 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
ซอยสุขสบายใจ 18
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)
(ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนนลูกรัง หนา
และรวดเร็ว
0.20 เมตร กวาง 6.00
เมตร ยาว 300 เมตร
พื้นที่ไมนอย 1,800 ตร.ม.

79 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 4
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 570,000
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
รูปตัวยู ลึกเฉลี่ยไมนอยกวา

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
678,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนไดรับการ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ถนนไดมาตรฐานและประชาชน

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

0.40 เมตร กวาง 0.30 เมตร

ความยาว 240.00 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

80 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยสุขสบายใจ 6
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
และรวดเร็ว
0.15 ม.กวาง 4.00 ม.
ยาว 584.00 ม.พื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา
500.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

299,000

-

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประ-

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

สํานักการชาง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

81 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยสุขสบายใจ 16
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.กวาง 6.00 ม.
และรวดเร็ว
ยาว 305.00 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ผวิ จราจรไมนอยกวา
1,830.00 ตร.ม.

82 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย
บานนายถวิล
(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.กวาง 3.00 ม.
และรวดเร็ว
ยาว 345.00 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ผวิ จราจรไมนอยกวา
1,035.00 ตร.ม.

83 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยอํานวย
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,146,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนไดรับการ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ถนนไดมาตรฐานและประ-

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

579,000

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานและประ-

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

กวาง 0.30 ม.ยาว 116.00 ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

348,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร
ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

สํานักการชาง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

84 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยโรงเรียน
พาณิชยการกาฬสินธุ
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 2,643,000
รวดเร็ว และเพื่อการระบาย รูปตัวยู กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย
น้ําสะดวกรวดเร็จไมมีน้ําทวม ไมนอยกวา 0.40 ม.
ขัง
ความยาว 1,112.00

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางทอวางทอ ค.ส.ล. Ø
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
0.60 ม.พรอมบอพักและรางวี

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
ขังไดดี และมีถนนที่ไดมาตรฐาน

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

85 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
ซอยพรมวรคันธ

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

2,792,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวม

ค.ส.ล.ความยาวรวม 734.00 ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

86 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.รูปตัวยู ซอยขางราน
ขนมจีน
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 684,000
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวงขัง
รูปตัวยูลึกเฉลี่ยไมนอยกวา
0.40 เมตร กวาง 0.30 เมตร

ความยาว 288.00 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร
ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง

158

ลําดับ

ที่

โครงการ

87 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยขางบาน
ประธานชุมชน

วัตถุประสงค
เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว ไมมีน้ํา
ทวมขัง

(เสนอโดยชุมชนคุมหวย)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
185,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและแกไข

0.40 ม. ความยาว 70.00 ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

88 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยคุมหวย
ตอจากโครงการเดิม(ขาง
โรงฆาสัตว)
(เสนอโดยชุมชนคุมหวย)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก รวดเร็ว ไมมีน้ํา
ทวมขัง

89 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอย
หนาโรงบําบัดน้ําเสียถึงบานนายแสง
ภาวิขํา
(เสนอโดยชุมชนคุมหวย)

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก รวดเร็วและสราง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

-

317,500

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

รูปตัวยู กวาง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและแกไข

0.40 ม. ความยาว 120.00 ม.

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
ม. กวาง 5.00 ม ยาว 215.00

ม. พื้นที่ไมนอยกวา
1,075.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

602,000

-

-

ถนนไดรับการ

ประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับ

พัฒนาและปรับปรุง ความสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง

159

ลําดับ

ที่

โครงการ

90 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยตรงขามบอนไก
(เสนอโดยชุมชนคุมหวย)

วัตถุประสงค
เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก รวดเร็วและสราง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15

2561
(บาท)
331,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ม. กวาง 3.00 ม ยาว 192.00

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนไดรับการ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับ

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ความสะดวกและปลอดภัย

ม. พื้นที่ไมนอยกวา
576.00 ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

91 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยถนนดอนกลอย รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
รูปตัวยู กวาง ๐.๓๐ ม.ลึกเฉลี่ยไมนอยกวา
(เสนอโดยชุมชนดอนกลอย)
0.40 ม.ความยาว 309.๐๐ ม.
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

-

92 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยแยกดอนกลอย
(เสนอโดยชุมชนดอนกลอย)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

-

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.
กวาง 0.30 ม.ยาว 318.00 ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

725,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

954,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและ
แกไขปญหาน้ําทวมขังไดดี

160

ลําดับ

โครงการ

ที่

93 โครงการกอสรางลานเอนกประสงค
(สนามเด็กเลน)

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนไดมีลาน กอสรางลาน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.
เอนกประสงคใชทํากิจกรรม พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
ในชุมชน
250.00 ตร.ม.

2561
(บาท)

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
103,000
-

2564
(บาท)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

การกอสรางเปน มีลานเอนกประสงคภายในชุม สํานักการชาง
ไปตามแบบแปลน ชนที่ไดมาตรฐาน

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

94 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยสุภี
(เสนอโดยชุมชนทุงมน)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา
รวดเร็วและสรางความ
0.15 ม. ความยาว 250.00
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ม. กวาง 4.00 ม. พื้นที่ไม
ของประชาชน
นอยกวา 1,000.00 ตร.ม.
วางทอระบายน้ํา 0.40 ม.
จํานวน 5.00 ม.

520,000

-

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานงานทาง

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง การสัญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

95 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
ถนนทาสินคาฝงขวามือ
(เสนอโดยชุมชนทาสินคา)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก
และรางวี ค.ส.ล. ความยาว
258.00 ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

791,000

-

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

- ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวมขังไดดี

161

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

96 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสิทธิวงค ฝงซาย รวดเร็วไมมีน้ําทวมขัง
รูปตัวยู ความยาว 222.00
(เสนอโดยชุมชนทาสินคา)
ม. กวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
(ฉบับที่ 1)
97 โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ําซอยน้ําทิพย
ฝงขวามือ
(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก
และรางวี ค.ส.ล. ความยาว
150.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
521,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวม

463,000

-

-

-

-

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง
มาตรฐานปองกันและ

แกไขปญหาน้ําทวม
ขังไดดี

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

98 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกซอยลําสระคลอง รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ยไมนอยกวา
0.40 เมตร ยาว 246.00 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

578,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร
ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง

162

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

99 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
ซอยรวมใจพัฒนา
อนรรฆนาค 18
(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตร)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ป 2564 เปนป 2561)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและสรางความ
ปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพยสินของประชาชน

กอสรางขยายถนน ค.ส.ล.
กวาง 0.30 - 3.00 เมตร
ยาว 357.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร
พื้นที่ผวิ จราจรไมนอย
กวา 560.00 ตร.ม.

100 โครงการกสอรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยกุดยาง
สามัคคี 1
(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

2561
(บาท)
190,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ถนนไดรับการ ถนนไดมาตรฐาน

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกและปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

-

-

-

1,182,000

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

รูปตัวยูลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กวาง

0.30 ม. ความยาว
394.00 เมตร

ปญหาน้ําทวม

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

101 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเนตรวงษ
(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
รูปตัวยู ลึกเฉลี่ยไมนอย
กวา 0.40 เมตร กวาง
0.30 เมตร ความยาว
150.00 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

352,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและ
แกไขปญหาน้ําทวมขังไดดี
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

102 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ขางคลองฮีโร ฝงขวา
(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน ค.ส.ล.กวาง 6.00 ม.
และรวดเร็ว
ยาว 134.00 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา
804.00 ตร.ม.

103 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยกุดยาง
สามัคคี 1
(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2564 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)
104 โครงการกอสรางรางระบาย
น้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยแยก
ดอนสวรรค 4 (ซอยตนมะขาม)
(เสนอโดยชุมชนดอนสวรรค)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2564 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
450,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนไดรับการ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ถนนไดมาตรฐานและประ-

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

-

1,182,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

รูปตัวยูลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กวาง

0.30 ม. ความยาว
394.00 เมตร

ปญหาน้ําทวม

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง

รูปตัวยูลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กวาง

0.30 ม. ความยาว
120.00 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

360,000

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร
ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวม

สํานักการชาง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

105 โครงการปรับปรุงทางเทา
ถนนอนรรฆนาคชวงหนา
โรงเลื่อย
(เสนอโดยชุมชนหนาโรงเลื่อย)
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2564 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและสรางความ
ปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพยสินของประชาชน

106 โครงการขยายถนน ค.ส.ล.
ซอยฉายจรุงขางวัดสวางคงคา
(เสนอโดยชุมชนวัดสวางพัฒนา)

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและสรางความ
ปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพยสินของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงทางเทาชวง
ซอยอนรรฆนาค 5 อนรรฆนาค 7 ความยาว
113.00 เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา
195.00 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
438,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ถนนไดรับการ ถนนไดมาตรฐาน

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกและปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

กอสรางขยายถนน ค.ส.ล.
กวาง 0.60 - 3.20 ม.
ยาว 231.00 ม.หนา
0.15 ม. พื้นที่ผวิ จราจร
ไมนอยกวา 660.00
ตร.ม.
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

-

-

-

396,000 ถนนไดรับการ ถนนไดมาตรฐาน
พัฒนาและปรับปรุง ประชาชนสัญจรไปมา

สะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

107 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.
ซอยวัดสวางพัฒนา 3
(เสนอโดยชุมชนวัดสวางพัฒนา)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค
เพื่อใหการคมนาคม
สะดวก รวดเร็วและสราง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา
0.15 ม. กวาง 3.00 ม.
ความยาว 150.00 ม. พื้นที่
ไมนอยกวา 450.00 ตร.ม.

2561
(บาท)
234,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนไดรับการ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ถนนไดมาตรฐานและประ-

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

108 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก
รูปตัวยู ซอยหอพักสมหวัง
รวดเร็ว ไมมีน้ําทวมขัง
(เสนอโดยชุมชนวัดสวางพัฒนา)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)
109 โครงการเปลี่ยนรับบสายไฟฟา
อากาศเปนสายไฟฟาลงดิน
บริเวณถนนกาฬสินธุ
(จากบริเวณสี่แยกปาไมถึงสี่
แยกศาลเจาพอหลักเมือง)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อดําเนินการรวบรวม
สายไฟฟาและสายสื่อสาร
สัญญาณตาง ๆ ที่พาดอยู
บนแนวเสาไฟฟาทั้งหมด
ลงสูใตดิน

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

-

819,000

-

-

รูปตัวยู กวาง 0.30 เมตร
ลึกเฉลี่ยไมนอยกวา

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม ระบบระบายน้ําไดมาตร

สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง ฐานปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวม

0.40 เมตร ยาว 349.00 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

ดําเนินการนําสายไฟฟาและ 50,000,000
สายสื่อสารสัญญาณตาง ๆ (เงินอุดหนุน)
ลงใตดินและรื้อถอนเสาไฟฟา
ออกจากทางเทาถนนกาฬสินธุ

ทั้ง 2 ฝง
(ตามแบบแปลนกําหนด)

-

-

-

การกอสรางเปน ถนนกาฬสินธุบริเวณ สํานักการชาง
ไปตามแบบแปลน สี่แยกปาไมถึงสี่แยก
ศาลเจาพอหลักเมือง
มีทัศนียภาพที่สวยงาม
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ลําดับ

ที่

โครงการ

110 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนถีนานนทชวงแยกปาไม
ถึงแยกบายพาสทางไปอําเภอ

วัตถุประสงค

2561
(บาท)
เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไปมา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสท 44,350,000
ไดรับความสะดวก
ติก หนา 5 ซม.พื้นที่ผิวจรา- (เงินอุดหนุน)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ถนนไดรับการ ประชาชนที่สัญจรไปมา สํานักการชาง
พัฒนาและปรับปรุง ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย

จรไมนอยกวา 93,391 ตร.ม.

สมเด็จ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)
111 โครงการพัฒนาเสนทางเขา
เมืองกาฬสินธุ
(บริเวณถนนกุดยางสามัคคี)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

และตีเสนจราจร
(ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด)
เพื่อใหประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความสะดวก

-ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสทติก 41,450,000

หนา 5 ซม. พื้นที่ผวิ จราจร (เงินอุดหนุน)
ไมนอยกวา 22,687 ตร.ม.
-กอสรางผิวจราจร แอสฟสทติก

หนา 10 ซม. พื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 15,385 ตร.ม.
-งานระบบระบายน้ําและ
งานทางเทาคันหิน ค.ส.ล.
-งานเสาไฟฟาพรอมดวงโคม
สองสวาง (ตามแบบแปลน
ที่กําหนด)

-

-

-

ถนนไดรับการ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง
พัฒนาและปรับปรุง ไดรับความสะดวกและ

ปลอดภัย
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ลําดับ

ที่

โครงการ

112 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก
คอนกรีตถนนอนรรฆนาค

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
เพื่อใหการคมนาคมสะดวก ปรับปรุงถนนลาดยาง
7,263,800
รวดเร็วและสรางความปลอด เสริมผิวจราจรแอสฟลทติก (เงินอุดหนุน)
ภัยในชีวิตและทรัพยสินของ จากวงเวียนวัดสวางคงคา
ประชาชน
ถึงศาลเจาโสมพะมิตร

113 โครงงการจัดซื้อที่ดินเพื่อผันน้ําจาก
ลําน้ําหวยสีทนลงสูลําน้ําปาว
(เพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 2)

เพื่อจัดซื้อที่ดินสําหรับผันน้ํา จัดซื้อที่ดินจํานวน 2 ไร
จากลําหวยสีทนลงสูลงน้ําปาว 1 งานและขุดลอกพื้นที่
แกไขปญหาน้ําทวมในเขต ตามแบบแปลนที่กําหนด
เมือง

114 โครงการปองกันน้ําทวมในเขต
เศรษฐกิจ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
(เพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 2)

เพื่อปองกันน้ําทวมในเขต
เศรษฐกิจเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ

-ถนนกาฬสินธุ
-ซอยอภัย 2
-ถนนพรอมพรรณอุทิศ
-ถนนอนรรฆนาคชวงจากแยก
ซอยคงเดชสมุนไพรถึงวงเวียน-

หนาโรงมวย
-ถนนประดิษฐชวงหนาสถานีขนสง

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

700,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานประชาชน

พัฒนาและปรับปรุง

สัญจรไปมาสะดวก

ที่ดินจํานวน 2 ไร น้ําจากลําหวย

สํานักการชาง

สํานักการชาง

1 งาน และการ สีทนลงสูน้ํา
กอสรางเปนไปตาม ปาวไดสะดวก
แบบแปลนที่กําหนด น้ําไมทวมขังในเขต
เมือง

13,000,000

-

-

-

จํานวนจุดที่มีน้ําทวม

ระบบระบายน้ําได สํานักการชาง

ขังบนผิวจราจรลดลง มาตรฐานปองกันและ

แกไขปญหาน้ําทวมขัง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

115 โครงการปรับปรุงถนนซอยเชื่อมระหวาง เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก
ซอยทุงศรีเมืองพัฒนา 2 กับถนน และรวดเร็ว
หลังตลาดเกษตร
(เพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 2)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 35

ถนนไดมาตรฐานและ สํานักการชาง

กวาง 3.50 ม. ความยาว

ถนนไดรับการ

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

163.๐๐ ม. พื้นที่ผวิ จราจร
ไมนอยกวา 570.50 ตร.ม.

พัฒนาและปรับปรุง

ปลอดภัย

กอสรางถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ ม.

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

พรอมรางระบายน้ํา ตามแบบ

แปลนเทศบาลกําหนด
116 โครงการสํารวจออกแบบปรับปรุง
ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ระยะที่ 2
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากป 2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหการบําบัดน้ําเสียได จางที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ
มาตรฐานและนําน้ําเสียเขา ปรับปรุงระบบรวบรวมและบํา
สูระบบระบบบําบัดไดอยาง บัดน้าํ เสีย ระยะที่ 2
มีประสิทธิภาพ

-

117 โครงการปรับปรุงระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสียเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ
(ขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อสมทบคาใชจายโครง
การปรับปรุงระบบรวบ
รวมและบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

-

รวม

117 โครงการ

-

จายเงินสมทบใหกับ
องคการจัดการ
น้ําเสียในการบริหาร
จัดการน้ําเสียใน
เขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ
-

2,500,000

-

-

รวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบ

สํานักการชาง

บําบัดน้ําเสีย

2,300,000 2,300,000 2,300,000

-

บริหารจัดการระบบ สํานักการชาง
บําบัดน้ําเสียของเทศบาล

ใหสามารถดําเนินการ
บําบัดน้ําเสียไดมาตรฐาน

ที่ทางราชการกําหนด
178,278,800

63,316,200 31,008,000 15,124,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นดวยนวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขันได
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
1.ยุทธศาสตรที่ 12 พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
12.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
ลําดับ

โครงการ

ที่
1 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
คนพิการ ผูติดเชื้อ HIV

2 โครงการยายศาลาการเรียนรู
(กองทุนแม/ ชุมชนดงปอ)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 2)
3 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเลน
หมูบานจารุพัฒนา
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 2)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหผูสูงอายุ ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ H.I.V 30,060,960 30,060,960 30,060,960 30,060,960 ผูรับเบี้ยยังชีพไดรับ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเชื้อ H.I.V กองสวัสดิการฯ
ผูติดเชื้อด H.I.V มีสวัสดิการ ทั้ง 36 ชุมชน
(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เงินครบ 100% ทั้ง 36 ชุมชน ไดรับสวัสดิการ
ดูแลอยางทั่วถึง
อยางทั่วถึง
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหชุมชนดงปอมีสถานที่ จางเหมาในการยาย/
สําหรับการจัดกิจกรรมของ ปรับปรุงศาลาการ
ชุมชน
เรียนรูต ามแบบแปลน
ที่กําหนด

200,000

-

-

-

การดําเนินการ ชุมชนมีสถานที่
กองสวัสดิการฯ
เปนไปตาม
สําหรับการประ
กําหนด 100% ชุมและการจัด
กิจกรรมของชุมชน

เพื่อใหหมูบานจารุพัฒนามี ปรับปรุงสนามเด็กเลนตาม
สนามเด็กเลนสําหรับเด็กเยาวชน แบบแปลนกําหนด
และประชาชนทั่วไป

100,000

-

-

-

การกอสรางเปน หมูบานมีสถานที่
ไปตามแบบแปลนสําหรับการประ
100%
ชุมและการจัด
กิจกรรม

กองสวัสดิการฯ
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ลําดับ

โครงการ

ที่
4 โครงการปรับปรุงศาลากลางบาน
หมูบานจารุพัฒนา
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 2)
5 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนก
ประสงค
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 2)
6 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนก
ประสงค ชุมชนกุดยางสามัคคี
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 2)

รวม

6 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
เพื่อใหหมูบานจารุพัฒนามี ปรับปรุงศาลากลางบานตาม 100,000
สนามเด็กเลนสําหรับเด็กเยาวชน แบบแปลนกําหนด
และประชาชนทั่วไป

เพื่อใหชุมชนมีลานกีฬาสําหรับ กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค
การออกกําลังกายและเปนการ บริเวณสนามกีฬากลาง

เลนกีฬาตานยาเสพติด

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

-

การกอสรางเปน หมูบานมีสถานที่
ไปตามแบบแปลนสําหรับการประ
100%
ชุมและการจัด
กิจกรรม

กองสวัสดิการฯ

-

3,000,000

-

-

การกอสรางเปน ประชาชนมี
กองสวัสดิการฯ
ไปตามแบบแปลนสุขภาพแข็งแรง
100%
หางไกลจากยาเสพติด

-

3,000,000

-

-

การกอสรางเปน ประชาชนมี
กองสวัสดิการฯ
ไปตามแบบแปลนสุขภาพแข็งแรง
100%
หางไกลจากยาเสพติด

จังหวัดกาฬสินธุ ตามแบบแปลน

ที่กําหนด
เพื่อใหชุมชนมีลานกีฬาสําหรับ กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค
การออกกําลังกายและเปนการ บริเวณสวนสาธารณะ

เลนกีฬาตานยาเสพติด

-

กุดยางสามัคคี ตามแบบ
แปลนที่กําหนด

-

30,460,960 36,060,960 30,060,960 30,060,960

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นดวยนวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขันได
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
1.ยุทธศาสตรที่ 12 พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
12.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ

ที่
1 โครงการการประชุมประจํา
เดือนคณะกรรมการชุมชนและ
ผูนําชุมชน

2 โครงการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ชุมชน

3 โครงการประกวดชุมชนดีเดน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
540,000 จํานวนชุมชนที่

คณะกรรมการชุมชนและผูนํา

ในการพัฒนาและเปนการแลก และผูนําชุมชนกลุมตาง ๆ

เขมแข็งพึ่งตนเอง

ชุมชนกลุมตาง ๆ ไดรวมประชุม

เปลี่ยนความคิดเห็นและการ จํานวน 36 ชุมชน อยางนอย
แกไขปญหาชุมชนและพัฒนา เดือนละ 1 ครั้ง
ชุมชนรวมกัน

ได

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน

2561
(บาท)
540,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
540,000 540,000

กองสวัสดิการฯ

มีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรม
ตาง ๆ รวมกับเทศบาลตลอดจน

เพื่อสงเสริมและสนับสนุน -จัดอบรมใหความรูดานการ
วิชาการดานการเกษตร
เกษตรใหกับชุมชน
ใหกับชุมชน
-จัดหาวัสดุอุปกรณในการ
สาธิตดานการเกษตร

30,000

เพื่อสงเสริมใหชุมชน มี ๓๖ ชุมชน ใน ๔ ป
สวนรวมในการพัฒนา
โดยมีแบบอยางของชุมชน
ที่เขมแข็งเปนตนแบบ

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนชุมชนที่
เขมแข็งพึ่งตนเอง
ได

เกษตรกรในชุมชน และผูเขา

กองสวัสดิการฯ

รับการอบรมไดรับความรูมี

ทักษะดานการเกษตร เพื่อ
ลดตนทุนการผลิต และเพิ่ม

30,000

30,000

30,000

จํานวนชุมชนที่ ชุมชนมีแบบอยางในการ กองสวัสดิการฯ
เขมแข็งพึ่งตนเอง พัฒนาชุมชน
ได
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ลําดับ

โครงการ

ที่
4 โครงการแขงขันกีฬาชุมชน
สัมพันธสมานฉันทปรองดอง

5 โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สรางสรรค
สําหรับเด็กและเยาวชน
(ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
และเพิ่มเติมงบประมาณจาก
เดิม 100,000 บาท)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
เพื่อใหชุมชนไดออกกําลังกาย จัดการแขงขันกีฬาเพื่อเชื่อม 120,000
เลนกีฬา และไมยุงเกี่ยวกับ ความสุมพันธในชุมชน 36
ยาเสพติด
ชุมชน ปละ 1 ครั้ง
- เพื่อใหเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
มีพื้นที่หรือเวที เพื่อแสดง
ออกในทางสรางสรรค และ
หางไกลยาเสพติด
-เพื่อรณรงคสกัดกั้นนักดื่ม
หนาใหมและเปดโอกาสให

เยาวชนในเขตเทศบาล
จํานวนไมนอยกวา 50 คน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
120,000 120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
120,000 จํานวนชุมชนที่

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
สรางความรักความสามัคคี

กองสวัสดิการฯ

เขมแข็งพึ่งตนเอง ในชุมชนและเปนชุมชนที่

ได

เขมแข็ง

150,000

150,000

150,000

150,000 เด็กและเยาวชนจัด เด็กและเยาวชนไม กองสวัสดิการฯ
กิจกรรมไมนอยกวา ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
24 กิจกรรม

6 โครงการเขาคายเยาวชนเพื่อ
เพื่อใหเด็กและเยาวชนได สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน 100,000
สรางภาวะผูนําปองกันแกไขปญหา มีกิจกรรมและใชเวลาวาง จํานวนไมนอยกวา 200 คน
ของเยาวชน
ใหเกิดประโยชนตอชุมชน จัดกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชน
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

100,000

100,000

100,000 จํานวนชุมชนที่ เด็กและเยาวชนไดใช กองสวัสดิการฯ

จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคตลอด

ปงบประมาณเดือนละ 2 ครั้ง

เยาวชนทํากิจกรรมที่ดี มีศีลธรรม

-เพื่อรณรงคเชิญชวนทุก
ภาคสวนรวมใจกันงดเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล

เขมแข็งพึ่งตนเอง เวลาวางใหเกิดประโยชน

ได

ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

มีอาชีพเสริมรายไดกับ

ตัวเองและครอบครัว
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการอบรมจัดทําและทบทวนแผน เพื่อใหคณะกรรมการชุมชน จัดอบรมคณะกรรมการชุมชน
ชุมชน
มีความรูความเขาใจในการ ปละ 1 ครั้ง
จัดทําแผนตามความตองการ
ของชุมชน
8 โครงการจัดทํารายงาน
กิจการชุมชน

เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ รวบรวมผลงาน ๓๖ ชุมชน
กิจกรรมและผลงานของ เปนรูปเลม จํานวนไมนอยกวา
ชุมชนในเขตเทศบาล
300 เลม / ป

9 โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนว - เพื่อสงเสริมใหประชาชนดํา ครอบครัวชุมชนในพื้นที่เขต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ เนินชีวิต ตามแนวปรัชญา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน
พระบาทสมเด็จพรเจาอยูหัวฯ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมกลุม 36 ชุมชน

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
50,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

20,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนชุมชนที่ -ชุมชนมีแผนพัฒนาของตนเอง กองสวัสดิการฯ
เขมแข็งพึ่งตนเอง -ภาครัฐสามารถสนับสนุนแผน
ได
ชุมชนไดตามตองการ

จํานวนชุมชนที่ ชุมชนไดเผยแพรประชา กองสวัสดิการฯ
เขมแข็งพึ่งตนเอง สัมพันธกิจกรรมผลงาน
ได
ของชุมชนตอสาธารณะ

30,000 จํานวนชุมชนที่

-ประชาชนดําเนินชีวติตามแนว

เขมแข็งพึ่งตนเอง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ได

เกิดการรวมกลุม สรางเครือขาย

สรางเครือขาย เกิดการแบงปน

-ชุมชนสามารถจําหนายผลิต

ผลผลิตซึ่งกันและกันภายใน

ภัณฑของชุมชนเปนการเพิ่มราย

ชุมชน เกิดความรักความสามัคคี

ได

-สงเสริมใหมีตลาดชุมชนเพื่อ

การจําหนายผลิดตภัณฑของ
ชุมชนเปนการเพิ่มรายไดใน
ครัวเรือน

กองสวัสดิการฯ

174

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
10 โครงการชุมชนรวมใจ รักษาศีล 5

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถาวย ชุมชนสมัครใจเขารวมโครงการ
เปนพระราชกุศลแดพระบาท จํานวน 9 ชุมชน

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
30,000 จํานวนชุมชนที่

-ประชาชนมีจิสํานึกและไดแสดง

เขมแข็งพึ่งตนเอง

ออกถึงความรับผิดชอบ มีสวนรวม

ได

ในการสรางสรรคสังคม ถิ่นกําเนิด

สมเด็จพระเจาอยูหัวผูทรงพระ

คุณอันประเสริฐและสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินี

ของตนเอง

นาถ ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ

ความเขาใจ เคารพในความคิด

-เพื่อประโนชนสุขแหงประชา-

เห็นของกันและกัน มีความเอื้อ

ชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ

เฟอ เปนสังคมเครือญาติ

-เพื่อสันติสุขแหงประเทศชาติ

โยชนในการนําหลักธรรมทาง

กองสวัสดิการฯ

-ประชาชนในชุมชนมีความรัก

-ประชาชนเห็นคุณคาและประ-

พระพุทธศาสนา มาดําเนินชีวิต

อยางมีความสุข
-ประชาชนมีความตระหนัก รัก
ปกปอง เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย ซึ่งจะสงผลให
ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน

11 โครงการกอสรางสนามเด็กเลน
(เสนอโดยชุมชนริมแกงฯ)

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี กอสรางลานคอนกรีตหนา
พื้นที่ออกกําลังกายในชุมชน 0.10 ม. ขนาด 15.00 x
30.00 ม. หรือมีพื้นที่ 450.00

ตร.ม.

-

200,000

-

-

การกอสรางเปนไป ชุมชนมีพื้นที่สําหรับใหเด็ก กองสวัสดิการฯ

ตามแบบแปลน

และเยาวชนไดออกกําลังกาย

175

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
คณะกรรมการชุมชนและผูนํา 800,000

12 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
การศึกษาดูงานของผูนําชุมชน
และกลุมตาง ๆ ในชุมชน

เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหกับผูนําชุมชนและกลุม
ตางๆ ในชุมชน

13 โครงการคัดเลือกแมดีเดนในวันแม
แหงชาติ

เพื่อประกาศยกยองคุณงาม มอบโลแมดีเดน 36 คน และ
ความดีของผูเปนแมและจัด จัดพิธีเนื่องในวันแมแหงชาติ
กิจกรรมวันแมแหงชาติ

90,000

14 โครงการเฝาระวังและติดตาม
ผูผานการบําบัดฟนฟู ผูติดยา
เสพติด

เพื่อไมใหผูติดยาเสพติด
กลับไปเสพยาเสพติดอีก

50,000

15 โครงการรณรงคตอตาน
ยาเสพติด

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค
จัดกิจกรรมเผยแพรรณรงค
ตอตานยาเสพติด ในวันที่ ตอตานยาเสพติดใหประชาชน
26 มิ.ย. ของทุกป ซึ่งเปนวัน ในเขตเทศบาล ไดตระหนัก
ตอตานยาเสพติด
ถึงพิษภัยของยาเสพติด และ

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
800,000 800,000

2564
800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวนชุมชนเขมแข็ง คณะกรรมการชุมชนและผูนํา

พึงตนเองได

กลุมตาง ๆ ใน 36 ชุมชน ๆ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ละ 10 คน

กองสวัสดิการฯ

กลุมตางในชุมชนมีความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน

เพิ่มมากขึ้น

บําบัดผูปวยที่ติดยา
เสพติดในชุมชน

90,000

90,000

90,000 จํานวนผูเขารวม

ผูเปนแมไดรับการยกยอง

กองสวัสดิการฯ

ไมนอยกวา 300 คน เชิดชูเกียรติและมีสวนรวมใน

การแสดงความจงรักภักดี

50,000

50,000

50,000 การบําบัดเปนไป ไมมีผูปวยที่เคยติดยา กองสวัสดิการฯ
ตามเกณฑที่กําหนด เสพติดไปเกี่ยวของกับ

ยาเสพติดอีก

เฝาระวังยาเสพติดรวมกันปละ

1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัย

พึงตนเองได

และหางไกลยาเสพติด

กองสวัสดิการฯ
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
16 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
สภาองคกรชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหคณะกรรมการสภาองค- คณะกรรมการ และสมาชิกสภา

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

กรชุมชนมีความรูความเขาใจ องคกรชุมชน 36 ชุมชน
ในการปฏิบัติงานของสภา
องคกรชุมชน

17 โครงการตอเติมศาลาชุมชน
(เสนอโดยชุมชนทุงศรีเมืองพัฒนา)

และจัดงานประเพณีในชุมชน เทศบาลกําหนด)

18 โครงการปรับปรุงตลาดชุมชน
กุดยางสามัคคี
(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี)

เพื่อใหคนในชุมชนนําผลิต- ตอเติมกันสาดหลังคาและปรับ
ภัณฑของคนในชุมชนมาวาง ปรุงหองน้ํา
จําหนาย
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

19 โครงการครอบครัวคุณธรรม
นําสังคมเมืองกาฬสินธุสูความ
เขมแข็ง
(ขอเพิ่มเติมงบประมาณจาก
เดิม 3 ป เปน 4 ป ๆ ละ
40,000 บาท)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อสงเสริมใหสมาชิกใน
ครอบครัวมีหลักธรรม
ในการดําเนินชีวิต

เพื่อใชเปนที่ประชุมประชาคม ตอเติมศาลาชุมชน (ตามแบบ

ครอบครัวในชุมชนจํานวน 36

ชุมชน เขารวมกิจกรรมเขาวัด

ปฏิบัติธรรม

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
50,000 สภาองคกรชุมชน
มีความเขมแข็ง

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการเขาใจในการ

กองสวัสดิการฯ

ปฏิบัติงานของสภาองคกร-

ชุมชน

-

-

250,000

-

การกอสรางตอเติม ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ กองสวัสดิการฯ

เปนไปตามแบบ ในการประชาคมและจัดงาน
แปลนที่กําหนด ประเพณี
-

75,000

-

40,000

40,000

40,000

-

การกอสรางเปน ประชาชนในชุมชนมีรายได กองสวัสดิการฯ
ไปตามแบบแปลน เพิ่มขึ้น
ที่กําหนด

40,000 ครัวเรือนเขารวมไม สมาชิกในครอบครัวไดเขาวัด กองสวัสดิการฯ
นอยกวา 30 ครัวเรือน ปฏิบัติธรรมนําหลักคําสอน

มาใชในชีวิตประจําวัน

177

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 โครงการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ เพื่อใหเยาวชนในเขตเทศบาล -เยาวชนในเขตเทศบาล
ตระหนักนึกความสําคัญ ทั้ง 36 ชุมชน
ในการพัฒนาตนเอง
พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ
21 โครงการสรางสานสัมพันธ
ครอบครัวอบอุน

เพื่อสรางความสัมพันธ
ครอบครัวในเขตเทศบาล
ของครอบครัวในเขตเทศบาล ทั้ง 36 ชุมชน

22 โครงการเลือกตั้งประธาน
ชุมชนและคณะกรรมการชุมชน

เพื่อจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในกรณีที่ครบ
วาระการดํารงตําแหนง
เพื่อสงเสริมการดําเนิน
งานของกองทุนแมของ
แผนดิน
เพื่อเปนการบําบัดฟนฟู
ผูติดและผูเสพยาเสพติด
เพื่อใชเปนที่ประชุมประชาคม
และจัดงานประเพณีในชุมชน

23 โครงการสงเสริมการดําเนิน
งานกองทุนแมของแผนดิน
24 โครงการบําบัดฟนฟูผูติด/
ผูเสพยาเสพติด
25 โครงการปรับปรุงและตอเติม
ที่ทําการชุมชนวัดหอไตร
(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตร)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

เด็กและเยาวชน
ไดรับการพัฒนา ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ
ศักยภาพ
จํานวนเด็กและเยาวชน

กองสวัสดิการฯ

50,000

50,000

50,000

50,000 ครัวเรือนเขารวมไม ครอบครัวในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ
นอยกวา 30 ครัวเรือน มีความอบอุน

100,000

100,000

100,000

100,000 มีจํานวนผูมาใชสิทธิ การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต กองสวัสดิการฯ
เลือกตั้งไมต่ํากวา 70% และเที่ยงธรรม

30,000

30,000

30,000

ชุมชนตามระเบียบกําหนด
กองทุนแมของแผนดิน

2564
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000

กองทุนแมของแผนดิน

กองทุนแมของแผนดิน กองสวัสดิการฯ

ไดรับการสงเสริม
ผูติด/ผูเสพยาเสพติด
ตอเติมที่ทําการชุมชน (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด)

325,000
130,000

325,000
-

325,000
-

325,000 จํานวนผูติดผูเสพ ผูติดและผูเสพยาเสพติด กองสวัสดิการฯ
ยาเสพติดไดรับการ ไดรับการบําบัด
การปรับปรุงและตอเติม ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ กองสวัสดิการฯ
เปนไปตามแบบแปลน ในการประชาคมและจัดงาน

ที่กําหนด

ประเพณี

178

ลําดับ

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ศูนย ศสมช.
(เสนอโดยชุมชนทาสินคา)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อปรับปรุงและซอมแซม ปรับปรุงและซอมแซมตาม
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
แบบแปลน
ของชุมชน

27 โครงงการจัดซื้อที่ดินเพื่อ
กอสรางที่ทําการชุมชนเกษตรฯ
(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อจัดซื้อที่ดินเปนที่ทําการ ที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา 30
ชุมชน
ตารางวา

28 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัด
สรางศาลาเอนกประสงค
ชุมชนโรงงิ้ว
(เสนอโดยชุมชนโรงงิ้ว)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อสรางลานกีฬาแกเยาวชน ที่ดินเนื้อที่ไมนอยกวา 1 งาน
และลานสาธารณะประโยชน 28 ตารางวา
เอนกประสงคและชาวชุมชน
โรงงิ้ว

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

การปรับปรุงซอมแซม ประชาชนในชุมชนมีสถานที่

กองสวัสดิการฯ

เปนไปตามแบบแปลน ในการประชาคมและจัดงาน

ที่กําหนด

-

500,000

-

-

ประเพณี

ที่ดิน 30 ตร.ว. ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ กองสวัสดิการฯ
ในการประชาคมและจัดงาน

ประเพณี

850,000

-

-

-

ที่ดิน 1 งาน
28 ตร.ว.

ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ กองสวัสดิการฯ
ในการประชาคมและจัดงาน

ประเพณี
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
29 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
(เสนอโดยชุมชนบุญกวาง)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อปรับปรุงอาคารใหมี
สภาพใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงหลังคาที่รั่วซึมปรับ

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

การปรับปรุงซอมแซม ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ กองสวัสดิการฯ

ปรุงฝาเพดาน ปรับปรุงหองน้ํา

เปนไปตามแบบแปลน ในการประชาคมและจัดงาน

กั้นผนังหองเก็บของเปลี่ยน
ประตู หนาตาง

ที่กําหนด

30 โครงการแขงขันกีฬาผูสูงอายุเทศบาล เพื่อจัดการแขงขันกีฬา
ผูสูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ
สําหรับผูสูงอายุในเขตเทศบาล จํานวน 400 คน
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 1)
31 โครงการจุติสุขาวดี
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

2561
(บาท)
90,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาสในเขต
ในสังคมและสรางเครือ
เทศบาลและเครือขาย
ขายความรวมมือการลด ความรวมมือ
ความเหลื่อมล้ําในสังคม

100,000

-

100,000

100,000

ประเพณี

100,000

100,000 จํานวนผูสูงอายุเขผูาสูงอายุมีสุขภาพแข็งกองสวัดสดิการ
รวมการแขงขันไมแรงอารมณแจมใส สังคม
นอยกวา 400 คน
เบิกบาน

100,000

100,000

-

1.ผูยากไรผูดอยโอกาส กองสวัสดิการฯ

ไดรบั การดูแลจัดงาน

ศพอยางสมศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
32 โครงการอนุรักษพันธุพืชอัน
เนื่องมาจากโครงการพระราช
ดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

33 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
และครอบครัวในชุมชน
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

รวม

33 โครงการ

1. เพื่อปองกันรักษาพื้นที่
ปาธรรมชาติของหนวยงาน
2.เพื่อสํารวจและเก็บรวบ
รวมทรัพยากรในพื้นที่
3.เพื่อใหหนวยงานรวมสนอง
พระราชดําริวางแผนและ
ขยายผล
4.เพื่อนําแนวทางสรางจิต
สํานึกในการรักษาธรรมชาติ
ในพื้นที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.ชุมชน,เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
2.พนักงานเจาหนาที่ใน
สังกัด อปท.
3.สถานศึกษาในสังกัด
อปท.

2564
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

-

1.รูขอมูลทางกายภาพ กองสวัสดิการฯ
ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม

ศักยภาพชุมชนและ
ภูมิปญญาทองถิ่น นํา

ภูมิปญญาไปพัฒนา
ตอยอดเนนผลิตภัณฑตา งๆ

ที่ทําใหเปนมาตรฐาน

สากล
2.มีการทําฐานทรัพยากร
ทองถิ่นระดับตําบลเทศบาล

1.เพื่อสงเสริมภาวะผูนําใน 1.ผูนํากลุมสตรีในชุมชน
ดานการพัฒนาครอบครัว 2.ครอบครัวในชุมชน
แกสตรีในชุมชน
2.เพื่อใหครอบครัวในชุมชน
ไดมีกิจกรรมสงเสริมสัมพันธ
ภาพในครอบครัว
3.เพื่อเปนการสรางเครือ
ขายสตรีและครอบครัวใน
ชุมชน
-

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

-

-

50,000

50,000

50,000

-

ผูนํากลุมสตรีในชุมชน กองสวัสดิการฯ
ไดมีการพัฒนาศักยภาพ

2.ครอบครัวในชุมชน

มีกิจกรรมรวมกัน
3.มีเครือขายสตรีและ

ครอบครัวในชุมชน

3,865,000

3,850,000 3,225,000 2,975,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเที่ยว และนาลงทุน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 3 การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริมศิลปะวัฯฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 13 สรางความมั่นคงในชีวติ ของคนในชุมชน
13.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
1 โครงการฝกอบรมอาชีพและ
สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ
ชุมชน

รวม

1 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-ชุมชนมีอาชีพเพื่อเพิ่มรายได -150 คนโดยแบงฝกอบรมอาชีพ

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
200,000 ผลิตภัณฑกลุม

ใหกับครอบครัว

เปน 3 รุน
-กลุมอาชีพมีทุนหมุนเวียนใน -สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
การประกอบอาชีพ
จํานวน 16 กลุม

-

-

อาชีพไดรับการรับรอง

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
-ประชาชนผูผานการอบรม

กองสวัสดิการฯ

มีรายไดเพิ่มขึ้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ -กลุมอาชีพมีทุนหมุนเวียนใน

ชุมชน

200,000

200,000

200,000

200,000

การประกอบอาชีพ

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และ 5 สรางสังคมแหงความมั่นคงและปลอดภัย
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1.ยุทธศาสตรที่ 14 สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ

โครงการ

ที่
1 โครงการจางเอกชนรักษา
ความปลอดภัยสํานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
เพื่อใหอาคารสํานักงานและ จางเหมาเอกชนดูแลรักษาความ 280,000
ทรัพยสินทางราชการมีความ ปลอดภัยสํานักงานเทศบาลเมือง
ปลอดภัย
กาฬสินธุ( นอกเวลาราชการ)

-

-

280,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
280,000 280,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
280,000 งานจางเปนไปตาม
ขอกําหนด

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
อาคารสํานักงานเทศบาลและ

สํานักปลัดฯ

ทรัพยสินทางราชการมีความ

ปลอดภัย

280,000

280,000

280,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และ 5 สรางสังคมแหงความมั่นคงและปลอดภัย
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1.ยุทธศาสตรที่ 14 สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
14.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ

โครงการ

ที่
1 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
เฝาระวังเหตุการณสาธารณ จัดชุดสายตรวจจักรยาน อปพร. 892,800
ภัยที่อาจเกิดขึ้น ดูแลความ ออกตรวจตราตามจุดเสี่ยงภัย
สงบเรียบรอยของชุมชนและ ในชวงเวลาที่กําหนด
สถานที่ราชการ

2 โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
รุนที่ 12
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2563 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

ฝกอบรมจัดตั้งสมาชิก อปพร. รับสมัครประชาชนที่สนใจเขา
รุนที่ 12 โดยถายทอดความ รับการฝกอบรมจัดตั้งเปนสมาชิก
รู ทักษะ ดานการปองกันและ อปพร.รุนที่ 12 จํานวน 50

3 โครงการฝกอบรมทบทวนสมาชิก
อปพร. และทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อใหสมาชิก อปพร.ที่ผาน สมาชิก อปพร. เขารับการฝก 200,000
การฝกอบรมจัดตั้งไปแลวทั้ง อบรม จํานวน 50 คน
10 รุน ไดทบทวนความรู
และเพิ่มเติมทักษะใหม ๆ
ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

บรรเทาสาธารณภัย

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
892,800 892,800

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
892,800 สายตรวจจักรยาน สรางความปลอดภัยใน สํานักปลัดฯ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ ชีวิตและทรัพยสินของ

กําหนด

150,000

-

-

ประชาชน

อปพร. จํานวน สรางเครือขายสมาชิก อปพร. สํานักปลัดฯ
50 คน
เพิ่มขึ้น เพื่อใหเปนกําลัง
สนับสนุนเจาหนาที่ในการ

คน

ปฏิบัติงานดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
และบรรเทาสาธารณภัย

-

200,000

-

อปพร.เขารวมการ

สมาชิก อปพร.เขารับการฝก

ฝกอบรม 50 คน อบรม จํานวน 50 คน มี
ความรู ทักษะเพิ่มเติมสามารถ

เปนกําลังสนับสนุนเจาหนาที่

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการฝกอบรมพัฒนา
ระบบการบริการการ
แพทยฉุกเฉิน (EMS)
(ขอเพิ่มเปาหมายในป 2562
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใหมีระบบการบริการ ฝกอบรมบุคลากรและ
การแพทยฺฉุกเฉินที่ได
จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ
มาตรฐานทั้งดานบุคลากร ทางการแพทยฉุกเฉิน
แพทยและดานเครื่องมือ
อุปกรณการปฏิบัติงาน

5 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
กระพริบเตือน
(ขอเพิ่มเติมเปาหมายจาก
เดิม 6 จุด เปน 24 จุด
และงบประมาณ ป 2562
และป 2563)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใชเตือนผูใชรถใชถนนให
ทราบทางแยกขางหนา เพื่อ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุใน
จุดเสี่ยงภัย

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
-

2564
(บาท)
-

3.แยก เอส อาร ภายในชุมชน

สงเปลือย จํานวน 3 ชุด
4.แยกถนนชัยสุนทร
ตัดถนนบายพายสงเปลือย
5.แยกทางเขาชุมชนหนอง
ไชยวานตัดถนนบายพาส
สงเปลือย (ขางโชวรมู บริษัท
ฟอรด)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

การเสียชีวิตจาก ปญหาการเกิดอุบัติเหตุได สํานักปลัด
อุบัติเหตุทางถนน รับการปองกันและแกไข
ไมเกิน 1 ตอแสน

ประชาชนไดรับความสะดวก

ประชากร

และปลอดภัยในการสัญจร

งานกอสรางเปนไป ปญหาการเกิดอุบัติเหตุได

ติดตั้งไฟกระพริบจํานวน 24 จุด

1.แยกทางเขาชุมชน
ดอนกลอยตัดถนนหนา
เรือนจํา
2.แยกทางเขาชุมชน
หัวโนนโกตัดถนนถีนานนท

ตัวชี้วัด
(KPI)

25,000

-

-

-

ตามแบบแปลน รับการปองกันและแกไข
ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัยในการสัญจร

25,000
75,000

-

-

-

25,000

-

-

-

25,000

-

-

-

สํานักปลัด

185

ลําดับ

โครงการ

ที่

(ขอเพิ่มเปาหมายและงบ
ประมาณ ป 2562 และ
ป 2563) (ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6.แยกถนนหนองทุมตัด
ถนนหนาเรือนจํา
7.แยกซอยอภัย 1 ตัด
ถนนอภัย
8.แยกซอยอภัย 1 ตัด
ถนนบายพาสทุงมน
9.แยกซอยอภัย 2 ตัด
ถนนอภัย
10.แยกซอยคําผลพัฒนา
ตัดถนนธนะผล
11.แยกถนนซอยน้ําทิพย
ตัดถนนเรียบคลองฮีโร
12.แยกทางเขาหมูบาน
ทุงสระตัดถนนอนรรฆนาค
13.แยกถนนผาขาวตัด
ถนนกาฬสินธุ (แยกวัด
กลางพระอารามหลวง)
2 จุด
14.แยกถนนสงเปลือย
ตัดถนนพิมพะนิตยพัฒนา

2561
(บาท)
25,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

-

25,000

-

-

-

25,000

-

-

-

25,000

-

-

-

25,000

-

-

-

25,000

-

-

-

25,000

-

-

-

50,000

-

-

-

-

25,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

186

ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
15.แยกทางเขาชุมชน
ทุงศรีเมืองตัดถนนทุง
ศรีเมือง
16.แยกทางเขาชุมชน
ทุงมนตัดถนนทุงศรีเมือง
17.แยกคําพลพัฒนา
ตัดถนนอนรรฆนาค
18.แยกซอยเกาะแกว
ตัดถนนถีนานนท
19.แยกถนนกุดยาง
สามัคคีตัดถนนคลอง
ฮีโร (ฝงทางเขาเมือง)
20.แยกถนนดงปอตัด
ถนนบายพาสหัวคู
(ศาลากลางหลังใหม)
21.แยกถนนดอนสวรรค
ตัดถนนคลองฮีโร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
25,000

2564
(บาท)
-

-

-

25,000

-

-

-

25,000

-

-

-

25,000

-

-

-

25,000

-

-

-

25,000

-

-

-

25,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

187

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
6 โครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณ
จราจร

เพื่อติดตั้งระบบไฟสัญญาณ
จราจรตามแยกจุดตัดถนน
สายหลักภายในเขตเทศบาล
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ติตตั้งระบบไฟสัญญาณ จํานวน

งานจางเปนไปตาม ปญหาการเกิดอุบัติเหตุไดรับ

6 จุด

แบบแปลน

การปองกันและแกไขประชา-

ชนไดรับความสะดวกและ

1.แยกถนนธนะผลตัดถนน
โสมพะมิตร (แยกโรงงิ้ว)
2.แยกถนนธนะผลตัดถนน
1155 (แยกขาวสาร)

-

950,000

-

-

-

950,000

-

-

3.แยกถนนชัยสุนทรตัดถนน

-

-

950,000

-

-

-

-

950,000

-

-

-

950,000

-

950,000

-

เทศบาล 23 (แยกศึกษาภัณฑ)

4.แยกถนนกาฬสินธุตัดถนน
แกงสําโรง (แยกศาลหลักเมือง)

5.แยกถนนโสมพะมิตรตัด
ถนนพรรณา (แยกอีฮง)
6.แยกถนนผาขาวตัดถนน
กาฬสินธุ

ปลอดภัยในการสัญจร

สํานักปลัดฯ

188

ลําดับ

โครงการ

ที่
7 โครงการปรับปรุงเครื่องหมาย
จราจรในเขตเทศบาล

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ปรับปรุงเครื่องหมายสัญญาณ 500,000
ทางถนนอํานวยความสะดวก จราจรและปายจราจรที่ลบเลื่อน
ใหกับประชาชนผูใชรถใช ชํารุด ใหชัดเจนพรอมใชงาน
ถนน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

2564
(บาท)
500,000 การเสียชีวิตจาก ประชาชนไดรับความสะดวก สํานักปลัดฯ
อุบัติเหตุทางถนน ในการสัญจร และสราง
ไมเกิน 1 ตอแสน ความปลอดภัยในชีวิตและ

ประชากร

เชน ตีเสนแบงชองจราจรทาสี

ทรัพยสิน

ของคันหินทางเทา ตีเสนทาง

ขาม (ทางมาลาย) ติดตั้งปาย
เตือน ปายบังคับ

8 โครงการตีเสนเครื่องหมาย
จราจรบนพื้นทาง ถนนอรรถเปศล ชวงจากวงเวียนเจ็ดแยก
หนองแซงถึงถนนสุรินทร

9 โครงการปรับปรุงแกไข
จุดอันตราย
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ซอมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย
ทางถนนอํานวยความสะดวก สัญญาณจราจร ทําการขีดสี

-

128,100

-

-

งานจางเปนไปตาม ประชาชนไดรับความในการ

แบบแปลน

ใหกับประชาชนผูใชรถใชถนน ตีเสนเครื่องหมายสัญญาณจรา-

-

2.ขีดสีตีเสน ติดตั้งปายจราจร

-

บังคับทางรวม บริเวณแยกหนา

สัญจร และสรางความปลอด

ภัยในชีวติ และทรัพยสิน

และปรับปรุงระบบการจราร จรบนพื้นทางความยาวประมาณ
ใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม 610 เมตร พรอมทางขาม
จราจร
-เพื่อปรับปรุง/ซอมแซมเครื่อง 1.ขัดสีตีเสน ติดตั้งปายจราร
หมายจราจรภายในเขต
ไดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
เทศบาลใหมีความชัดเจน จราจรแยกถนนประดิษฐตัด
ทันสมัย
ถนนเสนหา (แยกพรอมพรรณ)
พรอมทางขาม กอสรางเกาะ

สํานักปลัด

200,000

-

-

งานจางเปนไปตาม ประชาชนไดรับความสะดวก

แบบแปลน

ในการสัญจร และสราง
ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
100,000

-

-

สํานักปลัดฯ
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ลําดับ

โครงการ

ที่

(ขอเพิ่มเปาหมายในป 2562)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บขส. (ถนนประดิษฐตัดถนน
โสมพะมิตร) รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาล
3.ขีดสีตีเสน ติดตั้งปาย
จราจรไดมาตรฐานตาม
หลักวิศวกรรมจราจร
ถนนกาฬสินธุจากบริเวณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

300,000

100,000

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

-

-

2564
(บาท)

แยกปาไมถึงแยกศาลหลักเมือง

(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

(ขอเปลี่ยนแปลงจากป
2561 เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

4.ขีดสีตีเสน ติดตั้งปาย
จราจรไดมาตรฐานตาม
หลักวิศวกรรมถนนภิรมย
จากวงเวียนพระยาชัยสุนทรถึงแยกโรงเรียน
กาฬสินธุพิทยาสัย
5.ขีดสีตีเสน ติดตั้งปาย
จราจรไดมาตรฐานตาม
หลักวิศวกรรมถนนชัย
สุนทรจากวงเวียนไดโนเสารถึงวงเวียนโปงลาง
6.ขีดสีตีเสน ติดตั้งปาย
จราจรไดมาตรฐานตาม

30,000

-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

190

ลําดับ

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หลักวิศวกรรมถนน
ถีนานนทบริเวณเขตหนา
โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย (มิตรภาพที่ 32)
7.ขีดสีตีเสน ติดตั้งปาย
จราจรไดมาตรฐานตาม
หลักวิศวกรรมถนนประดิษฐบริเวณหนาโรงเรียน
เทศบาล 4 (แหงใหม)

2561
(บาท)

100,000

50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-

50,000

-

50,000

2564
(บาท)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

-

10 โครงการฝกอบรมใหความรูกับ
ประชาชนเกี่ยวกับการปองกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องตน

ฝกอบรมใหความรูดานการ ประชาชนในชุมชน ชุมชนละ
ปองกันและระงับอัคคีภัยให 30 คน
กับประชาชนในชุมชน ทั้ง
36 ชุมชน

50,000 ปองกันการเกิดอัคคี ลดการเกิดเหตุอัคคีภัยในบาน สํานักปลัดฯ
ภัยในอาคารบานเรือน เรือนของประชาชน

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จางเหมาบุคคลเพื่อชวย จางเหมาบุคคลจํานวน 10 คน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ปองกันการเกิดอัคคี เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ สํานักปลัดฯ
ปฏิบัติงานดานการปองกัน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
ภัยในอาคารบานเรือน งานของเจาหนาที่ดังเพลิง
และบรรเทาสาธารณภัย บาทตอคน

191

ลําดับ

โครงการ

ที่
12 โครงการซอมแซมโหญเครื่อง
จักรกล

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ 1.เปลี่ยนถังบรรจุน้ํา ขนาด

2561
(บาท)
250,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

อุปกรณเครื่องใชในงานดาน 5,000 ลิตร ความหนา 6
การปองกันและบรรเทา มิลลิเมตร ของรถยนตบรรทุก
สาธารณภัย
น้ําดับเพลิง บรรเทา 11

ใชงาน

-

550,000

-

-

10,000 ลิตร ความหนา 6

(ขอเพิ่มเติมเปาหมาย)
(ฉบับที่ 3)

มิลลิเมตร ของรถยนตบรรทุก

10 ลอ บรรเทา 8
เลขทะเบียน 82-5558 กส
3.เคาะพนสีรถยนตตรวจการณ

30,000

-

-

-

30,000

-

-

-

เทศกิจ เทขทะเบียน ป 0956

(ขอเพิ่มเติมเปาหมายและ
งบประมาณป 2562)
(ฉบับที่ 3)

กาฬสินธุ
4.เคาะพนสีรถยนตตรวจ
การณเลขทะเบียน
บจ.8979 กาฬสินธุ
5.ปรับปรุงภายใน ภาย
นอกรถยนตกูชีพ-กูภัย
เลขทะเบียน บร 622 กส
6.เปลี่ยนถังบรรจุน้ํา ขนาด
4,000 ลิตร ความหนา 6

รถยนตดับเพลิงมี

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
รถยนตดับเพลิงอยูในสภาพ

ประสิทธิภาพในการ พรอมใชงานดานการปองกัน

หมายเลขทะเบียน 82-3552 กส.

2.เปลี่ยนถังบรรจุน้ํา ขนาด

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

100,000

-

-

-

250,000

-

-

และบรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัดฯ

192

ลําดับ

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

มิลลิเมตร พรอมเปลี่ยน
ระบบปมน้ําของรถยนต
ดับเพลิงบรรเทา 2 เลข
ทะเบียน 82-3559 กส
13 โครงการเพิ่มความปลอด
ภัยในทรัพยสินของราชการ

(ขอเปลี่ยนแปลงจากป 2561
เปนป 2562) (ฉบับที่ 3)

เพื่อติดตั้งกลองวงจรปด CCTV ติดตั้งกลองวงจรปดสี

ในบริเวณพื้นที่ที่สําคัญหรือ อินฟาเรดระบบ HD
มีความเสี่ยงตอความปลอดภัย ความละเอียด 1 ลาน
ในชีวิตและทรัพยสินของ พิกเซล
ทางราชการและประชาชน ริมแกงดอนกลาง 10 จุด
-บริเวณสวนสาธารณะ
ริมแกงดอนกลาง 10 จุด
-บริเวณสถานีดับเพลิงยอย
แกงดอนลาง จํานวน 10 จุด
-บริเวณพุทธมณฑลจังหวัด
กาฬสินธุ จํานวน 15 จุด

การติดตั้งเปนไป
ตามที่กําหนด

ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การใชรถใชถนนปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร ลดปญหาการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนน

100,000

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

200,000

-

-

-

สํานักปลัดฯ
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
14 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก
ดูแลและรักษาทรัยพสิน

15 โครงการติดตั้งหัวดับเพลิง
จากทอสงน้ําประปา
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป 2561
เปนป 2562) (ฉบับที่ 3)

เพื่อจางเหมาบุคคลภายนอก
ดูแลและรักษาทรัพยสินที่ติด
ตั้งในอาคารเอนกประสงค
อาคารหองน้ํา 5 หลัง และ
บริเวณโดยรอบพุทธมณฑล
ภายในสวนสาธารณะแกง
ดอนกลาง
เพื่อติดตอหัวดับเพลิงจาก
ทอสงน้ําประปาใหครอบ
คลุมพื้นทีในเขตเทศบาล/
จุดเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุ
อัคคีภยั

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จางเหมาบุคคลภายนอกดูแล

2561
(บาท)
288,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
288,000 288,000

และรักษาทรัพยสิน จํานวน
2 คน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
288,000 งานจางเปนไปตาม
ขอกําหนด

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ทรัพยสินที่ติดตั้งในอาคารเอนก

สํานักปลัดฯ

ประสงค อาคารหองน้ํา 5 หลัง
และบริเวณ โดยรอบพุทธมณฑล

ภายในสวนสาธารณะแกงดอน

กลางไดรับการดูแลและรักษา

ติดตั้งหัวดับเพลิงจากทอ
สงน้ําประปาจํานวน 10 จุด
1.ตรงขามประตูทางเขา
วัดกลางทิศตะวันตก
2.ตรงขามรานโชควัฒนา
ยานยนตถนนธนะผล
3.หนากลินิกนายแพทย
สุรนาถถนนธนะผล
4.แยกกลางชุมชนสง
เปลือยกลาง (แยก SR)
5.บริเวณทางโคงแยก
ทางเขาหมูบานจัดสรร
ภายในชุมชนสงเปลือย
กลาง

-

500,000

-

-

ปองกันการเกิดอัคคี ลดการเกิดเหตุอัคคีภัยในบาน
ภัยในอาคารบานเรือน

เรือนของประชาชน

สํานักปลัดฯ
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ลําดับ

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

6.หนารานเจแอลเพา
เวอรซาวดถนนพรรณา
7.หนาที่ทําการชุมชน
หนองผักแวนถนนเสนหา
8.บริเวณตูโทรศัพท
สาธารณะถนนเสนหา
9.บริเวณหนารานเซเวน
อีเลฟแวนขาง รพ.กาฬสินธุ
ถนนกาฬสินธุ
10.ตรงขามปากซอย
อนรรฆนาค 22
ถนนอนรรฆนาค
16 โครงการสรางภูมิคมุ กันเด็กไทย
สรางความปลอดภัยทางน้ํา
(ขอเพิ่มเปาหมายในป
2562 - 2564)
(ฉบับที่ 3)

จัดฝกอบรมใหความรูและ นักเรียนในสังกัดโรงเรียน
ปองกันการจมน้ําในเด็กและ เทศบาลจํานวน 100 คน
รณรงคกูชีพทางน้ําเพื่อเอา
ชีวิตรอด พรอมสอนการวาย
น้ําใหแกนักเรียนในสังกัด
เทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

นักเรียนในสังกัดโรงเรียน

สรางความปลอดภัยใน สํานักปลัดฯ

เทศบาลผานการฝก ชีวิตและทรัพยสินของ

อบรม 100 คน ประชาชน

195

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่
17 โครงการชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

รวม

17 โครงการ

เพื่อชวยเหลือประชาชน
ที่ประสบอัคคีภัย วาตภัย
อุทกภัย

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนภานในเขต
เทศบาล

-

2561
(บาท)
-

4,320,800

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผูประสบภัยไดรับ ประชาชนที่ประสบภัย สํานักปลัดฯ
การชวยเหลือ 100% ไดรับการชวยเหลือ
เยียวยาทุกครัวเรือน

9,908,900 5,330,800 5,880,800

-

-

-
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสีป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
( แกไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู นาทองเที่ยว และนาลงทุน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 3 การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว
6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการคุณธรรมสรางผูนําแหง -เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมใน -นักเรียน 150 คน
การสรางสังคมยุคใหม
อนาคต
-สมาชิก/กรรมการพุทธ
สมาคม 30 คน
-เพื่อเสริมสรางความสามัคคี -อุดหนุนงบประมาณใหกับ
และทัศนคติที่ดีตอสังคมไทย พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ - ฝกพัฒนากาย และพัฒนาจิต - เยาวชน จํานวน ๑๖๐ คน

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

-นักเรียนมีความรูความเขาใจ สํานักการศึกษา
ในบทบาทหนาที่ ในฐานะพุทธ

ศาสนิกชน
-นักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติ

50,000

50,000

50,000

50,000

-

และเผยแพรตอสังคมโดยรวมได
- เยาวชนไดฝกปฏิบัติในฐานะ สํานักการศึกษา

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนใน คือการออกกําลังกายและ - ครู อาจารย จํานวน ๒๐ คน

พุทธศาสนิกชนที่ดี ในโครง

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ การฝกสมาธิ

- ผูเขารวมโครงการจาก มมร.

การปฏิบัติตนตามวิถีไทย
วิถีพุทธ

จํานวน ๑๐ คน

- เยาวชนในเขตเทศบาลไดรับ

- อุดหนุนงบประมาณใหกับ

ความรูเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

- วิทยากร จํานวน ๑๐ คน

สมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

อยางตอเนื่อง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

3 โครงการอนุรักษสงเสริม
เผยแพรและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมภูไท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อเยี่ยมเยียนและแลก -สมาชิกสมาคมวัฒนธรรมผูไทย
เปลี่ยนวัฒนธรรมผูไทย และผูสนใจ จํานวน 50 คน
-เพื่อประชาสัมพันธและ -อุดหนุนงบประมาณใหกับ
เผยแพรวัฒนธรรมผูไทย สมาคมผูไทยจังหวัดกาฬสินธุ

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ไดเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความ สํานักการศึกษา
คิดเห็นทางวัฒนธรรมกับชนเผา

ผูไทยในตางถิ่น

กาฬสินธุและวัฒนธรมผูไทย

บานหนองหลม
4 โครงการสงเสริมการดําเนิน เพื่อสงเสริมและสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณใหกับสภา
งานสภาวัฒนธรรมเทศบาล การดําเนินงานของสภา วัฒนธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เมืองกาฬสินธุ
วัฒนธรรมเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ
5 โครงการสนับสนุนการจัด
งาน "มหกรรมโปงลาง
แพรวากาฬสินธุ"
(ขอเปลี่ยนแปลงชื่อและ
รายละเอียดโครงการ)
(ฉบับที่ 3)

รวม

5 โครงการ

เพื่ออุดหนุนสํานักงาน
อุดหนุนสํานักงานพัฒนา
พัฒนาสังคมและความ สังคมและความมั่นคง
มั่นคงของมนุษยจังหวัด ของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ
กาฬสินธุในการประกวด
แขงขันกิจกรรมเยาวชน
ในการจัดงาน "มหกรรม
โปงลาง แพรวากาฬสินธุ"

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

-

สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมือง สํานักการศึกษา

กาฬสินธุ

200,000

200,000

200,000

200,000

-

ประชาชนไดรวมสืบสานวัฒน-

สํานักปลัดฯ

ธรรมและสงผลที่ดีตอเศรษฐกิจ

และการทองเที่ยว

400,000

400,000

400,000

400,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางเครือขายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการปองกันและรักษาความ เพื่อสงเสิรมใหภาคประชาชน
สงบเรียบรอยในเขตเทศบาล ไดมีสวนรวมในการปองกันและ
ดวย CCTV ภาคประชาชน ดูแลความปลอดภัยในชีวิต
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป 2561 และทรัพยสิน
เปนป 2563) (ฉบับที่ 3)

รวม

1 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานใหกับหอการคา

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000

2564
(บาท)
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 41 สามารถปองกันเหตุรายที่อาจ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

ลดอัตราการเสีย เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสิน
ชีวิตจากอุบัติเหตุทาง ของประชาชน
ถนน

จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 100

จุด

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

400,000

-

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางเครือขายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการศึกษาดูงานพัฒนา เพื่ออุดหนุนสมาคมผูสูง
ศักยภาพสงเสริมสุขภาพกาย อายุจังหวัดกาฬสินธุ
และสุขภาพจิตผูสูงอายุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-อุดหนุนใหกับสมาคม
ผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ

2 โครงการอุดหนุนโรงเรียนผูสูงอายุ เพื่อทํากิจกรรมรวมแลก จัดอบรมใหความรูแกนักเรียน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เปลีย่ นเรียนรูดานการนันทนา โรงเรียนผูสูงอายุตามหลักสูตร
การ สงเสริมและพัฒนาผูสูง โดยมีจํานวนผูสูงอายุทั้งหมด
อายุใหมีสวนรวมในสังคมและ 248 คน

2561
(บาท)
50,000

100,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

100,000

100,000

2564
(บาท)
50,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

สมาคมผูสูงอายุไดรับการ กองสวัสดิการฯ
ชวยเหลือในการดําเนิน
กิจกรรมของสมาคม

-

ผูสูงอายุไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและ กองสวัสดิการฯ
มีกิจกรรมรวมกันมีความรักความ

สามัคคี ความเอื้ออาทรหวงใย
เอาใจใส ใชเวลาวางใหเกิดประ-

ถายทอดภูมิปญญาสรางเครือ

โยชนสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

ขาย และสงเสรืมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของผูสงู อายุ

รวม

2 โครงการ

-

-

150,000

150,000

150,000

150,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางเครือขายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการอุดหนุนสมาคม เพื่ออุดหนุนสมาคมฌาปนกิจ- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเบี้ยฌาปนกิจสงเคราะหเบี้ยยังชีพ สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ยังชีพผูสูงอายุเทศบาลเมือง-

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเบี้ย- กองสวัสดิการฯ

ยังชีพผูสูงอายุเทศบาลเมือง-

ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุในการ กาฬสินธุมีความเขมแข็งในการ
สงเคราะหผสู ูงอายุที่เสียชีวิต บริหารกิจการของสมาคมฯ

กาฬสินธุมีเงินทุนหมุนเวียน

ในการบริหารกิจการ

และเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย
2 โครงการยืดอายุผูสูงวัยดวย เพื่อใหผูสูงอายุไดมีสุขภาพ -เพื่ออุดหนุนสมาคมฌาปน
กายใจที่สมบูรณ
ที่ดแี ละกําลังใจที่จะดํารงตน กิจสงเคราะหผูสูงอายุ
จังหวัดกาฬสินธุ
อยูในสังคมได

50,000

3 โครงการสงเสริมกิจการสภา -เพื่ออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนสภาองคกรชุมชน
องคกรชุมชนตําบลกาฬสินธุ ในการดําเนินงานของสภาองค- ตําบลกาฬสินธุ
กรชุมชนตําบลกาฬสินธุ

50,000

50,000

50,000

50,000

-

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห กองสวัสดิการฯ

ผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ
มีเงินทุนหมุนเวียน
50,000

50,000

50,000

-

องคกรชุมชนมีความเขม กองสวัสดิการฯ
แข็ง
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพ เพื่ออุดหนุนกลุมอาชีพใน อุดหนุนกลุมอาชีพในเขต
ชุมชน และสงเสริมอาชีพให เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
มีการพัฒนาอาชีพใหมีราย
ไดอยางมั่นคง

รวม

4 โครงการ

-

-

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
50,000

250,000

250,000

250,000

250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลุมอาชีพมีความเขมแข็ง กองสวัสดิการฯ

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณุข
8.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ - เพื่อใหครูผูสูงวัยรูจักดูแล - ครูบํานาญ จํานวน ๑๓๐ คน
ครูผูสูงวัยใสใจสุขภาพ
สุขภาพตนเองใหดีทุกดาน - ผูเขารวมโครงการ จํานวน
สรางพลังกาย พลังใจ ในทาง 10 คน
ที่ดี

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
50,000

720,000

720,000

720,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง สํานักการศึกษา

- วิทยากร จํานวน ๑๐ คน
- สมาคมครูบํานาญจังหวัด

กาฬสินธุ
2 โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 2)

-อุดหนุนงบประมาณให -ชุมชนในเขตเทศบาล
คณะกรรมการชุมชนเพื่อ ทั้ง 36 ชุมชนดําเนินการ
ดําเนินการตามโครงการ ตามโครงการ/กิจกรรม ชุมชน
พระราชดําริดานสาธารณสุข ละ 3 โครงการ / กิจกรรม
ในชุมชน ๆ ละ 3 โครงการ/ โดยใชงบประมาณชุมชนละ

กิจกรรม

20,000 บาท

720,000

จํานวน
โครงการ
ที่ชุมชน
ดําเนินการ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ไดดําเนินการตามโครง
การพระราชดําริดาน
สาธารณสุขเปนประโยชน
ตอชุมชน

สํานักการสาธารณสุข
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ลําดับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3 โครงการสงเสริมอาสาสมัคร เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
สาธารณสุขประจําหมูบาน ในการปฏิบัติงานของ
(อสม.) เชิงรุก (เงินอุดหนุน อสม.
สําหรับการดําเนินงานของ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อสม. ทั้ง 322 คนไดรับ
คาปวยการในการปฏิบัติ
งานคนละ 600 บาท/
เดือน

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
193,200 193,200

770,000

963,200

อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)
รวม

3 โครงการ

-

-

963,200

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
193,200 อสม.ทั้ง 322 คน
ไดรับคาปวยการ
ในการปฏิบัติงาน
คนละ 600 บาท
ตอเดือนครบทุก
คน

963,200

-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนไดรับ
การดูแลดาน
สาธารณสุขเบื้อง
ตนจาก อสม.

-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเที่ยว และนาลงทุน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 3 การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริมศิลปะวัฯฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 13 สรางความมั่นคงในชีวติ ของคนในชุมชน
13.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอด เพื่อชวยเหลือสมาคมคนตาบอด -สมาชิกของสมาคม
จังหวัดกาฬสินธุในการดําเนิน คนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ
กิจกรรมของสมาคม
-อุดหนุนใหกับสมาคม
คนตาบอด

รวม

1 โครงการ

-

-

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

2564
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สมาคมคนตาบอด
จังหวัดกาฬสินธุไดรับ
การชวยเหลือในการ

กองสวัสดิการฯ

ดําเนินกิจกรรมของสมาคม

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

205

แบบ ผ.03
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
( แกไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมภิบาล
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 6 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.ยุทธศาสตรที่ 9 สรางความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
9.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการขุดลอกกุดเชือก เพื่อกักเก็บน้ําไวใชเพื่อการ
และกุดยาง หมูที่ 4
เกษตร
บานหนองบัว ตําบล
โพนทอง เทศบาลตําบล

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกกุดเชือก เนื้อที่ 19 ไร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,000,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

-

ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

เกษตรในชวงฤดูแลง

0 งาน 44 ตารางวาและกุดยาง

เนื้อที่ 18 ไร 3 งาน
66 ตารางวา

โพนทอง กับเทศบาลเมือง

2 โครงการขุดลอกและ
-เพื่อเปนการขุดลอกและ
บํารุงรักษาคูคลอง
บํารุงรักษาหนองเบ็ญหนองเบ็ญ หนองอีคูณ หนองอีคูณ และเปด
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป รองน้ําใหมเปนทาง
2561 เปนป 2562) ระบายน้ําปองกันน้ําทวม
(ฉบับที่ 3)
เขตเทศบาล
รวม

2 โครงการ

-

ขุดลอกหนองเบ็ญ หนองอคูณ
กุดเชือก ขุดปรับปรุงคลองขุด
ของเทศบาล ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด

-

-

500,000

-

-

หนองเบ็ญ หนองอีคูณ สํานักการชาง

ไดรับการบํารุง
รักษา

-

4,500,000

-

-

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยอาศัย นาทองเที่ยว และนาลงทุน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่

โครงการ

1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไปมา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็กบานหนองสาหราย ไดรับความสะดวก
กวาง 4.00 ม. ยาว 2,300 ม.
หมูที่ 8 เทศบาลตําบลเหนือ
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
เชื่อมตอชุมชนดงปอ
ไมนอยกวา 9,200 ตร.ม.
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
พรอมไหลทางลูกรังสองขาง

2 โครงการกอสรางถนนคอน เพื่อใหประชาชนที่สัญจรไปมา กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กรีตเสริมเหล็กรอบถนนบึงไฮ ไดรับความสะดวก
กวาง 4.00ม. ยาว 760 ม.
เทศบาลตําบลหลุบเชื่อมตอ
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
กับเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไมนอยกวา 3,040 ตร.ม.
พรอมไหลทางลูกรังสองขาง
รวม

2 โครงการ

-

-

2561
(บาท)
4,472,000

-

4,472,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

ประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

3,900,000

-

ประชาชนที่สัญจร
ไปมาไดรับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย

สํานักการชาง

3,900,000

-

-

-

2564
(บาท)
-
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แบบ ผ.05
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสีป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
( แกไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมภิบาล
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 6 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.ยุทธศาสตรที่ 9 สรางความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการพัฒนาลําปาวและ เพื่อปองกันน้ําทวมพื้นที่การ
ปรับปรุงภูมิทัศน ๒ ฝงลําปาว เกษตรและปรับปรุงภูมิทัศน
ตลิ่ง๒ฝงลําปาว พรอมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน

C โดยการทําทาเรือ ๒ แหง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

53,287,500
(เงินอุดหนุน)

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

ประชาชนในเขตเทศบาล

สํานักการชาง

เมืองกาฬสินธุ และ

ระบบไฟฟา งานกอสรางรูปปน

นักทองเที่ยวใกลเคียง

ไดโนเสาร ๓๒ ตัว

มีแหลงพักผอนและ
เก็บกักน้ําและน้ําไม
ทวมขัง

- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน

F โดยกอสรางงานโครงสราง

พื้นฐานงานระบบไฟฟา และ
กอสรางรูปปนไดโนเสาร๓๒ ตัว

- ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโซน

F โดยกอสรางงานกอสราง
พื้นฐานและงานระบบไฟฟา
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ลําดับ
ที่
2

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและ

แกงดอนกลางเปนพุทธมณฑล พัฒนาสวนสาธารณะให

จังหวัดกาฬสินธุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

สวนสาธารณะแกงดอนกลาง 50,000,000

ตามแบบแปลนที่กําหนด

(เงินอุดหนุน)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000,000

50,000,000

(เงินอุดหนุน)

(เงินอุดหนุน)

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

- ชุมชนมีสวนสาธารณะ

สํานักการชาง

และลานกีฬาเปนที่

เปนที่พักผอนและแหลง
เรียนรูทางธรรมชาติและเปน
พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ

พักผอนหยอนใจและ

ออกกําลังกาย
- จังหวัดมีสถานที่จัด
กิจกรรมที่สําคัญ ๆ และ

เปนศูนยวฒ
ั นธรรม
ทองถิ่น
3

4

โครงการสงเสริมศักยภาพ เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง 26,587,000
การทองเที่ยวสวนสาธารณะ การทองเที่ยวสวนสาธารณะ ตามแบบแปลนที่กําหนด (เงินอุดหนุน)
ริมแกงดอนกลาง
ริมแกงดอนกลาง

-

โครงการกอสรางสระวายน้ํา เพื่อกอสรางสระวายน้ําและ กอสรางสระวายน้ําพรอม
มาตรฐาน พรอมอัฒจันทร อัฒจันทรใหเปนสนามที่สามารถ อัฒจันทรตามแบบแปลน
มีหลังคา
จัดการแขงขันกีฬาวายน้ําได เทศบาลบริเวณพื้นที่ภายใน

-

สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ

-

-

-

-

-แกงดอนกลางไดรับ

สํานักการชาง

การสงเสริมศักยภาพ

การทองเที่ยว

55,125,000
(เงินอุดหนุน)

-

-

มีสระวายน้ําที่ได
มาตรฐานที่จัดการแขงขัน

วายน้ําได

สํานักการชาง
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ลําดับ
ที่
5

6

7

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

โครงการกอสรางสวนน้ําและ เพื่อกอสรางสวนน้ํา และสระ - กอสรางสวนน้ําและสระวายน้ํา
สระวายน้ําสวนสาธารณะ วายน้าํ เพื่อใหเปนสถานที่
จํานวน ๑ งาน
ริมแกงดอนกลาง
ออกกําลังกายและพักผอน
- กอสรางอาคารบริการ
หยอนใจของประชาชนใน
จํานวน ๑ หลัง
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

-

โครงการกอสรางอาคารสนาม เพื่อกอสรางอาคารสนามกีฬา กอสรางอาคารสนามกีฬาฟุตซอล
กีฬาฟุตซอลในรม
ฟุตซอลในรมเพื่อใหเปน
ในรมจํานวน 1 หลัง บริเวณ
สถานที่ออกกําลังกายและ
สวนไดโนเสารริมแกงดอนกลาง
จัดการแบงปนกีฬาฟุตซอลได

-

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนอง- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหนอง

-

บริเวณหนองไชยวาน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
25,000,000

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

มีสวนน้ําและสระวายน้ําที่ได

สํานักการชาง

-

(เงินอุดหนุน)

มาตรฐานในการออกกําลัง

กายและพักผอนหยอนใจ

-

30,000,000

-

-

(เงินอุดหนุน)

มีสนามกีฬาฟุตซอลที่ได

สํานักการชาง

มาตรฐานในการออกกําลัง

กายและจัดการแขงขัน

-

ไชยวาน (เสนอโดยชุมชนหนอง- ไชยวานใหมีความสวยงาม

4,725,000
(เงินอุดหนุน)

-

ไชยวาน

สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 33 สภาพภูมิทัศนรอบหนอง-

มีพื้นที่สีเขียว

ไชยวาน มีความสวยงาม

เพิ่มขึ้น

และสะอาดเปนที่พักผอน

สํานักการชาง

หยอนใจ
8

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนหนอง
หนองไชยวานบริเวณขางราน ไชยวานขางราน ส.กลการ
ส.กลการ
ใหมคี วามสวยงาม
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน)

บริเวณหนองไชยวาน ขางราน

ส.กลการ

-

10,500,000
(เงินอุดหนุน)

-

-

สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 33 สภาพภูมิทัศนรอบหนอง-

มีพื้นที่สีเขียว

ไชยวาน (ขางราน ส.กลการ

เพิ่มขึ้น

มีความสวยงามและสะอาดเปน

ที่พักผอนหยอนใจ

สํานักการชาง
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ลําดับ
ที่
9

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

เพื่อพัฒนาเอกลักษณของเมือง -ปรับปรุงถนนภิรมยและ
ถนนเสนทางสัญลักษณของเมือง ในดานโครงสรางพื้นฐานให ถนนอรรถเปศล ใหเปนถนน
เชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว สีเขียว

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000,000
(เงินอุดหนุน)

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการชาง

สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 33 มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นและ

มีพื้นที่สีเขียว เมืองมีเอกลักษณของเมืองที่
เพิ่มขึ้น
นาสนใจ

-จัดภูมิทัศนและปลูกตนไมให

รมรื่นทั้งสองขางทาง
-ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนโดยให
ความสําคัญกับ Street Furniture

เชน โคมไฟสองสวางระบบปาย

การออกแบบพื้นที่ทางเทา

รวม

9 โครงการ

-

-

76,587,000.00

85,500,000 223,137,500

-

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยอาศัย นาทองเที่ยว และนาลงทุน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
1.ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว
10.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่
1

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการกอสรางลานคนเมือง
- เพื่อสรางแลนดมารค
จังหวัดกาฬสินธุ
ของเมืองกาฬสินธุ
(ขอเพิ่มเติมโครงการ)
(ฉบับที่ 2)

1 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

-กอสรางลานคนเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ ตามแบบ

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000,000
(เงินอุดหนุน)

แปลนที่กําหนด
-กอสรางพระบรมราชา
นุสาวรียพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช ตามแบบแปลน
ที่กําหนด

-

2564
(บาท)

50,000,000.00

50,000,000.00

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

จังหวัดกาฬสินธุ พื้นที่แลนดมารค

สํานักกการชาง

มีพื้นที่แลนด เปนสถานที่ทองเที่ยว
มารคดึงดูด ที่ทนั สมัยและเปน
นักทองเที่ยว พื้นทีจ่ ัดกิจกรรมตางๆ
ของจังหวัดกาฬสินธุ

50,000,000
(เงินอุดหนุน)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยอาศัย นาทองเที่ยว และนาลงทุน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
11.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการปรับปรุงระบบบําบัด เพื่อใหการบําบัดน้ําเสียได
น้ําเสีย
มาตรฐานและนําน้ําเสียเขา
สูระบบระบบบําบัดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงซอมแซมระบบรวบรวม

2561
(บาท)
-

น้ําเสีย ดังนี้

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000,000
(เงินอุดหนุน)

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

รวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบ

สํานักการชาง

บําบัดน้ําเสีย 50%

-ซอมแซมทอรวบรวมน้ําเสีย

ระยะทาง 800 ม.
-ซอมแซมเครื่องจักรกลอุปกรณ

และระบบควบคุมภายใน
-ซอมแซมผิวจราจรระยะทาง

800 ม.
2

รวม

โครงการกอสรางปรับปรุง
ระบบจําหนายไฟฟาเปน
แบบเคเบิลใตดิน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

2 โครงการ

เพื่อปรับปรุงระบบจําหนาย
ไฟฟาเปนแบบเคเบิลใตดิน
บริเวณถนนกาฬสินธุ ชวง
ศาลาเจาพอหลักเมืองถึง
แยกปาไม

-

ระบบไฟฟาเคเบิลใตดิน
บริเวณถนนกาฬสินธุ
ชวงศาลเจาพอหลักเมือง
ถึงแยกปาไม

-

-

28,836,500
(เงินอุดหนุน)

-

-

สนับสนุนตัวชี้วัด 12

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สํานักการชาง

ความสามารถในการ มีคาวมเปนระเบียบเรียบรอย

ประหยัดพลังงาน มีทัศนียภาพอันดีแก

แขกที่มาแวะเยี่ยมชม

-

58,836,500

-

-

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยอาศัย นาทองเที่ยว และนาลงทุน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
11.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆ เพื่อใหการคมนาคมสะดวก เสริมผิวจราจรแบบแอสฟลทติก
โดยการเสริมผิวจราจรแบบ รวดเร็วและสรางความปลอด คอนกรีตหนา 0.05 ม. กวาง
แอสฟลทติกคอนกรีต
ภัยในชีวติ และทรัพยสินของ 9.00 - 15.00 ม. ความยาว
ประชาชน
2,860.00 ม. พืน้ ที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 35,750.00 ตร.ม.
ชวงที่ 1 ความยาว 585.00 ม.

พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา

7,000.00 ตร.ม.
ชวงที่ 2 ความยาว 1,137.50 ม.

พื้นที่ผวิ จราจรไมนอยกวา
14,375.00 ตร.ม.
ชวงที่ 3 ความยาว 1,137.50 ม.

พื้นที่ผวิ จราจรไมนอยกวา
14,375.00 ตร.ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

13,378,000

(เงินอุดหนุน)

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

ถนนไดมาตรฐานประชาชน

สํานักการชาง

สัญจรไปมาสะดวก

214

ลําดับ
ที่
2

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการพัฒนาพื้นที่ทุงสระ เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุงสระ
สําหรับประชาชน
ใหเปนพื้นที่แกมลิงและเปน
สถานที่พักผอนสําหรับ
ประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ขุดลอกพื้นที่แกมลิง

2561
(บาท)
-

-กอสรางถนนเดิน-วิ่ง สําหรับ

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000,000
(เงินอุดหนุน)

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

ประชาชนมีพื้นที่พักผอนหยอน

สํานักการชาง

ใจเพิ่มมากขึ้น

ประชาชน
-กอสรางศาลาพัก (ตามแบบ

แปลนที่กําหนด)
3

โครงการกอสราง ถนน
ตามผังเมือง สาย ง3
และสายรอง
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อกอสรางถนนตาม
ผังเมืองสาย ง3 และ
สายรอง ตําบลกาฬสินธุ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ

กอสรางถนนตามผังเมือง
สาย ง3 สายรอง
ตําบลกาฬสินธุ
อําเภอเมืองกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ

-

50,000,000
(เงินอุดหนุน)

-

-

ถนนไดรับการ

ถนนไดมาตรฐานงานทาง

สํานักการชาง

พัฒนาและปรับปรุง การสัญจรไปมาสะดวก

ปลอดภัย

ความยาว 3.60 กิโลเมตร

ตามแบบแปลนที่กําหนด

4

โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทา
ปญหาน้ําทวมพื้นที่ชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)
รวม
4 โครงการ

เพื่อกอสรางระบบระบายน้ํา
หลักเพื่อบรรเทาปญหา
น้ําทวมพื้นที่ชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ

-

กอสรางระบบระบายน้ํา
หลักเพื่อบรรเทาปญหา
น้ําทวมพื้นที่ชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ
ตามแบบแปลนที่กําหนด
-

-

150,000,000

-

-

-

(เงินอุดหนุน)

ระบบระบายน้ําได

สํานักการชาง

มาตรฐานปองกันและ
แกไขปญหาน้ําทวมขัง

-

215,000,000 13,378,000

-

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นดวยนวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขันได
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
1.ยุทธศาสตรที่ 12 พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ
ที่
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการกอสรางลานกีฬา

เพื่อใหประชาชนในบริเวณ
(เสนอโดยชุมชนริมแกงดอนกลาง) ริมแกงดอนกลางและพื้น
ที่ใกลเคียงไดมีสถานที่เพื่อ
ออกกําลังกายเปนการสงเสริม
สุขภาพและลดปญหายา
เสพติดรวมถึงพัฒนาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุใหเปนเมือง
นาอยูอยางมั่นคง
โครงการกอสรางลานกีฬา เพื่อใหประชาชนในบริเวณ
(เสนอโดยชุมชนดงปอ)
ดงปอและพื้นที่ใกล
เคียงไดมีสถานที่เพื่อออกกําลัง
กายเปนการสงเสริมสุขภาพ
และลดปญหายาเสพติดรวมถึง
พัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ใหเปนเมืองนาอยูอยางมั่นคง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณที่ต้งั ชุมชนริมแกงดอน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

10,000,000

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

-

ประชาชนในพื้นที่ริมแกง

กองสวัสดิการฯ

ดอนกลางและบริเวณ

(เงินอุดหนุน)

กลาง (ใกลกับรูปปนไดโนเสาร)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

พื้นที่ดําเนินการประมาณ

ใกลเคียงไดใชเปน

2.5 ไร

สถานที่ออกกําลังกาย
และสันทนาการ พัฒนา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ใหเปนเมืองนาอยูและ

สงเสริมการทองเที่ยว
ภายในพื้นที่สาธารณะประโยชน

-

-

10,000,000

ชุมชนดงปอ พื้นที่ประมาณ

-

-

ประชาชนในพื้นที่ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

ดงปอและบริเวณ
ใกลเคียงไดใชเปน

(เงินอุดหนุน)

6.00 ไร

สถานที่ออกกําลังกาย
และสันทนาการ พัฒนา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ใหเปนเมืองนาอยูและ

สงเสริมการทองเที่ยว
ความเขมแข็งของครอบครัว

รวม

2 โครงการ

-

-

-

-

20,000,000

-

-

-

-
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แบบ ผ.06
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสีป (พ.ศ.2561 - 2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
( แกไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาศักยภาพผูเรียน
5.1 แผนงานการศึกษา
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

วัตถุประสงค
- เพื่อใหผูเรียนรูจักวิธีคดั
แยกขยะและนําขยะมา
รีไซเคิลได และเพื่อชวยลด
ภาวะโลกรอน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
- ผูเรียนรอยละ 85 รูจักวิธีคัดแยก
ขยะและนําขยะมารีไซเคิลได

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

สนับสนุนตัวชี้วดั ที่ 22 ผูเรียนรูจักวิธคี ัดแยกขยะและ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา

รอยละของนักเรียน นําขยะมารีไซเคิลได และ
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อชวยลดภาวะโลกรอน

คานิยมและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค

รวม

1 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู นาทองเที่ยว และนาลงทุน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 3 การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
1.ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว
6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลําดับ
ที่
1

รวม

โครงการ
โครงการสงเสริมฟนฟู
ประเพณีวฒ
ั นธรรมไทย
- งานกฐินสามัคคี

1 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

- พุทธศาสนิกชนไดสืบทอด

สํานักการศึกษา

สนับสุนตัวชี้วัดที่ 16

รอยละของกิจกรรม

- เพื่อสงเสริมสนับสนุน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
- เพื่อสงเสริมสนับสนุนทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนา
- พุทธศาสนิกชนทําหนาที่
ของชาวพุทธและนําหลัก
ธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต
สรางความสามัคคี

-

- มีพุทธศาสนิกชนเขารวมกิจกรรม

-

-

-

-

ประมาณ 1,000 คน
- จัดพิธีทางศาสนากิจกรรมฉลอง
องคกฐิน การจัดขบวนแหฯลฯ

ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรม
- วัดมีปจจัยเพื่อการทํานุบํารุง

ศาสนาและกิจสงฆ

-

-

-

-

-

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณุข
8.2 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ
ที่
1

2

3

โครงการ
โครงการใหบริการแพทย
แผนไทยในศูนยบริการ
สาธารณสุข

โครงการตรวจคัดกรอง
กลุมโรคเมตาบอลิก (โรคที่
เกิดจากการเผาพลาญ
พลังงานของรางกาย)

วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการการแพทยทางเลือก
เชน นวด อบ ประคบสมุน
สมุนไพร
- เพื่อสงเสริมการนําภูมิปญญา
ไทยมาใชในการดูแลสุขภาพ
- เพื่อใหประชาชนที่มีอายุ 35
ปขึ้นไป ไดรับการตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง - เพื่อใหสตรีกลุมเปาหมาย
เตานมและมะเร็งปากมดลูก (อายุ 30 ปขึ้นไป) และสตรีที่
มีความสนใจไดรับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเตานมและ
มะเร็งปากมดลูก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีบริการดานการแพทยแผน
ไทยที่ศูนยบริการสาธารณสุข
ทั้ง ๒ แหง

งบประมาณและที่มา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
180,000 180,000
180,000 180,000
(งบ Fix-Cost (งบ Fix-Cost (งบ Fix-Cost (งบ Fix-Cost
จัดสรรจาก จัดสรรจาก จัดสรรจาก
จัดสรรจาก
โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล
กาฬสินธุ) กาฬสินธุ)

- ประชาชนที่มีอายุ 35 ป
ขึ้นไปไดรับการตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ปละ 1 ครั้ง

กาฬสินธุ)

สุขภาพ)

สุขภาพ)

สุขภาพ)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

-

ประชาชนไดรับบริการ

-

- ประชาชนที่ตรวจพบความ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักการ
การแพทยแผนไทยที่ได สาธารณสุขฯ
มาตรฐาน

กาฬสินธุ)

200,000 200,000 200,000 200,000
(งบกองทุน (งบกองทุน (งบกองทุน
(งบกองทุน
หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน

ตัวชี้วัด
(KPI)

เสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดัน

หลักประกัน
สุขภาพ)

- สตรีกลุมเปาหมายไดรับการ 200,000 200,000 200,000 200,000
(งบกองทุน
คัดกรองไมนอยกวารอยละ 15 (งบกองทุน (งบกองทุน (งบกองทุน
หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน
สุขภาพ) สุขภาพ) สุขภาพ)
สุขภาพ)

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

โลหิตสูง ไดรับการเฝาระวังและ

ติดตามภาวะสุขภาพ
-

- สตรีกลุมเปาหมายไดรับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมและมะเร็งปาดมดลูกและ
ผูที่ตรวจพบความผิดปกติไดรับ

และสงตอทุกราย

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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ลําดับ
ที่
4

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อปองกันการเกิดโรคเรื้อรัง
สุขภาพกลุมเสี่ยงเบาหวาน
รายใหมไมใหเกินเกณฑตาม
ความดันโลหิตสูง
ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
งบประมาณและที่มา
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
300,000 300,000 300,000 300,000 สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 27 - ผูปวยเบาหวานรายใหม สํานักการ
(งบกองทุน รอยละของผูปวย ไมเกิน ๕
สาธารณสุขฯ
พฤติกรรม ตามหลัก ๓ อ.๒ ส. (งบกองทุน (งบกองทุน (งบกองทุน
แกกลุมที่มีความเสี่ยง อยางนอย หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน โรคเรื้อรังรายใหม - ผูปวยความดันโลหิตสูงราย
ไมเกินเกณฑที่ ใหมไมเกิน ๑๐
ละรอยละ ๔๕
สุขภาพ) สุขภาพ) สุขภาพ)
สุขภาพ)
สปสช.กําหนด

5

รวม

โครงการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผูปวยโรคเรื้อรังในเขต
เทศบาล

5 โครงการ

เพื่อใหผูปวยโรคเรื้อรัง (เชน
จัดใหมีแพทยประจําศูนยบริการ
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)
สาธารณสุขเทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง
ไดรับบริการดานรักษาพยาบาล สัปดาหละ 1 วัน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อยางตอเนื่อง
-

-

100,000 100,000

100,000
(งบ Fix-Cost (งบ Fix-Cost (งบ Fix-Cost
จัดสรรจาก จัดสรรจาก จัดสรรจาก
โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล
กาฬสินธุ) กาฬสินธุ) กาฬสินธุ)
980,000 980,000

100,000 สนับสนุนตัวชี้วัดที่ 27 ผูปวยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลฯ สํานักการ
(งบ Fix-Cost รอยละของผูปวย ไดรับการดูลรักษาจากแพทย สาธารณสุขฯ
จัดสรรจาก โรคเรื้อรังรายใหม อยางตอเนื่องและสามารถ
โรงพยาบาล ไมเกินเกณฑที่ ปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง
กาฬสินธุ) สปสช.กําหนด

980,000 980,000

-

-

-
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
1.ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณุข
8.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่
๑

โครงการ
โครงการชุมชนเมือง
กาฬสินธุลดปญหาโรคพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหประชาชนที่มีอายุ
๔๐ ป ไดรับการคัดกรอง
โรคพยาธิใบไมตบั และมะเร็ง
ทอน้ําดีโดยการสํารวจ
พฤติกรรม
๒. เพื่อใหประชาชนที่ตรวจ
พบพยาธิใบไมตับในป ๒๕๕๘
และนักเรียนชั้นป.๔ – ป.๖
ทุกคนในโรงเรียนเทศบาล ๑
ไดรับการตรวจอุจจาระหา
ไขพยาธิใบไมตับ
๓. เพื่อใหผูตรวจพบไขพยาธิ
ไดรับยารักษา
๔. เพื่อใหชุมชนตนแบบและ
โรงเรียนตนแบบมีการดําเนิน
งานในการลดปญหาโรคพยาธิ
ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑. กลุมเปาหมาย ประชากร
อายุ ๔๐ ปในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ จํานวน
๔๖๔ คน
๒. โรงเรียนตนแบบ ๑ แหง
คือ โรงเรียนเทศบาล ๑
กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
๓. นักเรียนชั้นป.๔-ป.๖
ทุกคนในร.ร.ตนแบบ จํานวน
๖๒๘ คน
๔. ชุมชนตนแบบ ๑ ชุมชน
คือ ชุมชนดงปอ

2561
(บาท)
69,340
(งบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
69,340
69,340
(งบกองทุน (งบกองทุน
หลักประกัน หลักประกัน
สุขภาพ) สุขภาพ)

2564
(บาท)
69,340
(งบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ)

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักการ
๑. กลุมเปาหมาย
ประชากรอายุ ๔๐ ป สาธารณสุขฯ
ในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ จํานวน ๔๖๔

คน
๒. โรงเรียนตนแบบ ๑

แหง คือ โรงเรียน
เทศบาล ๑ กาฬสินธุ
พิทยาสิทธิ์
๓. นักเรียนชั้นป.๔-ป.๖

ทุกคนในร.ร.ตนแบบ
จํานวน ๖๒๘ คน
๔. ชุมชนตนแบบ ๑ ชุมชน

คือ ชุมชนดงปอ
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ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

69,340

69,340

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

-

-

๕. ติดตามผล และสรุปผล
การดําเนินงาน

รวม

1 โครงการ

-

-

69,340

69,340
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แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
( แกไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561)
ที่

แผนงาน

หมวด

1 บริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป
2 บริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ยานพาหนะและ เพื่อใชเปนยานพาหนะใน รถยนตบรรทุกกะบะดีเซลแบบ
สํานักปลัดเทศบาล
ดับเบิ้ลแคป ขนาด 1 ตัน
ขนสง
จํานวน 1 คัน
-เพื่อใหสํานักปลัดเทศบาล -จัดซื้อครุภัณฑสําหรับสํานัก
สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม) มีเครื่องมือเครื่องใชที่ ปลัดเทศบาล ดังนี้
พอเพียงและเพิ่มประสิทธิ
(ฉบับที่ 1)
ภาพในการทํางาน
ฝายบริหารงานทั่วไป
-เกาอี้นวม จํานวน 200 ตัว
ป 2561 จํานวน 100 ตัว
ป 2562 จํานวน 100 ตัว
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู พรอม
ติดตั้งจํานวน 1 เครื่อง
- พัดลมโคจร ขนาด 16"
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

60,000
40,200

1,800

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
800,000
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

60,000
-

-

-

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

-

-

-

สํานักปลัด
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ที่

แผนงาน

หมวด

3 บริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ประเภท

สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-ถังน้ํา PE ขนาด ความจุ 8,000
ลิตร จํานวน 1 ถัง
-โตะประชุมโลง ขนาด 60X150
ซม. จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 3,200
บาท
-เกาอี้ประชุม ขาอะลูมิเนียม
จํานวน 13 ตัว ๆ ละ 4,350 บาท
-เกาอี้ผูบริหาร ขนาด W64 x
D44xH112 ซม.จํานวน 1 ตัว
-โซฟารับแขก ขนาดกวาง 204x
ลึก 69-83 ซม. และขนาดกวาง
94 x ลึก 90 x สูง 69 - 83 ซม.
จํานวน 1 ชุด
-โตะกลางขนาด กวาง 90xลึก
60xสูง 40 ซม จํานวน 1 ตัว
-เกาอี้สํานักงาน ขนาด กวาง 62x
ลึก 70x สูง 100 ซม. จํานวน
2 ตัว ๆ ละ 4,350 บาท
-โตะผูบริหาร ขนาด 200x100x
76 ซม.จํานวน 1 ตัว

2561
(บาท)
29,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

19,200

-

-

-

สํานักปลัด

56,550

-

-

-

สํานักปลัด

9,900

-

-

-

สํานักปลัด

26,900

-

-

-

สํานักปลัด

3,900

-

-

-

สํานักปลัด

8,700

-

-

-

สํานักปลัด

22,000

-

-

-

สํานักปลัด
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ที่

แผนงาน

หมวด

4 บริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

มือเครื่องใชเพียงพอและ -เกาอี้บุนวม จํานวน 100 ตัว
สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติมป เพิม่ ประสิทธิภาพในการ ตัวละ 600 บาท
-เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
2562-2563) ปฏิบัติงาน
ขนาด 24000 BTU มีระบบฟอก
(ฉบับที่ 3)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

-

162,000

-

-

สํานักปลัด

-โตะประชุมโลง จํานวน 4 ตัว ๆ ละ

-

12,800

-

-

สํานักปลัด

3,200 บาท
-เกาอี้ประชุม ขาอะลูมิเนียม
จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 4,350 บาท

-

34,800

-

-

สํานักปลัด

-โซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

-

8,840

-

-

สํานักปลัด

-

15,700

-

-

สํานักปลัด

-

12,000

-

-

สํานักปลัด

-

85,000

-

-

สํานักปลัด

19,000

-

-

-

สํานักปลัด

อากาศพรอมติดตั้ง จํานวน 5 เครื่อง

เครื่องละ 32,400 บาท

8,840 บาท
-โซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด ๆ ละ

5 บริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

งานบานงานครัว
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

15,700 บาท
-ถังน้ําแสตนเสส ขนาดความจุ
1,250 ลิตร จํานวน 1 ถัง
-เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
ขนาด 12000 บีทียู จํานวน
5 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
- เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 2
จํานวน 2 เครื่อง
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ที่

แผนงาน

หมวด

6 บริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

7 บริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งานบานงานครัว
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)

-เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน
จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 9,500
บาท

งานบานงานครัว
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)

-ผามานขนาด 280x180 ซม.
พรอมติดตั้ง จํานวน 4 ชุด ๆ ละ
4,000 บาท
-ผามานขนาด 190x53 ซม.
พรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ
1,150 บาท
-ผามานขนาด 90x200 ซม.
พรอมติดตั้ง จํานวน 4 ชุด ๆ ละ
1,175 บาท
-ผามานเวที 555x275 ซม.
พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ราคา
22,000 บาท

2561
(บาท)
12,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

38,000

-

-

-

สํานักปลัด

16,000

-

-

-

สํานักปลัด

2,300

-

-

-

สํานักปลัด

4,700

-

-

-

สํานักปลัด

22,000

-

-

-

สํานักปลัด
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ที่

แผนงาน

หมวด

8 บริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

9 บริหาร
งานทั่วไป

ครุภัณฑ

10 บริหาร
งานทั่วไป

ครุภัณฑ

11 บริหาร
งานทั่วไป

ครุภัณฑ

ประเภท

คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

การเกษตร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)
ครุภัณฑโรงงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวล แบบที่ 1 จํานวน 1
เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
1 เครื่อง
-เครื่องพิมพ multifunction แบบ

2561
(บาท)
22,000

16,000

-

-

ฉีดหมึก (Injet) จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องสแกนเนอร ขนาด A4
(Flatbed/ADF) จํานวน 1
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
-ปมน้ําอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

7,900

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

-

-

สํานักปลัด

-

-

สํานักปลัด

17,000

18,000

-

สํานักปลัด

สํานักปลัด

-

-

สํานักปลัด

-

-

สํานักปลัด

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท

-เครื่องจายน้ํามันเชื้อเพลิง
(ชนิดหัวจายเดี่ยว)

100,000
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ที่

แผนงาน

หมวด

12 บริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

13 บริหาร
งานทั่วไป

ครุภัณฑ

ประเภท

สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

ฝายทะเบียน
- เกาอี้ลอหมุนแบบมีพนักพิง
จํานวน 6 ตัว
- เครื่องปรับอากาศขนาด
13,000 บีทียูจํานวน 1 เครื่อง
- ถังน้ําแสตนเลส ขนาดความจุ
1,250 ลิตรจํานวน 1 ถัง
- กลองวงจรปดพรอมอุปกรณ
ติดตั้ง จํานวน 10 ตัว
- สแกนเนอร สําหรับงานเก็บ
สารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2
จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

13,200

-

-

-

สํานักปลัด

23,000

-

-

-

สํานักปลัด

12,000

-

-

-

สํานักปลัด

50,000

-

-

-

สํานักปลัด

29,000

-

-

-

สํานักปลัด

-

32,400

-

-

สํานักปลัด

-

160,000

-

-

สํานักปลัด

24,000 BTU พรอมติดตั้ง จํานวน

1 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท
- เครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
พรอมติดตั้ง
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ที่

แผนงาน

14 บริหาร
งานทั่วไป

หมวด

ครุภัณฑ

ประเภท

คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

2561
(บาท)
-

ประมวลแบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องพิมพ Multifunction แบบ

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
22,000
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

-

-

สํานักปลัด

-

-

สํานักปลัด

70,000
22,000

-

-

สํานักปลัด

-

-

-

สํานักปลัด

7,900

สํานักปลัด

ฉีดหมึก (Injet) จํานวน 1 เครื่อง

15 บริหารงาน ครุภัณฑ
ทั่วไป

16 บริหาร
งานทั่วไป

ครุภัณฑ

สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

ฝายอํานวยการ
- โตะพลาสติก ขนาดไมนอยกวา
75X180X74 ซม. จํานวน 40
ตัว
ป 2561 จํานวน 20 ตัว
ป 2562 จํานวน 20 ตัว
-เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน

70,000
-

ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

17 การรักษา ครุภัณฑ
ความสงบ
ภายใน

ไฟฟาและวิทยุ
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดประจํา
ที่ขนาด 40 วัตตจํานวน 1 เครื่อง

30,000
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ที่

แผนงาน

หมวด

18 การรักษา ครุภัณฑ
ความสงบ
ภายใน

ประเภท

วัตถุประสงค

คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 1
เครื่อง
- เครื่องพิมพ Multifunction

2561
(บาท)
22,000

7,700

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

-

-

สํานักปลัด

-

-

สํานักปลัด

สํานักปลัด

แบบฉีดหมึก (Injet) จํานวน 1 เครื่อง

19 การรักษา ครุภัณฑ
ความสงบ
ภายใน

ยานพาหนะและ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสําหรับ
ขนสง
การรักษาความสงบและ
การปองกันบรรเทา
สาธารณภัย

-รถยนตกระบะเกียร
ธรรมดา 6 สปด เครื่องยนต
ดีเซลไมนอยกวา 2,363 ซีซี
จํานวน 1 คัน
-รถยนตดับเพลิงขนาดถังบรรจุ

-

780,000

-

-

-

4,500,000 สํานักปลัด

-

35,000

-

-

สํานักปลัด

36,000

-

-

สํานักปลัด

97,200

-

-

สํานักปลัด

น้ํา 4,000 ลิตร เครื่องยนตไมตํา่ กวา

20 การรักษา ครุภัณฑ
ความสงบ
ภายใน

สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

160 แรงมา ชนิด 6 ลอ
จํานวน 1 คัน
-โตะพลาสติก จํานวน 10
ตัว ๆ ละ 3,500 บาท
-เกาอี้บุนวม จํานวน 60 ตัว
ตัวละ 600 บาท
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด

24000 BTU มีระบบฟอกอากาศ
พรอมติดตั้ง จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
32,400 บาท

-
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

21 การรักษา ครุภัณฑ
ความสงบ
ภายใน

การเกษตร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

22 การรักษา ครุภัณฑ
ความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนตดีเซล

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
90,000
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 45,000 บาท

-เครื่องสูบน้ําไดโวล จํานวน 4
เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท

-

34,000

-

-

สํานักปลัด

-รถยนตดับเพลิง ขนาดถังความจุ
4000 ลิตร เครื่องยนตไมต่ํากวา
160 แรงมา ชนิด 6 ลอ จํานวน
1 คัน

-

4,500,000

-

-

สํานักปลัด

- รถยนตดับเพลิงพรอมกระเชากูภัย

-

9,000,000

-

-

สํานักปลัด

-

6,000,000

-

-

สํานักปลัด

-

24,000

-

-

สํานักปลัด

ขนาดถังความจุ 6,000 ลิตร
ความสูงกระเชา 15 เมตร เครื่อง
ยนตไมนอยกวา 240 แรงมา ชนิด

10 ลอ จํานวน 1 คัน
-รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงอเนก
ประสงค ขนาดความจุ 6,000 ลิตร
เครื่องยนตไมนอยกวา 210 แรงมา
จํานวน 2 คัน ๆ ละ 3,000,000 บาท

23 การรักษา ครุภัณฑ
ความสงบ
ภายใน

ไฟฟาและวิทยุ
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-เครื่องรับสงวิทยุระบบ VHF/FM
ชนิดติดรถยนต 25 วัตต จํานวน
1 เครื่อง
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

24 การรักษา ครุภัณฑ
ความสงบ
ภายใน

โฆษณาและ
เผยแพร

25 การรักษา ครุภัณฑ
ความสงบ
ภายใน

โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

26 การรักษา ครุภัณฑ
ความสงบ
ภายใน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- โทรทัศนวงจรปดพรอมอุปกรณ

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง

และศูนย อปพร. จํานวน 10 ตัว

คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

- โทรทัศนวงจรปด 8 ชุด
รอบสถานีดับเพลิงยอยแกง
ดอนกลาง

-

50,000

-

-

สํานักปลัด

- โทรทัศนวงจรปด 15 ชุด
รอบพุทธมณฑลแกงดอนกลาง

-

200,000

-

-

สํานักปลัด

ฝายรักษาความสงบฯ
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 1
เครื่อง
- เครื่องพิมพ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Injet) จํานวน 1 เครื่อง

22,000

-

-

-

สํานักปลัด

7,700

-

-

-

สํานักปลัด
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)
-

27 การรักษา ครุภัณฑ
ความสงบ
ภายใน

โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเปลี่ยนแปลง
จากป 2561
เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

-โทรทัศนแอลอีดี 48 นิ้ว แบบ
SMART TV 2 เครื่อง ๆ ละ
13,100 บาท

28 การรักษา ครุภัณฑ
ความสงบ
ภายใน

คอมพิวเตอร
(ขอเปลี่ยนแปลง
จากป 2561
เปนป 2562)
(ฉบับที่ 3)

-เครื่อง Video Wall Decoder
จํานวน 1 เครื่อง

-

29 การรักษา ครุภัณฑ
ความสงบ
ภายใน
30 การรักษา ครุภัณฑ
ความสงบ
ภายใน

ไฟฟาและวิทยุ

-สัญญาณไฟกระพริม จํานวน 8 ตน

200,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
26,200
-

158,000

-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

-

-

สํานักปลัด

-

-

สํานักปลัด

-

-

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ตนละ 25,000 บาท
ไฟฟาและวิทยุ
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-สัญญาณไฟกระพริบ
จํานวน 8 ตน ๆ ละ 25,000

-

200,000
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ที่

แผนงาน

31 บริหาร
งานทั่วไป

หมวด

ครุภัณฑ

ประเภท

คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อจัดซื้อครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ

งานสํานักงาน มีหนวยประมวล
ผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2
แกนหลัก (2 core) จํานวน 1
หนวย จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
16,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สํานักการ
สาธารณสุข

3,300

-

-

-

สํานักการ
สาธารณสุข

32 สาธารณสุข ครุภัณฑ

วิทยาศาสตร
หรือการแพทย
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-เพื่อจัดซื้อเครื่องเติมอากาศ

-เครื่องเติมอากาศพรอมระบบ
บําบัดน้ําเสียในโรงฆาสัตว ควบคุม จํานวน 2 เครื่อง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

500,000

-

-

-

สํานักการ
สาธารณสุข

33 สาธารณสุข ครุภัณฑ

วิทยาศาสตร
หรือการแพทย

-เพื่อใชวดั ปริมาณออก -จัดซื้อเครื่องตรวจสอบปริมาณออก
ซิเจนและอุณหภูมิในน้ํา ซิเจนในแหลงน้ําเพื่อวิเคราะหคุณภาพ

100,000

-

-

-

สํานักการ
สาธารณสุข

180,000

-

-

-

จํานวน 1 เครื่อง พรอมอุปกรณประกอบ

-เพื่อใหบริการเชิงรุก ดาน -จัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่

ทันตกรรมแกประชาชน จํานวน 1 ชุด
ในเขตเทศบาลฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

34 สาธารณสุข ครุภัณฑ โรงงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)
35 สาธารณสุข ครุภัณฑ คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)
36 สาธารณสุข ครุภัณฑ คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-เพื่อจัดซื้อโตะตัดแตงซาก -โตะตัดแตงซากสุกร จํานวน 4 ตัว
สุกร ใหเพียงพอสําหรับวาง

37 สาธารณสุข

เพื่อใชในสํานักการ
สาธาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

ครุภัณฑ การเกษตร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

ซากสุกร
เพื่อใชในสํานักการ
สาธาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
เพื่อใชในสํานักการ
สาธาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

2561
(บาท)
128,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สํานักการ
สาธารณสุข

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

-

16,000

-

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จํานวน 1
เครื่อง
-ปมน้ําอัตโนมัติ (WP-405Q3)
ขนาด 400 วัตต จํานวน 1
เครื่อง ๆ ละ 14,000 บาท

-

4,300

-

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-

14,000

-

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-

-

-

สํานักการ
สาธารณสุข

21,000

-

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

- เพื่อใหสํานักการสาธารณสุข

38 สาธารณสุข ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)

-โตะทํางานเหล็กพรอมเกาอี้
มีเครื่องมือเครื่องใชเพียง จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 6,550 บาท
พอและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อติดตั้งในสํานักการ - เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
สาธารณสุขและ
ขนาด 18,000 บีทียู พรอม
สิ่งแวดลอม
ติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

13,100

-
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

39 สาธารณสุข ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อติดตั้งในสํานักการ - เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
สาธารณสุขและ
ขนาด 40,000 บีทียู พรอม
สิ่งแวดลอม
ติดตั้ง จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ
51,200 บาท

40 สาธารณสุข ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใชสาํ หรับบุคลากร - โตะทํางานพรอมเกาอี้
สํานักการสาธารณสุข ขนาด 3.5 ฟุต จํานวน 1 ชุด
และสิ่งแวดลอม

41 สาธารณสุข ครุภัณฑ ยานพาหนะและ เพื่อใชในสํานักการ
สาธาธารณสุขและ
ขนสง
(ขอเพิ่มเติม) สิ่งแวดลอม
(ฉบับที่ 3)
42 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ
ขนสง
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

- รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
153,600
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-

6,550

-

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-

1,288,000

-

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

-

1,600,000

-

-

สํานักการ
สาธารณสุข

6,500,000

-

สํานักการ
สาธารณสุข

ต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่อง

ยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 กิโลวัตต

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ -รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบปคอัพ
สําหรับเก็บขนขยะมูลฝอย ชนิด 4 ลอ ขนาดความจุไมนอย
ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล กวา 3 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน
และทดแทนรถเกาที่ชํารุด
- รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย

ชนิด 10 ลอ ขนาดความจุไม
นอยกวา 20 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน

-

-
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- รถบรรทุกมูลฝอยแบบอัดทาย
ชนิด 6 ลอ ขนาดความจุไมนอย
กวา 12 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน

(ขอเปลี่ยนแปลง)

(ฉบับที่ 1)

2561
(บาท)
3,500,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สํานักการ
สาธารณสุข

- รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย

2,200,000

-

-

-

ชนิด 6 ลอ ขนาดความจุไมนอย
กวา 6 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน
-รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยก

สํานักการ
สาธารณสุข

3,100,000

-

-

-

สํานักการ
สาธารณสุข

-

-

สํานักการ
สาธารณสุข

สํานักการ
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุข
สํานักการ
สาธารณสุข

ภาชนะรองรับมูลฝอย (ถังคอนเทนเนอร)

ชนิด 6 ลอ ขนาดความจุไมนอย
กวา 8 ลบ.ม. จํานวน 1 คัน

43 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

กอสราง
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อจัดซื้อรถแทรกเตอร - รถแทรกเตอรตัดหญาไหลทาง
ตัดหญา และเครื่องตัดหญา จํานวน 1 คัน
สําหรับตัดหญาตามไหล

-

600,000

ทางและที่สาธารณะในเขต

เทศบาล
44 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

งานบานงานครัว
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-เครื่องตัดหญาชนิดรถเข็น
จํานวน 2 เครื่อง
-เครื่องตัดหญา แบบขอออน
จํานวน 2 เครื่อง
-เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน
จํานวน 2 เครื่อง

46,000

-

-

-

22,000

-

-

-

24,000

-

-

-
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

45 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

การเกษตร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา -เครื่องสูบน้ําเบนซิน พรอมสาย
ใชในระบบฝงกลบขยะ ดูดผาใบ จํานวน 1 เครื่อง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

46 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

โรงงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-เพื่อจัดซื้อตูเชื่อมใชในงาน - ตูเชื่อมทองแดงแท จํานวน 1

ซอมบํารุงของสํานักการ เครื่อง
สาธารณสุข
-เพื่อจัดซื้อชุดสายพาน - ชุดสายพานลดระดับลงอางลวก
ทดแทนของเดิมที่ชํารุด รวมโครงสรางเหล็กชุบกัลลาไนซ
ใหมีความปลอดภัยในการ พรอมระบบควบคุมการทํางาน
ทํางานและเหมาะสมกับ จํานวน 1 ชุด
การใชงาน
-เพื่อใหโรงฆาสัตวมีชั้น - ชั้นวางสุกรขนาดกวาง 80
วางซากสุกรที่เพียงพอและ เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร
ไดมาตรฐาน
สูงชั้นละ 30 เซนติเมตร จํานวน
จํานวน 4 ชั้น สูงจากพื้น 40
เซนติเมตร จํานวน 10 ตัว

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สํานักการ
สาธารณสุข

-

25,000

-

-

สํานักการ
สาธารณสุข

450,000

-

-

-

สํานักการ
สาธารณสุข

500,000

-

-

-

สํานักการ
สาธารณสุข

238

ที่

แผนงาน

47 เคหะและ
ชุมชน

หมวด

ครุภัณฑ

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

โรงงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)

- ตูควบคุมไฟฟาพรอมเครื่อง
เติมอากาศพรอมติดตั้ง จํานวน
1 ชุด

การเกษตร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)

-ปมแช จํานวน 2 เครื่อง ๆละ
11,500 บาท

2561
(บาท)
100,000

23,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สํานักการ
สาธารณสุข

-

-

-

สํานักการ
สาธารณสุข

48 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อประกอบการจัดตั้ง - เครื่องฉายมัลติโปรเจคเตอร
ศูนยเรียนรูการจัดการ พรอมฉาก จํานวน 1 ชุด
ขยะตั้งแตตนทาง

-

28,200

-

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

49 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

ไฟฟาและวิทยุ
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อประกอบการจัดตั้ง - ตูลําโพง ขนาด 12 นิ้ว
ศูนยเรียนรูการจัดการ พรอมอุปกรณ ครบชุดจํานวน
ขยะตั้งแตตนทาง
1 ชุด

-

29,000

-

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

50 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

ไฟฟาและวิทยุ
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใชปนไฟฟา
เครื่องกําเนิดไฟฟาพรอมเชื่อม
กรณีฉุกเฉินหรือพื้นที่ จํานวน 1 เครื่อง
ขาดไฟฟา
- การสูบน้ํากรณีน้ําทวม
- การตัดโคนตนไม

-

35,000

-

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
38,000
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

51

เคหะและ ครุภัณฑ
ชุมชน

งานบานงานครัว เพื่อใหบริการตัดหญา - เครื่องตัดหญาสายสะพายแบบ
(ขอเพิ่มเติม) บริเวณที่สาธารณะใน ขอแขง จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 9,500 บาท
(ฉบับที่ 3)

52

เคหะและ ครุภัณฑ
ชุมชน

การเกษตร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใชชั่งปริมาณขยะ - ตาชั่งสปริง 3 เครื่อง ๆ ละ
ที่เกิดในชุมชน
2,200 บาท

-

6,600

-

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

การเกษตร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใชชั่งปริมาณขยะ

- ตาชั่งดิจิตอลแทนชั่ง 1 ชุด

-

40,000

-

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

53 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

54 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

การเกษตร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใชในการบริการ
- เลื่อยยนตจํานวน 1 เครื่อง
สาธารณะและบรรเทา
สาธารณภัย

-

8,000

-

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

55 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

การเกษตร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อใชพนหมอกควัน - เครื่องพนหมอกควันขนาด
กําจัดยุงในเขตเทศบาลฯ ไมนอยกวา 25 แรงมา
จํานวน 1 เครื่อง

-

85,000

-

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

รีไซเคิลในโรงคัดแยกขยะ
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ที่

56

แผนงาน

เคหะและ
ชุมชน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

เพื่อประกอบการจัดตั้ง - พัดลมโรงงานชนิดตั้งพื้น
ศูนยเรียนรูการจัดการ จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 4,300 บาท
ขยะตั้งแตตนทาง

57 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อประกอบการจัดตั้ง - โตะหนาโฟเมกาขาวหนา
ศูนยเรียนรูการจัดการ จํานวน 10 ๆ ละ 1,600 บาท
ขยะตั้งแตตนทาง

58 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เพื่อติดตั้งบริเวณ
ตลาดโตรุง

- พัดลมโรงงานชนิดติดผนัง
ขนาดไมนอยกวา 24 นิ้ว
จํานวน 10 ตัว

59 บริหาร
งานทั่วไป

ครุภัณฑ

สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงานและครุภัณฑ
คอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงาน

- ตูเก็บแฟม 40 ชอง ขนาด

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
17,200
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

16,000

-

-

สํานักการ
สาธารณสุขฯ

40,000

-

-

สํานักการ
สาธารณสุข

48,000

-

-

-

สํานักการคลัง

3,500

-

-

-

สํานักการคลัง

8,400

-

-

-

สํานักการคลัง

-

W92.0 X D31.1 X H180.5 cm

จํานวน 10 ตู
- ตูบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต ขนาด
W88.0 X D40.6 X H87.4 cm
จํานวน 1 ตู
- ตู 2 บานเปด มือจับบิด ขนาด
W91.5 X D45.7 X H183 cm
จํานวน 2 ตู

241

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- โตะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต
จํานวน 1 ตัว
- เกาอี้นั่งทํางานโครงเหล็ก
จํานวน 2 ตัว

60 บริหาร
งานทั่วไป

ครุภัณฑ

สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ - ตูเก็บแฟม 40 ชอง จํานวน
ในการปฏิบัติงานสําหรับ 9 ตู ๆ ละ 4,800 บาท
สํานักการคลัง
- ตูบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต
จํานวน 1 ตู
-ตูเอกสาร 2 บานเปด
จํานวน 4 ตู ๆ ละ 2,950 บาท
-ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก (มอก.)
จํานวน 5 ตู ๆ ละ 7,900 บาท
-เกาอี้ลอหมุนแบบมีพนักพิง
จํานวน 3 ตัว ๆ 3,900 บาท
- โตะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 7,800 บาท
-เกาอี้สํานักงาน ขนาด

2561
(บาท)
7,800

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

สํานักการคลัง

รับผิดชอบหลัก

-

-

-

สํานักการคลัง

-

43,200

-

-

สํานักการคลัง

-

4,200

-

-

สํานักการคลัง

-

11,800

-

-

สํานักการคลัง

-

39,500

-

-

สํานักการคลัง

-

11,700

-

-

สํานักการคลัง

-

7,800

-

-

สํานักการคลัง

-

3,900

-

-

สํานักการคลัง

-

8,400

-

-

สํานักการคลัง

5,900

W69 X D75 X H114-124 cm

จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,900 บาท
- ตูบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จํานวน

2 ตู ๆ ละ 4,200 บาท

.
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- ตู 2 บานเปดมือจับ จํานวน 1 ตู

ตูละ 4,200 บาท
- เครื่องบันทึกเวลา จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท
61 บริหาร
งานทั่วไป

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)
จํานวน 4 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 2 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องพิมพ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน
1 เครื่อง
-เครื่องพิมพแบบฉีกหมึก (inkjet

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,200
.
24,000
.

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

สํานักการคลัง

-

สํานักการคลัง

รับผิดชอบหลัก

13,200

-

-

-

สํานักการคลัง

44,000

-

-

-

สํานักการคลัง

21,000

-

-

-

สํานักการคลัง

7,700

-

-

-

สํานักการคลัง

7,900

สํานักการคลัง

3,100

สํานักการคลัง

PrinterX สําหรับกระดาษขนาดA3

จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ

เอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง
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ที่

แผนงาน

62 บริหาร
งานทั่วไป

หมวด

ครุภัณฑ

ประเภท

คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ
22,000 บาท
-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 2
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
30,000 บาท
- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink
Tank Printer) จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
-เครื่องพิมพ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน
1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท
-เครื่องพิมพแบบฉึดหมึก สําหรับ
(Inkjet Primter) สําหรับกระดาษ
A3 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
7,100 บาท

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
88,000
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

สํานักการคลัง

รับผิดชอบหลัก

-

60,000

-

-

สํานักการคลัง

-

8,600

-

-

สํานักการคลัง

-

7,900

-

-

สํานักการคลัง

-

14,200

-

-

สํานักการคลัง
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

63 บริหาร
งานทั่วไป

ครุภัณฑ

สํารวจ
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

- เครื่องวัดระยะชนิดใชเรเซอร
จํานวน 1 เครื่อง

64 บริหาร
งานทั่วไป

ครุภัณฑ

ยานพาหนะ
และขนสง
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

- รถยนตกระบะดีเซล จํานวน
1 คัน ๆ ละ 800,000 บาท
- รถจักรยานยนต ขนาด 110
ซีซี จํานวน 4 คัน ๆ ละ
40,800 บาท

65

การศึกษา

ครุภัณฑ

- จัดซื้อครุภัณฑสําหรับสํานัก
สถานศึกษาในสังกัด มีเครื่อง การศึกษา และสถานศึกษาใน
มือเครื่องใชที่เพียงพอ และ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดังนี้
- เพื่อใหสํานักการศึกษาและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2561
(บาท)
25,515

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

สํานักการคลัง

รับผิดชอบหลัก

-

800,000

-

-

สํานักการคลัง

-

163,200

-

-

สํานักการคลัง

สํานักการศึกษา
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ที่

66

แผนงาน

การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ โฆษณาและ
เผยแพร

วัตถุประสงค

สํานักการศึกษา
งานสํานักงาน
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป -กลองบันทึกภาพนิ่ง 12 ลาน
2561 เปนป 2562) พิกเซล จอทัชสกรีน 3.0 นิ้ว
(ฉบับที่ 3)
ปรับระดับได จํานวน 1 ตัว
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

67

68

การศึกษา

การศึกษา

ครุภัณฑ โรงงาน
(ขอเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)
ครุภัณฑ สํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

-กลองดิจิตอลถายภาพนิ่ง
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

สํานักการศึกษา

-

26,000

-

19,300

-

-

สํานักการศึกษา

-

-

-

สํานักการศึกษา

-เครื่องเจียรตัด แบบมือถือขนาด 5 นิ้ว

11,000

-

หนวยงาน

ขับดวยมอเตอรไฟฟาขนาดไมนอย
กวา 300 วัตต จํานวน 2 เครื่อง

-สกอรบอรดไฟฟาแบบ LED
ประจําสนามกีฬากลางจังหวัด
-ชุดรับแขก 5 ตัว 1 ชุด
-เครื่องปรับอากาศ 3 ตัว
-พัดลมตั้งโตะ ขนาด 18 นิ้ว
จํานวน 5 ตัว
- โตะทํางาน จํานวน 2 ตัว
โตะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต

114,000
6,250

8,500

1,500,000

-

-

สํานักการศึกษา

12,000
-

-

-

สํานักการศึกษา

-

-

-

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-เกาอี้ทํางานบุนวมพนักสูง
จํานวน 3 ตัว
-เกาอี้ไฟเบอรกลาส ประจําอัฒจรรย

2561
(บาท)
15,700

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

สํานักการศึกษา

รับผิดชอบหลัก

-

3,960,000

-

-

สํานักการศึกษา

-

15,000

-

-

สํานักการศึกษา

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

69

การศึกษา

ครุภัณฑ งานบานงานครัว

70

การศึกษา

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

(ขอเปลี่ยนแปลงจากป 2561

-ถังตมน้ําไฟฟาขนาดความจุ
เปนป 2562) (ฉบับที่ 3) 22.5 ลิตร จํานวน 1 ถัง
-โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 1 ตัว
-เกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว
-เกาอี้บุนวม มีพนักพิง ขนาด

5,800

-

-

-

สํานักการศึกษา

3,500
11,700

-

-

-

สํานักการศึกษา

5,900

-

-

-

สํานักการศึกษา

19,200

-

-

-

สํานักการศึกษา

12,800

-

-

-

สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

66x113x123 ซม. ลึก 66 ซม.

จํานวน 3 ตัว
-เกาอี้บุนวมพนักพิง ขนาด
68x69x726x ลึก116 ซม.
จํานวน 1 ตัว
-ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน

กระจกใส ขนาด 5 ฟุต จํานวน 4 ตู
-ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2บานเลื่อน

กระจกใส ขนาด 3 ฟุต จํานวน4 ตู

247

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-โตะคอมพิวเตอร ขนาด
60x120x75 ซม. จํานวน 2 ตัว
-พัดลม (มอก.) แบบตั้งพื้น ขนาดไม

2561
(บาท)
6,400

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สํานักการศึกษา

35,000

-

-

-

สํานักการศึกษา

50,000

-

-

-

สํานักการศึกษา

6,500

-

-

-

สํานักการศึกษา

36,000

-

-

-

สํานักการศึกษา

73,000

-

-

-

สํานักการศึกษา

ขนาด 24 นิ้ว (400 มม.)
จํานวน 10 ตัว
-เกาอี้พลาสติก ขนาด 19x37x81 ซม.

จํานวน 200 ตัว
-ชุดรับแขกขนาดเล็ก 1 ชุด -โชวฟา

และโตะ รวม 4 ตัว
71

การศึกษา

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-โตะพับหนาฟอเมกาขาว เงา หนา 25 มิล

ขนาด ก 75 x ย 180 x ส 75
จํานวน 20 ตัว
จัดซื้อสังฆภัณฑที่ใชในงานพิธีจํานวน

7 รายการ
-โตะหมูบูชาพรอมแทนรองกราบชุด
ใหญ 1 ชุด ราคา 20,000 บาท
-อาสนะพนักพิงพระสงฒ จํานวน 10

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

ผืนละ 200 บาท

248

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-พรมขนาด 1X10 เมตร จํานวน 4

ผืนๆ ละ 2,000 บาท
-ตาลปตรพระสงฆจํานวน 10 อัน
อันละ 800 บาท
-ฆองขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร
พรอมขาตั้ง 1 ชุด ชุดละ 15,000 บาท

-เชิงเทียนเรือหงส(ทองเหลือง 9 ขอ)

จํานวน 2 ลํา ๆ ละ 2,000 บาท

72

การศึกษา

ครุภัณฑ งานบานงานครัว
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-เครื่อตัดหญาขอแข็งชนิดสะพาย
จํานวน 3 เครื่อง

28,500

-

-

-

สํานักการศึกษา

73

การศึกษา

ครุภัณฑ การเกษตร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง

15,000

-

-

-

สํานักการศึกษา

เครื่องยนตเบนซิน ขนาด 5 แรงมา

จํานวน 1 เครื่อง

249

ที่

74

แผนงาน

การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ สํานักงาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

(ขอเปลี่ยนแปลงจากป -เครื่องปรับอากาศ 3 ตัว
2561 เปนป 2562) -พัดลมตั้งโตะ ขนาด 18 นิ้ว
(ฉบับที่ 3)
จํานวน 5 ตัว
- โตะทํางาน จํานวน 4 ตัว ดังนี้
โตะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต จํานวน 3 ตัว
โตะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว

เกาอี้บุนวมมีพนักพิง จํานวน
3 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท
-เกาอี้ทํางานบุนวมพนักสูง
จํานวน 4 ตัว ดังนี้
-เกาอี้ทํางานบุนวมพนักสูง จํานวน 1 ตัว

-เกาอี้ทํางานบุนวม จํานวน 3 ตัว
-ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
114,000
6,250
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

-

17,400
8,500
11,700

-

-

สํานักการศึกษา

-

5,900
8,100
19,200

-

-

สํานักการศึกษา

-

12,800

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษา

-

-

สํานักการศึกษา

-

-

สํานักการศึกษา

กระจกใส ขนาด 5 ฟุต จํานวน 4 ตู
-ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2บานเลื่อน

กระจกใส ขนาด 3 ฟุต จํานวน 4 ตู

75

การศึกษา

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล
1 เครื่อง

-

126,500

-

-

สํานักการศึกษา

76

การศึกษา

ครุภัณฑ โรงงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

- เครื่องเจียรไฟฟา จํานวน
1 เครื่อง

-

5,500

-

-

สํานักการศึกษา

250

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

- เครื่องเจียรทั่วไป 2 เครื่อง
เครื่องละ 2,000 บาท

77 การศาสนาฯ ครุภัณฑ โรงงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)
78

การศึกษา

ครุภัณฑ ยานพาหนะ
และขนสง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

(ขอเปลี่ยนแปลงจากป -รถยนตกระบะบรรทุก
2563 เปนป 2562) ชนิด 4 ลอ เครื่องยนตเบนซิน
(ฉบับที่ 3)
ขนาดความจุไมนอยกวา
1,500 ซีซี พรอมพลัง
ทางเลือก (LPG) จํานวน 1 คัน
(ขอเปลี่ยนแปลงจากป -รถยนตกระบะบรรทุก
2561 เปนป 2562) ตอนเดียว ชนิด 4 ลอ เครื่องยนต
(ฉบับที่ 3)
ดีเซล ขนาดความจุไมนอยกวา
2,800 ซีซี จํานวน 1 คัน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,000
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

สํานักการศึกษา

รับผิดชอบหลัก

-

400,000

-

-

สํานักการศึกษา

-

610,000

-

-

สํานักการศึกษา

(ขอเปลี่ยนแปลงจากป -รถยนตบรรทุก ๖ ลอ
2563 เปนป 2562) เครื่องยนตดีเซล 150 แรงมา
(ฉบับที่ 3)
จํานวน 1 คัน

-

1,400,000

-

-

สํานักการศึกษา

(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-

810,000

-

-

สํานักการศึกษา

-รถยนตกระบะบรรทุก
ชนิด 4 ลอ เครื่องยนตดีเซล
ขนาดความจุไมนอยกวา
2,300 ซีซี จํานวน 1 คัน

251

ที่

79

แผนงาน

การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ

วัตถุประสงค

(ขอเปลี่ยนแปลงจากป 2561

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-เครื่องสํารองไฟ 2 เครื่อง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

สํานักการศึกษา

รับผิดชอบหลัก

เปนป 2562) (ฉบับที่ 3)

80

81

การศึกษา

การศึกษา

ครุภัณฑ คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)
ครุภัณฑ คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

6,600

-เครื่องพิมพปริ้นเตอรชนิดเลเซอร

-

-

-

สํานักการศึกษา

หรือ LED 18 หนา/นาที จํานวน 2 เครื่อง

-เครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
ALL IN ONE 3 เครื่อง

-

51,000

-

-

สํานักการศึกษา

- เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอรขาวดํา 2 เครื่อง

-

5,200

-

สํานักการศึกษา

16,000

-

-

32,000

-

-

สํานักการศึกษา

-

10,000

-

-

สํานักการศึกษา

-เครื่องพิมพ ชนิดอิงเจ็ต 2 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน 2 เครื่อง ๆ ละ
16,000 บาท
-เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LEDสีแบบnetwork 1
เครื่อง

8,600

สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา

252

ที่

82

แผนงาน

การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ โฆษณาและ
เผยแพร

วัตถุประสงค

(ขอเปลี่ยนแปลงจากป 2561

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
งานกีฬาและนันทนาการ
-เครื่องเสียงประจําสนามกีฬา

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

100,000

-

-

สํานักการศึกษา

-เลื่อยวงเดือน 2 ตัว

-

8,000

-

-

สํานักการศึกษา

-เกาอี้พลาสติก จํานวน 200 ตัว

-

21,000

-

-

สํานักการศึกษา

-โตะหนาขาว จํานวน 20 ตัว
ตัวละ 2,500 บาท
-พัดลมอุตสาหกรรม 10 ตัว
ตัวละ 3,000 บาท
-พัดลมโคจร ติดผนัง 6 ตัว

-

50,000

-

-

สํานักการศึกษา

-

30,000

-

-

สํานักการศึกษา

-

10,000

-

-

สํานักการศึกษา

-

202,476

-

-

สํานักการศึกษา

-

205,300

-

-

สํานักการศึกษา

เปนป 2562 และเปลี่ยน กลางจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 1 ชุด
งบประมาณ จากเดิม 91,200 บาท

เปน 100,000 บาท)
(ฉบับที่ 3)

83

การศึกษา

ครุภัณฑ โรงงาน

(ขอเปลี่ยนแปลงจากป 2561

เปนป 2562) (ฉบับที่ 3)

84

การศึกษา

ครุภัณฑ สํานักงาน

(ขอเปลี่ยนแปลงจากป 2561

เปนป 2562) (ฉบับที่ 3)

85

การศึกษา

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

86 การศาสนาฯ ครุภัณฑ กีฬา
87 การศาสนาฯ ครุภัณฑ กีฬา

(ขอเปลี่ยนแปลงจากป 2561

- เครื่องออกกําลังกายกลาง
เปนป 2562) (ฉบับที่ 3) แจงจํานวน 1 ชุด
- เครื่องออกกําลังกายในรม
จํานวน 1 ชุด

253

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

งานสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

88

การศึกษา

ครุภัณฑ สํานักงาน

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จัดซื้อสังฆภัณฑที่ใชในงานพิธีจํานวน
จากป 2561 เปนป 2562)

7 รายการ

(ฉบับที่ 3)

-โตะหมูบูชาพรอมแทนรองกราบชุด
ใหญ 1 ชุด ราคา 20,000 บาท
-อาสนะพนักพิงพระสงฒ จํานวน 10

ชุด ๆ ละ 1,600 บาท เปนเงิน
16,000 บาท
-อาสนะ(รองทั่วไป) จํานวน 10 ผืน ๆ ละ 200 บาท

-พรมขนาด 1X10 เมตร จํานวน 4

ผืนๆ ละ 2,000 บาท เปนเงิน
8,000 บาท
-ตาลปตรพระสงฆจํานวน 10 อัน
อันละ 800 บาท เปนเงิน 8,000 บาท

-ฆองขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร
พรอมขาตั้ง 1 ชุด ชุดละ 15,000 บาท

-เชิงเทียนเรือหงส(ทองเหลือง 9 ขอ)

จํานวน 2 ลํา ๆ ละ 2,000 บาท

เปนเงิน 4,000 บาท

-

73,000

-

-

สํานักการศึกษา

254

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
7,000
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

สํานักการศึกษา

รับผิดชอบหลัก

89

การศึกษา

ครุภัณฑ โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-ลําโพงกลางแจง จํานวน
1 เครื่อง

90

การศึกษา

ครุภัณฑ คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1
เครื่อง

16,000

-

-

-

สํานักการศึกษา

91

การศึกษา

ครุภัณฑ ดนตรี
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)

-ฆองมอญวงใหญ จํานวน 1 ชุด

70,000

-

-

-

สํานักการศึกษา

92

การศึกษา

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอปรับปรุง
และเพิ่มใหม)
(ฉบับที่ 1)

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพทิ ยาสิทธ

-เกาอี้พลาสติก ขนาด 19x37x81 ซม.

จํานวน 400 ตัว
-โตะทํางานพรอมเกาอี้สําหรับครู
จํานวน 10 ชุด
-ตูเหล็ก 2 บานเปด บานกระจก
จํานวน 10 ตู
-เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอย
กวา 30,000 บีทียู แบบแขวน
จํานวน 2 เครื่อง

-

-

-

68,000

-

-

-

-

-

-

76,000

100,000

-

รร.ท.1

-

รร.ท.1

42,000 รร.ท.1
-

รร.ท.1

255

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-พัดลม (มอก.) แบบตั้งพื้นขนาด
24 นิ้ว (400 มม.)
จํานวน 10 ตัว

93

94

95

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

ครุภัณฑ สํานักงาน

ครุภัณฑ โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มใหม)
(ฉบับที่ 1)
ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3)

(ขอเปลี่ยนแปลงจาก -พัดลม (มอก.) แบบโคจรติดผนัง
ป 2561 เปนป
ขนาด 16 นิ้ว
2562) (ฉบับที่ 3) จํานวน 60 ตัว
-โตะพับหนาฟอเมกาขาว เงา
ขนาด ก75xย180xส75
จํานวน 20 ตัว
-เครื่องดูดฝุนขนาด 15 ลิตร
จํานวน 1 เครื่อง
-กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV พรอม

2561
(บาท)
35,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

108,000

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

36,000

-

-

-

รร.ท.1

5,000

-

-

-

รร.ท.1

100,000

-

-

-

รร.ท.1

-

-

รร.ท.1

อุปกรณและติดตั้งจํานวน 2 ชุด

- โตะเกาอี้นักเรียน 450 ชุด
ไมยางพาราทําสี มีลิ้นชักขนาด
50*80*75 ซม. ใชเปนโตะ
สําหรับนักเรียน ป.๑และ ป.๒

-

1,125,000

256

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- โตะหนาขาว จํานวน 20 ตัว
- เครื่องถายเอกสารพรอม

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
78,000
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.1
รร.ท.1

อุปกรณเสริมครบชุด
- โตะมาหินออนชนิดโตะสี่เหลี่ยม

-

41,000

-

-

รร.ท.1

-

21,000

-

-

รร.ท.1

-

26,600

-

-

รร.ท.1

-กลองแต็ก Snare Drum ขนาด
12 นิ้ว จํานวน 4 ตัว ๆ ละ
2,400 บาท

-

9,600

-

-

รร.ท.1

-กลองควอดทอม (กลองโซโล 4 ใบ)

-

7,500

-

-

รร.ท.1

ผืนผา ขนาด 60x175x65 ซม.
พรอมเกาอี้ยาว 2 ตัว กวาง 30 ซม.
ยาว 175 ซม. จํานวน 5 ชุด
-ตูบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต 6 ตัว
ตัวละ 3,500 บาท

96

การศึกษา

ครุภัณฑ ดนตรี
(ขอเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3)

-กลองใหญ Bass Drum จํานวน
4 ตัว 4 ขนาด ดังนี้
1. ขนาด 22 นิ้ว ราคา 7,100 บาท
2. ขนาด 20 นิ้ว ราคา 6,800 บาท
3. ขนาด 18 นิ้ว ราคา 6,500 บาท
4. ขนาด 16 นิ้ว ราคา 6,200 บาท

Marching Tom จํานวน 1 ตัว
ราคา 7,500 บาท

257

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-ฉาบเดินแถว จํานวน 1 ชุด
4 ขนาด (14" 16" 18" 20")
ราคาชุดละ 19,000 บาท

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
19,000
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.1

-

10,000

-

-

รร.ท.1

-

15,000

-

-

รร.ท.1

-

15,000

-

-

รร.ท.1

-

9,000

-

-

รร.ท.1

-

91,200

-

-

รร.ท.2

-กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV
8 ชุด

-

50,000

-

-

รร.ท.2

-กลองดิจิตอลถายภาพนิ่ง
จํานวน 1 เครื่อง

-

19,300

-

-

รร.ท.2

- มารชชิ่งเบลไลลา จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 5,000 บาท
- เมโลเดี้ยน 3 แบบ ดังนี้
1. แบบเสียงสูง Sobrano จํานวน

5 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท
2.แบบเสียงกลาง Alto จํานวน
10 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท
3.แบบเสียงกลาง Tener จํานวน
5 เครื่อง ๆ ละ 1,800 บาท

97

การศึกษา

ครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ -จัดซื้อเครื่องเสียงหองประชุม ๑ชุด
จากป 2561 เปนป 2562)

(ฉบับที่ 3)
98

การศึกษา

ครุภัณฑ โฆษณาและ
เผยแพร

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากป 2561 เปนป 2562)

(ฉบับที่ 3)
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากป 2561 เปนป 2562)

(ฉบับที่ 3)

258

ที่

99

แผนงาน

การศึกษา

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มใหม)
(ฉบับที่ 1)

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-พัดลม (มอก.) แบบตั้งพื้น
ขนาด 24 นิ้ว (400 มม.)
จํานวน 10 ตัว
-โตะพับหนาฟอเมกาขาว เงา
ขนาด ก75xย180xส75
จํานวน 20 ตัว
-เกาอี้บุนวม จํานวน 100 ตัว
-โตะทํางานพรอมเกาอี้สําหรับ
ครู จํานวน 6 ชุด
-เครื่องดูดฝุนขนาด 15 ลิตร
จํานวน 1 เครื่อง

100 การศึกษา

ครุภัณฑ คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง

101 การศึกษา

ครุภัณฑ คอมพิวเตอร

(ขอเปลี่ยนแปลงเดิม 6 -เครื่องตัดไฟฟาอัตโนมัติ จํานวน

เครื่องเปน 1 เครื่อง) 1 เครื่อง
และปงบประมาณจากเดิม

ป 2561 เปนป 2562)

(ฉบับที่ 3)

2561
(บาท)
35,000

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.2

36,000

-

-

-

รร.ท.2

60,000
40,200

-

-

-

รร.ท.2
รร.ท.2

5,000

-

-

-

รร.ท.2

32,000

-

-

-

รร.ท.2

-

-

รร.ท.2

9,000

259

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
18,000
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รร.ท.2

รับผิดชอบหลัก

102 การศึกษา

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-พัดลมอุตสาหกรรม 6 ตัว ๆ ละ
3,000 บาท

103 การศึกษา

ครุภัณฑ อุตสาหกรรม
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-เครื่องเชื่อมไฟฟา 1 เครื่อง

-

5,000

-

-

รร.ท.2

104 การศึกษา

ครุภัณฑ คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)
คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)
ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)
ครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)
ครุภัณฑ วิทยาศาสตร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด
LED ขาวดํา ชนิด Networt แบบ
ที่ 2
-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 20 เครื่อง ๆ ละ
16,000 บาท
-เครื่องปรับอากาศ ขนาด
24,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง
-ตูล็อกเกอร 18 ชอง 3 ตู
-เครื่องสํารองไฟ จํานวน 4 เครื่อง

-

15,000

-

-

รร.ท.2

-

320,000

-

-

รร.ท.2

-

64,800

-

-

รร.ท.2

-

24,000
10,400

-

-

รร.ท.2
รร.ท.2

-

245,000

-

-

รร.ท.2

105 การศึกษา

106 การศึกษา

107 การศึกษา

-กลองจุลทรรศน ชนิด 3 ตาพรอม

ชุดถายภาพระบบดิจิตอล

260

ที่

แผนงาน

108 การศึกษา

109 การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ ดนตรี
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

ครุภัณฑ โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-ชุดวงโยธวาทิต จํานวน 30 ชุด
เปนเงิน 60,000 บาท
-ชุดวงดนตรีสากล (สตริง)
จํานวน 7 ชุด เปนเงิน 7,000
บาท
-เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร
ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANDL
LUMENS

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

7,000
-

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.2

รร.ท.2

54,400

-

-

รร.ท.2

28,800

-

-

-

รร.ท.3

40,200

-

-

-

รร.ท.3

50,000

-

-

-

รร.ท.3

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
110 การศึกษา

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน

กระจกใส ขนาด 5 ฟุต จํานวน
6 ตู

-โตะทํางานพรอมเกาอี้สําหรับครู
จํานวน 6 ชุด
-โตะอาหารพรอมมานั่งยาว
ขนาดกวางไมนอยกวา 70 ซม.
ยาวไมนอยกวา 180 ซม ที่นั่งมีความ
กวางไมนอยกวา 25 ซม. จํานวน 10 ชุด

261

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-พัดลม (มอก.) แบบโคจรติดผนัง
ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 10 ตัว
-พัดลม (มอก.) แบบตั้งพื้น ขนาด

2561
(บาท)
40,000
35,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.3

-

-

-

รร.ท.3

12,000

-

-

รร.ท.3

24 นิ้ว (400 มม.) จํานวน 10 ตัว

111 การศึกษา

ครุภัณฑ โฆษณาและ
เผยแพร

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

-กริ่งสัญญาณเตือน จําวน 1 ชุด

-

จากป 2561 เปนป 2562)

(ฉบับที่ 3)
สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)
112 การศึกษา

ครุภัณฑ สํานักงาน

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากป 2561 เปนป 2562)

(ฉบับที่ 3)
โฆษณาและเผยแพร

(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง

54,000

-

-

-

รร.ท.3

-ชุดโตะ-เกาอี้สําหรับรับประทาน
อาหาร จํานวน 20 ชุด ๆ ละ
5,000 บาท

100,000

-

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

-เครื่องปรับอากาศ ขนาด
24,000 BTU จํานวน 4 เครื่อง
เครื่องละ 32,400 บาท

-

-โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง

300,000

129,600

-

262

ที่

แผนงาน

113 การศึกษา

114 การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ โฆษณาและเผยแพร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

-จอรับภาพมอเตอรไฟฟา จํานวน
จากป 2561 เปนป 2562) 1 เครื่อง
(ฉบับที่ 3)
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ -เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
จากป 2561 เปนป 2562) จํานวน 1 เครื่อง
(ฉบับที่ 3)
(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ครุภัณฑ คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

2561
(บาท)
-

-

-อารดดิสแอคเทอรนอล 4TB
จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน
จํานวน 2 เครื่อง
-เครื่องปริ้นเตอรมีเดีย จํานวน
1 เครื่อง
-เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
40,000
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.3

42,500

-

-

รร.ท.3

5,250

-

-

-

รร.ท.3

32,000

-

-

-

รร.ท.3

8,000

-

-

-

รร.ท.3

7,900

-

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

-

-

รร.ท.3

LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1

115 การศึกษา

ครุภัณฑ ดนตรี

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

-กลองทอม จํานวน 2 ชุด

-

7,000

จากป 2561 เปนป 2562)

(ฉบับที่ 3)
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-ลําโพงกลางแจง จํานวน 1 ชุด

20,000

-
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

116 การศึกษา

ครุภัณฑ ดนตรี
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)

117 การศึกษา

ครุภัณฑ เครื่องเลนสนาม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-เครื่องดนตรีสากลจํานวน 1 ชุด

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ -ชุดเครื่องเลนสนามพรอมปูพื้นยาง
จากป 2561 เปนป 2562) จํานวน 1 ชุด

2561
(บาท)
170,550

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

438,000

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.1

-

-

รร.ท.3

-

-

-

รร.ท.3

-

5,000
30,000

-

-

รร.ท.3
รร.ท.3

-

21,600
40,000
15,000
50,000
10,400
150,000

-

-

รร.ท.3
รร.ท.3
รร.ท.3
รร.ท.3
รร.ท.3
รร.ท.3

(ฉบับที่ 3)

118 การศึกษา

ไฟฟาและวิทยุ
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-พัดลมโคจร 3 ตัว
-พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 3 ขา
10 ตัว
-ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 6 ตู
-โตะทํางานเหล็กพรอมเกาอี้ 6 ชุด

-พัดลมอุตสาหกรรม 6 ตัว
-โตเกาอี้โพลี 4 ที่นั่ง 10 ชุด
-โตะมาหินออน 2 ชุด
-โตะ-เกาอี้สําหรับนั่งรับประทาน
อาหาร 4 ที่นั่ง จํานวน 30 ชุด
ชุดละ 5,000 บาท

2,600

264

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-ถังน้ําแบบสแตลเลน ขนาด
1,000 ลิตร 2 ถัง ๆ ละ
8,700 บาท
-ถังน้ําแตนเลสพรอมขาตั้งรอง
รับถังขนาดความจุ 1,500 ลิตร
จํานวน 2 ถัง ๆ ละ 12,000

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
17,400
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.3

-

24,000

-

-

รร.ท.3

119 การศึกษา

ครุภัณฑ โฆษณาและเผยแพร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง

-

131,000

-

-

รร.ท.3

120 การศึกษา

ครุภัณฑ คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เครื่องพิมพ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท

-

15,800

-

-

รร.ท.3

การเกษตร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-ปมน้ําอัตโนมัติ ขนาด 300
วัตต จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
8,700 บาท

-

17,400

-

-

รร.ท.3

265

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หนวยงาน
2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

121 การศึกษา

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-โตะครูพรอมเกาอี้ จํานวน 10 ชุด

125,000

72,500
-

-

-

152,000

-

รร.ท.4

-เครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง

-

-กริ่งสัญญาณ จํานวน 1 ชุด
-โตะพรอมเกาอี้ไมยางพารา
มีลิ้นชัก จํานวน 100 ชุด
-โตะพับหนาฟอเมกาขาว เงา

12,000
130,000

-

48,000
-

-

รร.ท.4
รร.ท.4
รร.ท.4

18,000

-

-

-

รร.ท.4

50,000

-

-

รร.ท.4

10,500

-

รร.ท.4

-โตะ-เกาอี้โพลี 4 ที่นั่ง ขนาดหนา
โตะกวาง 75 ซม. ยาว 120 ซม.

ที่นั่งกวาง 46 ซม. ลึก 39 ซม.
ความยาวของเกี้ 195 ซม.
จํานวน 10 ชุด
-เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอย
กวา 30,000 บีทียู แบบแขวน
จํานวน 4 เครื่อง

-

-

รร.ท.4
-

หนา 1 มิล ขนาด ก75xย180xส75

จํานวน 10 ตัว
-เกาอี้พลาสติก ขนาด 19x37x81 ซม.

จํานวน 200 ตัว
-พัดลม (มอก.) แบบตั้งพื้น ขนาด
24 นิ้ว (400 มม.) จํานวน 3 ตัว

-

-

266

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-โตะอาหารพรอมมานั่งยาว กวาง
ไมนอยกวา 70 ซม. ยาวไมนอย
กวา 180 ซม. ที่นั่งมีความกวาง

121 การศึกษา

123 การศึกษา

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)

ครุภัณฑ โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มใหม)
(ฉบับที่ 1)

ไมนอยกวา 25 ซม. จํานวน 10 ชุด
-เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000

บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
-โตะรับประทานอาหารสําหรับ
นักเรียน จํานวน 10 ชุด ๆ ละ
6,650 บาท
-เครื่องเสียงประชาสัมพันธ 1 ชุด
ประกอบดวย เครื่องมิกซเซอร
ลําโพงฮอรน ไมคโครโพนพรอม
สัญญาณเตือน
-กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว แบบ

full HD จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องมัลลติมีเดียโปรเจคเตอร
ขนาด 4,000 ANSI Lumens
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
66,500

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.4

32,400

-

-

-

รร.ท.4

65,000

-

-

-

รร.ท.4

60,000

-

-

รร.ท.4

-

-

-

รร.ท.4

58,000

-

-

รร.ท.4

-

50,000
-
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง
13,000 บาท เครื่องผสมเสียง
mixer 1 เครื่อง 7,500 บาท

2561
(บาท)
78,800

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.4

เครื่อง cossover network 1 เครื่อง
3,000 บาทอีควอไลเซอร 1 เครื่อง
4,800 บาทตูลําโพง 12'' Full Range

แบบ 2 ทาง 4 ใบ 32,000 บาท
ไมค พรอมเครื่องรับสัญญาณ
แบบไรสาย 1 ชุด 4,000 บาท
สายลําโพง สายสัญญาณ 1 ชุด
3,000 บาทปลั๊กไฟ ติดแรค 1 ชุด
2,000 บาทกลอง แลค 1 ชุด
3,500 บาทคา ติดตั้ง 4 ชุด
6,000 บาท

124 การศึกษา

ครุภัณฑ คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงานจํานวน 2 เครื่อง

-

-

30,000

-

รร.ท.4
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ที่

แผนงาน

125 การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ โรงงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-เลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบมือถือ
ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องเขียน อินเวิดเตอร ขนาด
300 แอมป จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
5,600

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.4

3,500

-

-

-

รร.ท.4

2,000
2,500
5,000

-

-

-

รร.ท.4
รร.ท.4
รร.ท.4

-เครื่องยิงดวยลม จํานวน 1 เครื่อง

1,500

-

-

-

รร.ท.4

-เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตชุดใหญ
ขนาดไมนอยกวา 32 คน
จํานวน 1 วง

220,000

-

-

-

รร.ท.4

-ชุดดุริยางค จํานวน 20 ชุด ๆ ละ

-

40,000

-

-

รร.ท.4

-

-

-

รร.ท.4

45,000
56,000

-

-

รร.ท.4
รร.ท.4

-เครื่องตัดจิ๊กซอ จํานวน 1 เครื่อง
-สวานไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องอัดอากาศ (ปมลม) จํานวน

1 เครื่อง

126 การศึกษา

127 การศึกษา

ครุภัณฑ ดนตรี
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)
ดนตรี
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)
งานบานงานครัว
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)
ครุภัณฑ งานบานงานครัว
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

2,000 บาท
-ถาดหลุมสแตนเลสสําหรับรับ
ประทานอาหาร ขนาด 30 ซม.

15,000

จํานวน 100 ถาด ๆ ละ 150 บาท

-เครื่องกรองทําน้ําดื่ม 3 เครื่อง
-เครื่องกรองน้ํา 100 ลิตร

-

269

ที่

แผนงาน

128 การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หนวยงาน
2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

133,000

-

-

รร.ท.4

-โตะทํางานพรอมเกาอี้ 10 ชุด

-

55,000

-

-

- โตะ-เกาอี้สําหรับนักเรียน 200 ชุด

-

260,000

-

-

- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU

-

560,000

-

-

รร.ท.4
รร.ท.4
รร.ท.4

-

30,000

-

-

รร.ท.4

-โตะ-เกาอี้สําหรับนักเรียนนั่งรับประทาน

อาหาร 20 ชุด

20 เครื่อง
-ถังน้ําสแตนเลส 2,000 ลิตร 2
ถัง ๆ ละ 15,000 บาท

270

ที่

แผนงาน

129 การศึกษา

130 การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ สํานักงาน

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ
-เกาอี้บุนวมพนักพิง มีลอหมุน
จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท
-โตะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน
5 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท
-กระดานไวทบอรดแมเหล็ก ขนาด

2561
(บาท)
13,500

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

29,000

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.5
รร.ท.5

10,360

-

-

-

รร.ท.5

20,000

-

-

-

รร.ท.5

60,000

-

-

-

รร.ท.5

33,500
5,800

-

-

-

รร.ท.5
รร.ท.5

5,900

-

-

-

รร.ท.5

12,000
60,000

-

-

-

รร.ท.5
รร.ท.5

120x200 ซม. จํานวน 4 แผน
-ชั้นวางของ ขนาด 80x30x90 ซม.

( 6 ชอง) จํานวน 20 ชุด
-ชั้นวางรองเทา ขนาด 18x118x

34 ซม.12 ชอง จํานวน 10 ตัว
-โตะทํางานพรอมเกาอี้สําหรับครู จํานวน 5 ชุด

-โตะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต
จํานวน 1 ตัว
-เกาอี้บุนวมพนักพิง ขนาด 68x
69x726xลึก 116 ซม.จํานวน
1 ตัว
-เกาอี้บุนวม จํานวน 20 ตัว
-โตะเกาอี้นักเรียน 20 ชุด ขนาด
60x120x55 ซม. พรอม
เกาอี้ 6 ตัว/ชุด

271

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-โตะเกาอี้รับประทานอาหาร
จํานวน 16 ชุด
-โตะพับหนาฟอเมกาขาว เงา
ขนาด ก75xย180xส75 จํานวน
10 ตัว
-ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.5

18,000

-

-

-

รร.ท.5

28,800

-

-

-

รร.ท.5

-ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
เลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุด จํานวน 6 ตู
-เกาอี้พลาสติก ขนาด 19x37x
81 ซม. จํานวน 150 ตัว

43,200

-

-

-

รร.ท.5

37,500

-

-

-

รร.ท.5

-เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมนอยกวา

32,400

-

-

-

รร.ท.5

50,000

-

-

-

รร.ท.5

12,000

-

-

-

รร.ท.5

เลื่อนกระจกใส ขนาด 5 ฟุด จํานวน 6 ตู

24,000 บีทียู แบบแขวน จํานวน 1 เครื่อง

-เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล
(ขาว-ดํา) ความเร็ว 10 แผนตอนาที

จํานวน 1 เครื่อง
-กริ่งสัญญาณเตือน 1 ชุด

272

ที่

แผนงาน

131 การศึกษา

132 การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)

ครุภัณฑ โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-ชุดโตะโรงอาหาร จํานวน 10 ชุด

ชุดละ 5,000 บาท
-เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
ขนาด 26000 BTU จํานวน 1
เครื่อง
-ตูวางรองเทา 30 ชอง จํานวน
4 ตู ๆ ละ 3,600 บาท
-เครื่องเลน DVD จํานวน 5 เครื่อง

-โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง
-เครื่องเสียงพกพา เครื่องชวยสอน
พรอม USB/SDCARD เลน MP3/

FM เครื่องขยายไรสายแบบหิ้ว
15-50 วัตต Portable sound
system จํานวน 4 เครื่อง
-โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
-กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ความละเอียดไมนอยกวา 24
ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว
-กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV
พรอมอุปกรณและติดตั้ง 1 ชุด 8 ตัว

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.5

36,200

-

-

-

รร.ท.5

14,400

-

-

-

รร.ท.5

11,960
52,000

-

-

-

รร.ท.5
รร.ท.5

12,000

-

-

-

รร.ท.5

30,000

-

-

-

รร.ท.5

26,000

-

-

-

รร.ท.5

50,000

-

-

-

รร.ท.5
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาด 150 นิ้ว

-เครื่อยฉายภาพ 3 มิติ จํานวน
1 เครื่อง
-เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร
ขนาด 4,000 ANSI Lumens
จํานวน 1 เครื่อง
-ชุดเครื่องเสียงกลางแจงชุดเล็ก
ตูลําโพง 12 ว เพาเวอรมิกเซอร
ขาตั้ง ลําโพง มิกเซอร สายลําโพง
พรอมไมโครโพน จํานวน 1 ชุด
133 การศึกษา

134 การศึกษา

ครุภัณฑ โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)
ครุภัณฑ งานบานงานครัว
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

2561
(บาท)
20,000
24,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.5
รร.ท.5

58,000

-

-

-

รร.ท.5

78,800

-

-

-

รร.ท.5

-โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
แบบ smart TV ขนาด 55 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง

26,500

-

-

-

รร.ท.5

-ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องตัดหญา แบบขอแข็งชนิด

15,000

-

-

-

รร.ท.5

9,500

-

-

-

รร.ท.5

10,000

-

-

-

รร.ท.5

50,000

-

-

-

รร.ท.5

สะพายเครื่องยนตไมนอยกวา 1.5

แรงมา จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องซักผา แบบฝาบน ความจุ
10 กิโลกรัม
-ผามานพรอมอุปกรณ

274

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000
-

2561
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

135 การศึกษา

ครุภัณฑ งานบานงานครัว
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-ปมน้ํา

136 การศึกษา

ครุภัณฑ คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง

32,000

-

-

-

รร.ท.5

-เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอรหรือ LED

3,300

-

-

-

รร.ท.5

18 หนา/นาที จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องพิมพ ชนิดอิงเจ็ท จํานวน
1 เครื่อง

7,700

-

-

-

รร.ท.5

-

94,800
42,500

-

-

รร.ท.5
รร.ท.5

-

40,000

-

-

รร.ท.5

-โทรทัศน LED 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

-

17,500

-

-

รร.ท.5

- โตะ-เกาอี้นักเรียน (1 ชุดประกอบดวย

-

160,000

-

-

รร.ท.5

-

50,000

-

-

รร.ท.5

137 การศึกษา

ครุภัณฑ โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-โทรทัศน LED 40 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ขนาด

รร.ท.5

๔,๐๐๐ ANSI Lumens จํานวน ๑ เครื่อง

-จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสน

ทแยงมุม ๒๐๐ นิ้ว จํานวน ๑ จอ

138 การศึกษา

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

โตะ1 ตัว เกาอี้ 6 ตัว) จํานวน 6 ชุด
- โตะ-เกาอี้รับประทานอาหารนักเรียน (1 ชุด

ประกอบดวย โตะ 1 ตัว มานั่ง 2 ตัว

จํานวน 10 ชุด

275

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)
-

-ตูล็อกเกอรเหล็ก 6 ชอง จํานวน 25 ตู

- โตะเกาอี้นักเรียน จํานวน 25 ชุด
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู

139 การศึกษา

140 การศึกษา

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
117,250
160,000
32,400
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

รร.ท.5
รร.ท.5
รร.ท.5

จํานวน ๑ เครื่อง
-ถังน้ําสเตลเลส ขนาด 2,000
ลิตร 2 ถัง ๆ ละ 15,000 บาท
-ตูเก็บเอกสาร 5 ฟุต ใส 3 หลัง
หลังละ 4,800 บาท
-ตูเก็บเอกสาร 5 ฟุต ทึบ 3 หลัง
หลังละ 4,200 บาท

-

30,000

-

-

รร.ท.5

-

14,400

-

-

รร.ท.5

-

12,600

-

-

รร.ท.5

ครุภัณฑ โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-ชุดเครื่องเสียงกลางแจงชุดเล็ก

-

-

-

ครุภัณฑ ดนตรี
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

เครื่องดนตรีและอุปกรณกีฬา เชน

-

30,000

100,000 รร.ท.5

ตูลําโพง 12 ว เพาเวอรมิกเซอร ขาตั้ง
ลําโพง, มิกเซอร สายลําโพง พรอมไมโครโฟน

กลองทอม แทมบูรีน ฟุตบอล ฮูลาฮูป กรวย

-

-

รร.ท.5

276

ที่

แผนงาน

141 การศึกษา

หมวด

ครุภัณฑ

ประเภท

สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.1
-เกาอี้นวม จํานวน 20 ตัว
-โตะพับหนาฟอเมกาขาว เงา
ขนาด ก 75X ย 180 X ส 75
จํานวน 5 ตัว
-พัดลม (มอก.) แบบตั้งพื้น ขนาด
ไมนอยกวา 24 นิ้ว (400 มม.)
จํานวน 3 ตัว
-ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

หนวยงาน
2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

-

12,000
-

7,200

-

ศพด.1
ศพด.1

-

10,500

-

-

ศพด.1

-

7,200

-

-

ศพด.1

เลื่อนทึบขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตู
-เกาอี้พลาสติก ขนาด 19x37x81 ซม.

25,000

-

-

-

ศพด.1

12,000
-

13,400
-

-

-

ศพด.1
ศพด.1
ศพด.1
ศพด.1
ศพด.1
ศพด.1
ศพด.1
ศพด.1
ศพด.1
ศพด.1

จํานวน 100 ตัว
-โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด

-กริ่งสัญญาณเตือน 1 ชุด
142 การศึกษา

ครุภัณฑ

สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-พัดลมอุตสาหกรรม ๓ ตัว
-ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ๒ หลัง
-เกาอี้พนักบุนวม จํานวน 20 ตัว
-โตะหนาขาว จํานวน 4 ตัว
-เกาอี้พลาสติก จํานวน 50 ตัว
- โตะครูพรอมเกาอี้ จํานวน 2 ชุด
- กริ่งสัญญาน จํานวน 1 ชุด
-โตะโรงอาหารอนุบาล 8 ที่

10 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

7,500
7,200
12,000
10,000
5,250
14,500
12,000
30,000
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ที่

แผนงาน

143 การศึกษา

144 การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2
-เครื่องขยายเสียงขนาด 550
วัตต จํานวน 1 เครื่อง
-ลําโพง ฮอรนขนาด 120 วัตต
จํานวน 2 ตัว
-ลําโพง ฮอรนขนาด 50 วัตต
จํานวน 6 ตัว
-หมอแปลง จํานวน 8 ลูก
-สายครอปวาย ขนาด 2x1 นิ้ว
จํานวน 2 มวน

เพื่อความปลอดภัยของ -กลองโทรทัศนวงจรปด CCTV
ครุภัณฑ สํานักงาน
อุปกรณและติดตั้ง จํานวน 1 ชุด
(ขอเพิ่มเติม) เด็กในศูนยฯ
(ฉบับที่ 1)
เพื่อใหเด็กในศูนยฯไดดื่ม -เครื่องกรองน้าํ ระบบ RO 5 ขั้นตอน
น้ําที่สะอาดและปลอดภัย กําลังผลิต 1200 ลิตร/วัน
-พัดลม (มอก.) แบบตั้งพื้น ขนาด
24 นิ้ว (400 มม.)
จํานวน 3 ตัว
-เครื่องปรับอากาศ ขนาด ไมนอย
กวา 30,000 บีทียู แบบแขวน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

9,400

-

-

-

ศพด.2

2,200

-

-

-

ศพด.2

2,970

-

-

-

ศพด.2

1,600
3,000

-

-

-

ศพด.2
ศพด.2

50,000

-

-

-

ศพด.2

12,000

-

-

-

ศพด.2

10,500

-

-

-

ศพด.2

114,000

-

-

-

ศพด.2
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ที่

แผนงาน

145 การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-เครื่องปริ้นเตอร ชนิด
เลเซอร หรือ LED 18หนา/นาที
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
16,000 บาท
-เครื่องพิมพ Multifuction แบบฉีดหมึก

2561
(บาท)
3,300

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

-

ศพด.2

32,000

-

7,700

-

10,000

-

-

-

ศพด.2

9,500

-

-

-

ศพด.2

406,200

-

-

-

ศพด.2

38,000

-

-

-

ศพด.2

-

-

รับผิดชอบหลัก

-

ศพด.2

ศพด.2

(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง
146 การศึกษา

ครุภัณฑ งานบานงานครัว
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-เครื่องซักผา แบบฝาบน ความจุ
10 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง ชนิด
สะพาย เครื่องยนตไมนอยกวา 1.5

แรงมา จํานวน 1 เครื่อง
147 การศึกษา

ครุภัณฑ เครื่องเลนสนาม
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-เครื่องเลนสนามกลางแจง ชุด
บานเห็ดริมหาด ขนาด 810x
350x400 ซม. จํานวน 1 ชุด
-เครื่องเลนสนามกลางแจง ชุด
บานนอยสองหลัง ขนาด 308x
175x170 ซม. จํานวน 1 ชุด
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ที่

แผนงาน

148 การศึกษา

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เด็กและบุคลากรในศูนยฯ -เครื่องดับเพลิง2A2B ๓ ตัว
ครุภัณฑ ดับเพลิง
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

เครื่องเลนสนาม
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)
149 การศึกษา

วัตถุประสงค

ครุภัณฑ สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

2561
(บาท)
2,100

-เครื่องเลนสนามกลางแจง ชุด
เห็ดริมหาด จํานวน 1 ชุด

240,000

-ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ๒ ตู

-

- พัดลมอุตสาหกรรม 4 ตัว
-โตะหนาขาว จํานวน 6 ตัว
-เกาอี้พนักพิงบุนวมบุนวม จํานวน 20 ตัว

-เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 บีทียู

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

-

7,200

รับผิดชอบหลัก

ศพด.2

-

ศพด.2

-

ศพด.2
ศพด.2
ศพด.2
ศพด.2
ศพด.2

97,200

-

-

15,000

-

-

ศพด.2

-

14,000

-

-

ศพด.2

10,000
10,800
12,000

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ลพ 32,400 บาท

-โตะเกาอี้เด็กรับประทานอาหาร
จํานวน 4 ชุด

150 การศึกษา

ครุภัณฑ งานบานงานตรัว
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-เครื่องซักผาแบบอัตโนมัติมีความจุ
ไมนอยกวา ๑๒ กิโลกรัม จํานวน ๑ เครื่อง

280

ที่

แผนงาน

151 การศึกษา

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ เครื่องเลนสนาม
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-เครื่องเลนสนามเด็กพลาสติด อุโมงค

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
450,000
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

ศพด.2

-

-

ศพด.2

รับผิดชอบหลัก

บานกระดานลื่น

8. กลอง VDO บันทึกภาพ

-

15,000

152 การศึกษา

ครุภัณฑ โฆษณาและเผยแพร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

153 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

กอสราง
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสําหรับ - รถขุดตักหนาขุดหลัง ชนิด
ปฏิบัติงานในสํานักการชาง ขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน 1 คัน

3,300,000

-

-

-

สํานักการชาง

154 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

โรงงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-ตูเชื่อมขนาด 500A ทองแดง
แทจํานวน 1 เครื่อง
-ตูอินเวศเตอร 275A จํานวน
1 เครื่อง
- สวานแทน มอเตอร ½ แรง
ขนาด 5 หุน จํานวน 1 เครื่อง

11,500

-

-

-

สํานักการชาง

5,900

-

-

-

สํานักการชาง

22,500

-

-

-

สํานักการชาง

281

ที่

แผนงาน

155 เคหะและ
ชุมชน

156 เคหะและ
ชุมชน

157 เคหะและ
ชุมชน

158 เคหะและ
ชุมชน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

-เครื่องตัดหญา แบบขอออน
จํานวน 2 เครื่อง
-เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน
จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องตัดหญา (แบบขอแข็ง)
จํานวน 3 เครื่อง

ครุภัณฑ งานบานงานครัว
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

งานบาน
งานครัว
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

สํารวจ
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)
สํารวจ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
จากป 2561 เปนป 2562)

(ฉบับที่ 3)

2561
(บาท)
22,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

สํานักการชาง

รับผิดชอบหลัก

12,000

-

-

-

สํานักการชาง

28,500

-

-

-

สํานักการชาง

-เครื่องตัดหญาชนิดสายสะพาน
(แบบขอออน) จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 11,000 บาท

-

22,000

-

-

สํานักการชาง

-เครื่องตัดหญาชนิดสายสะพาน
(แบบขอแข็ง) จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 9,500 บาท
- กลองระดับขนาดกําลังขยาย
30 เทา จํานวน 1 ชุด

-

28,500

-

-

สํานักการชาง

-

-

-

สํานักการชาง

-กลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส
ชนิดอานคามุมได ความละเอียด
5 พิลิปดา (ระดับอัตโนมัต)ิ
จํานวน 1 ชุด

-

-

-

สํานักการชาง

34,400

110,000

282

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

(ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-อากาศยานไรนักบิน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
95,000
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

สํานักการชาง

รับผิดชอบหลัก

จากป 2564 เปนป 2562) แบบปกหมุน (โดรน) (Multirotory)

(ฉบับที่ 3)
159 เคหะและ
ชุมชน

160 เคหะและ
ชุมชน
161 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

สํารวจ
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)
การเกษตร
(ขอเพิ่มเติม)
การเกษตร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด
-กลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส
ชนิดอานคามุมไดความละเอียด 5

-

35,000

-

-

สํานักการชาง

-

-

-

สํานักการชาง

-

35,000

-

-

สํานักการชาง

-

11,000

-

-

สํานักการชาง

พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ )
-ปมน้ํา 1 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง

-เครื่องสูบน้ําแบบพลังงานแสง

5,500

อาทิตย ปมน้ํา ชนิดปมชัก DC 12/ 24 V

ขนาดไมนอยกวา 1.1/2 ชุดควบ
คุมการชารต Solar Charger 12/24 V

30 A แบตเตอรี่ 12 V ขนาดไมนอย

กวา 100 AH แผงโซลาเชลล
ขนาดไมนอยกวา300 W 24 V
จํานวน ๑ เครื่อง
- ปมน้ํา 1 แรงมา ทอน้ํา
เขา 1"x1" ไฟ 220 v
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท

283

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

162 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-ถังน้ํา พี วี ซี ขนาด 2,000 ลิตร
พรอมติดตั้ง จํานวน 2 ถัง

163 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

ยานพาหนะ
และขนสง
(เปลี่ยนแปลง)
(ฉบับที่ 1)

- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
6 ตัน 6 ลอ แบบกระบะเททาย
จํานวน 1 คัน
-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน
6 ลอ แบบกระบะเหล็ก
จํานวน 1 คัน
-รถยนตกระบะบรรทุก ชนิด 4 ลอ

2561
(บาท)
17,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

สํานักการชาง

รับผิดชอบหลัก

1,980,000

-

-

-

สํานักการชาง

1,920,000

-

-

-

สํานักการชาง

-

-

-

สํานักการชาง

420,000

เครื่องยนตเบนซิน สามารถรองรับ
พลังงานทางเลือก (LPG) จํานวน 1 คัน

164 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ
ขนสง
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี

-

81,600

-

-

สํานักการชาง

แบบเกียร ธรรมดา จํานวน 2
คัน ๆ ละ 40,800 บาท
- รถบดถนนแบบเดินตามแบบ
ลูกกลิ้งลูกเดียวขนาดไมนอยกวา
Ø 410 x 595 มม. สงกําลัง

-

230,000

-

-

สํานักการชาง

ดาน Hydraulic สรางแรง
กระแทกไดไมนอยกวา 15 KN
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
2564
(บาท)

รับผิดชอบหลัก

เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 4.9 HP

ตามราคาทองถิ่นกําหนดไมมี
ราคามาตรฐานครุภัฑ

-รถบรรทุกเอนกประสงค

-

415,000

-

-

สํานักการชาง

-

500,000

-

-

สํานักการชาง

จํานวน ๑ คัน เปนรถกระบะบรรทุก

ตัวรถชนิด 4 ลอ เครื่องยนตเบนซิน
ขนาดความจุไมนอยกวา 1,600 ซีซี

พรอมพลังทางเลือก (LPG) ชนิด
หัวฉีดขนาดความจุของถังบรรจุฑ
กาซไมนอยกวา 50 ลิตร มีกําลัง
เครื่องยนตไมนอยกวา 90 แรงมา
ที่ 5,000 รอบ/นาที ตอนทายติดตั้ง
กระบะบรรทุกสามารถเปดได 3 ดาน
มีขนาดความจุไมนอยกวา 1 ลบ.ม.

ตามราคาทองถิ่นกําหนดไมมี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
165 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

สนาม
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-เตนทผาใบ 4 × 8 เมตร โคง
เสาแปปประปา 1” 1/๔ โครงสราง
แปปประปา 1” (โคง) ผาใบหนา 0.45 มม.

(เบอร 8000)มีสายรัด เสาสูง 2 เมตร

จํานวน 6 ตน จํานวน 25 หลัง

285

ที่

แผนงาน

166 เคหะและ
ชุมชน

หมวด

ครุภัณฑ

ประเภท

ไฟฟาและวิทยุ
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

-เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด ๓
กิโลวัตต เปนเครื่องยนตเบนซิน
(ทุกขนาดที่กําหนดเปนขนาด
กิโลวัตตขั้นต่ํา) รายละเอียด

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
27,500
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

สํานักการชาง

-

สํานักการชาง

รับผิดชอบหลัก

ประกอบเครื่องกําเนิด ไฟฟา ดังนี้

1.แผงสวิทช จํานวน 1 อัน
2.โวลทมิเตอร จํานวน 1 อัน
3.แอมมิเตอร จํานวน 1 อัน
4.หลอดไฟแสงสวางพรอขั้ว จํานวน 1 อัน

5.สวิตซปด-เปดหลอดไฟ จํานวน 1 อัน

6.คัดเอาต จํานวน 1 อัน
7.ที่เสียบปลั๊ก จํานวน 2 จุด
จํานวน 1 เครื่อง
167 เคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ

โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-กลองถายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 18
ลานพิกเซล จํานวน 1 ตัว

-

13,600

-

286

ที่

แผนงาน

168 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

หมวด

ครุภัณฑ

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

คอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสําหรับ - เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม) ปฏิบัติงานในสํานักการชาง จํานวน 3 เครื่อง
-เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
(ฉบับที่ 1)
งานประมวลผลแบบที่ 2
จํานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
48,000

- เครื่องพิมพชนิดเลเซอรชนิด LED

ขาวดํา จํานวน 3 เครื่อง
- เครื่องพิมพเอกสารขนาด A3
รองรับการพิมพเขียนแบบ /
พิมพภาพสี สามารถพิมพภาพ
ขนาด A3 +ได จํานวน 2
เครื่อง
-เครื่องสแกนเนอรแบบระนาบ
ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

169 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)

170 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร เพื่อใหสํานักการชางมี -เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
(ขอเพิ่มเติม) เครือ่ งมือเครื่องใชที่ งานสํานักงาน ราคา 16,000 บาท
พอเพียงและเพิ่มประสิทธิ- จํานวน 2 เครื่อง
(ฉบับที่ 3)
ภาพในการทํางาน

-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

สํานักการชาง

รับผิดชอบหลัก

29,000

-

-

-

สํานักการชาง

9,900

-

-

-

สํานักการชาง

50,000

-

-

-

สํานักการชาง

65,500

-

-

-

สํานักการชาง

32,000

-

-

สํานักการชาง

287

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-เครื่องพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,200
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

สํานักการชาง

รับผิดชอบหลัก

เครื่องละ 2,600 บาท จํานวน 2 เครื่อง

-เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

-

7,900

-

-

สํานักการชาง

-เครื่องพิมพ Multifuction แบบฉีดหมึก

-

7,900

-

-

สํานักการชาง

(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

120,000

-

-

-

สํานักการชาง

-

40,200

-

-

สํานักการชาง

-

16,500

-

-

สํานักการชาง

-

68,000

-

-

สํานักการชาง

(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ

ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

171 อุตสาหกรรมและ
การโยธา
172 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)
สํานักงาน
ครุภัณฑ
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)
ครุภัณฑ

ขนาด 30,000 บีทียู พรอมติดตั้ง
จํานวน 3 เครื่อง
- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
ขนาด 30,000 บีทียู พรอมติดตั้ง
จํานวน 1 เครื่อง
- ตูเหล็ก 2 บาน จํานวน
3 ตู ๆ ละ 5,500 บาท
- เครื่องตัดสติกเกอร ขนาด
ความกวาง 60 ซม.
-พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 25 นิ้ว
จํานวน 12 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
-พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว
จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,800 บาท
-พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว
จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 2,800 บาท

36,000

สํานักการชาง

8,400

สํานักการชาง

14,000

สํานักการชาง

288

ที่

แผนงาน

173 บริหาร
งานทั่วไป

174 บริหาร
งานทั่วไป

หมวด

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

สํานักงาน - เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ - เกาอี้บุนวมพนักพิงมีลอหมุน
(ขอเปลี่ยนแปลง สํานักงานและครุภัณฑ จํานวน 5 ตัว ๆ ละ
จากป 2561 เปน คอมพิวเตอรและครุภัณฑ 3,900 บาท
โฆษณาและเผยแพรใน
ป 2562)
(ฉบับที่ 3)
การปฏิบัติงาน
- โตะคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว
สํานักงาน
(ขอเปลี่ยนแปลง

2561
(บาท)
-

9,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
19,500
-

-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

กองวิชาการฯ

-

-

กองวิชาการฯ

รับผิดชอบหลัก

-โตะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต
จํานวน 1 ตัว

-

7,800

-

-

กองวิชาการฯ

-เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000

-

42,300

-

-

กองวิชาการฯ

จากป 2561 เปน

ป 2562)
(ฉบับที่ 3)
175 บริหาร
งานทั่วไป

ครุภัณฑ

สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

289

ที่

แผนงาน

176 บริหาร
งานทั่วไป

177 บริหาร
งานทั่วไป

178 บริหาร
งานทั่วไป

หมวด

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ประเภท

คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
LED ขาวดํา จํานวน 2 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
1 เครื่อง

คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-เครื่องปริ้นเลเซอร/ชนิด
LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink
Tank Printer) จํานวน
1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท

โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

-เครื่องขยายเสียง จํานวน 1
เครื่อง
-เครื่องเลนดีวีด(ี DVD) จํานวน 1
เครื่อง

2561
(บาท)
16,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

กองวิชาการฯ

รับผิดชอบหลัก

22,000

-

-

-

กองวิชาการฯ

6,600

-

-

-

กองวิชาการฯ

16,000

-

-

-

กองวิชาการฯ

-

2,600

-

-

กองวิชาการฯ

-

4,300

-

-

กองวิชาการฯ

20,000

-

-

-

กองวิชาการฯ

1,550

-

-

-

กองวิชาการฯ

290

ที่

แผนงาน

179 บริหาร
งานทั่วไป

หมวด

ครุภัณฑ

ประเภท

โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-เครื่องขยายเสียงพรอมอุปกรณ
สําหรับหอกระจายขาวบานมั่นคง

2561
(บาท)
26,900

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

กองวิชาการฯ

-

กองวิชาการฯ

รับผิดชอบหลัก

หนองไผ และคุมหวย จํานวน 2 ชุด

ชุดละ 13,440 บาท

180 บริหาร
งานทั่วไป

ครุภัณฑ

โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)

-ตูไฟประชาสัมพันธแบบไฟ
แอลอีดี จํานวน 3 ชุด ๆ ละ
24,000 บาท

181 บริหาร
งานทั่วไป

ครุภัณฑ

โฆษณาและ
เผยแพร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 3)

-กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ความละเอียดไมนอยกวา 24 ลาน
พิกเซล จํานวน 1 ตัว
- กลองถายวีดีโอ จํานวน 1
เครื่อง
- เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 ตัว
-ไมโครโพนบันทึกเสียง จํานวน 1 ตัว

72,000

-

-

-

53,500

-

-

กองวิชาการฯ

-

32,980

-

-

กองวิชาการฯ

-

10,900
14,900

-

-

กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ

291

ที่

แผนงาน

หมวด

182 สรางความ ครุภัณฑ
เขมแข็ง
ของชุมชน

183 สรางความ ครุภัณฑ
เขมแข็ง
ของชุมชน

ประเภท

สํานักงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

คอมพิวเตอร
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 1)

วัตถุประสงค

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงานและครุภัณฑ
คอมพิวเตอรในการ
ปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
- โตะทํางาน ขนาด 4 ฟุต
จํานวน 1 ตัว
- เกาอี้บุนวมพนักพิง จํานวน
1 ตัว
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ

2561
(บาท)
5,800

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

ฉีดหมึก (Injet) จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 7,700 บาท
- เครื่องปริ้นเตอร MP / 287+

กองสวัสดิการ

สังคม
2,700

-

-

-

กองสวัสดิการ

สังคม
16,000

-

-

-

งานสํานักงาน มีหนวยประมวล
ผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2
แกนหลัก (2 core) จํานวน 1
หนวย จํานวน 1 เครื่อง
-เครื่องพิมพ multifunction แบบ

รับผิดชอบหลัก

กองสวัสดิการ

สังคม

15,400

-

-

-

กองสวัสดิการ

สังคม
10,000

-

-

-

Tamk 4800X120 dpi / copy/

กองสวัสดิการ

สังคม

scan จํานวน 2 เครื่อง
184 สรางความ ครุภัณฑ
เขมแข็ง
ของชุมชน

ยานพาหนะ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสําหรับ -รถยนตตรวจการณ จํานวน
และขนสง ปฏิบัติงานกองสวัสดิการฯ 1 คัน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)

810,000

-

-

-

กองสวัสดิการฯ

292

ที่

แผนงาน

หมวด

185 สรางความ ครุภัณฑ
เขมแข็ง
ของชุมชน

ประเภท

สํานักงานงาน
(ขอเพิ่มเติม)
(ฉบับที่ 2)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
-เกาอี้พลาสติก หมูบานหนองไผ
จํานวน 150 ตัว ๆ ละ 100 บาท

2561
(บาท)
15,000

คอมพิวเตอร เพื่อใชในกองสวัสดิการ - เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
(ขอเพิ่มเติม) สังคม
สํานักงาน จํานวน 3 เครื่อง
เครื่องละ 16,000 บาท
(ฉบับที่ 3)
- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink
Tank Printer) จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท

รวม

หนวยงาน
2564
(บาท)
-

กองสวัสดิการฯ

รับผิดชอบหลัก

10,000

-

-

-

กองสวัสดิการฯ

6,000

-

-

-

กองสวัสดิการฯ

-

48,000

-

-

กองสวัสดิการฯ

-

8,600

-

-

กองสวัสดิการฯ

-โตะหนาขาว จํานวน 5 ตัว ๆละ
2,000 บาท
-เกาอี้ผูบริหาร จํานวน 1 ตัว

186 สรางความ ครุภัณฑ
เขมแข็ง
ของชุมชน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

26,214,255

47,006,396 6,937,700 4,642,000

