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ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
เรื่อง  การประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล   

..................................... 
 

  ดวยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘    
และแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.255๕ – 255๗ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลในระยะเวลา  ๔  ป  และ
ระยะเวลา  ๓  ป  และเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

  ดังน้ัน  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  ขอ ๑๖  ขอ 17  และขอ 2๔  จึงประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล
ดังกลาว และประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ    ณ      วันที่    ๒     เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.255๔ 
 

 

     
(นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม) 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คํานํา 
 

  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ     จัดทําข้ึนเพื่อเปนการกําหนด           
ทิศทางการพัฒนาเทศบาลในระยะ  ๔  ป ในปพ.ศ. 255๕ – 255๘  เปนแผนพัฒนาที่แสดงถึงวิสัยทัศน  พันธ
กิจ  และเปาประสงคในการพัฒนาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่มีตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินผลการพัฒนาในแต
ละป  โดยทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ  เชน  ชุมชน  คณะกรรมการชุมชน  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและ
พนักงานจางเทศบาล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลจัดทําข้ึน 
  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับน้ี   สําเร็จไดดวยความเรียบรอย เพราะทุกภาคสวนมุงมั่นที่ 
จะพัฒนาและพรอมที่จะกาวไปขางหนาดวยกัน  เพื่อใหเทศบาลเมืองกาฬสินธุเปนเมืองนาอยู  คูธรรมาภิบาล   
คณะผูบริหารขอขอบคุณทุกภาคสวนที่ไดมีสวนรวมในการจัดทําและจะกํากับ  ดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตาม
วิสัยทัศน  และเปาหมายในระดับที่สูงสุดเพื่อประโยชนของประชาชนตอไป 
 
 

    
(นายจารุวัฒน  บุญเพิ่ม) 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 
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 บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 

ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  เปนการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลในระยะ ๔ ป โดยไดกําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
เปาประสงคและตัวช้ีวัดในการพัฒนาเทศบาล เพื่อใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะตอง
ดําเนินการหรืออาจดําเนินการ รวมทั้งภารกิจจากการถายโอนตามแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ  
ตลอดจนแผนชุมชนหรือขอเสนอเชิงยุทธศาสตรของชุมชน   ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะผูบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุไดพิจารณา
และจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลในระยะ ๔ ป 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
๑. เพื่อใหมีเปาหมายในการพัฒนาในระยะ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)   
๒. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการแกไขปญหาใหกับชุมชน 
๓. เพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
๔. เพื่อใหวิสัยทัศนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ๑.   เทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  เพื่อแจงแนวทางการพัฒนา   รับทราบปญหาความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  
และประเด็นที่เกี่ยวของ ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ   เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานและนําขอมูล
ในแผนชุมชน หรือขอเสนอเชิงยุทธศาสตรของชุมชนมาพิจารณาในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ๒.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปญหาความตองการ และขอมูลตางๆ มาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
 ๓.   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพื่อเสนอ
นายกเทศมนตร ี
 ๔.   นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประกาศใช 

ประโยชนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
๑. เปนแนวทางในการพัฒนาในระยะ ๔ ป 
๒. เปนแนวทางในการพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. เปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 
 



-๒- 
 

บทท่ี ๒ 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

๒.๑  สภาพท่ัวไป   พ้ืนท่ีเขตเทศบาล  ๑๖.๙๖  ตารางกิโลเมตร 
 ๒.๑.๑.  ประชากร 
  จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล     ๑๓,๓๓๔      หลังคาเรือน 
  จํานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตามฐานทะเบยีนราษฎร     ๓๔,๖๒๕     คน 

- ชาย     ๑๖,๖๔๑    คน 
- หญิง    ๑๗,๙๘๔    คน 

จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง     ๒๔,๓๗๗     คน 
- ชาย     ๑๑,๔๒๕    คน 
- หญิง    ๑๒,๙๕๒    คน 

ความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่คิดเปน   ๒,๐๔๑    คน/ตร.กม. 
   

 ท่ีมา :  งานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล     
                     มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

๒.๒. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
       ๒.๒.๑.  การคมนาคม/การจราจร 

๒.๒.๑.๑.   ถนน 
   จํานวนถนนลูกรัง   ๔๖  สาย   ความยาว  ๘.๑๔๐ ก.ม. หรือพื้นที่     ๒๔,๔๒๐ ตร.ม. 
   จํานวนถนนลาดยาง ๑๘  สาย ความยาว  ๑๒.๒๒๘ ก.ม.  หรือพื้นที่ ๒๓๖,๐๐๕ ตร.ม. 
   จํานวนถนนคอนกรีต ๒๘๙ สาย ความยาว ๘๐.๔๒๔ ก.ม. หรือพื้นที่ ๒๖๔,๓๓๔ ตร.ม. 

๒.๒.๑.๒  สะพาน 
    จํานวนสะพานคอนกรีต   ๑๔ แหง 
    จํานวนสะพานอื่นๆ (สะพานลอย)   ๓ แหง 

 ๒.๒.๑.๓.  แหลงนํ้า 
     จํานวนแมนํ้าที่ไหลผาน   ๑ สาย 
     จํานวนหวย/หนอง/คลอง/บึง  ๘ แหง/สาย 

๒.๒.๑.๔.  การขนสง 
   จํานวนสถานีขนสง   ๑ แหง 
   การเดินทางเขาสูพื้นที่ไดโดยวิธีรถยนต 

๒.๒.๑.๕.  จํานวนหอกระจายขาวท้ังหมดในพ้ืนท่ี  ๓๖ แหง 

๒.๒.๑.๖.  จํานวนเสียงตามสายท้ังหมดในพ้ืนท่ี         ๑๓๑ จุด 
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   ๒.๒.๒.   การประปา  
    จํานวนครัวเรือนที่มีนํ้าประปาใช  ๑๓,๒๔๒ ครัวเรือน 
    หนวยงานที่ดําเนินกิจการประปาในพื้นที่  สํานักงานประปาจังหวัดกาฬสินธุ 
    จํานวนนํ้าประปาที่ผลิตได  ๑๘,๐๐๐ ลบ.ม./วัน 
    จํานวนแหลงนํ้าดิบที่ใชผลิตนํ้าประปา          ๒ แหง      

   ๒.๒.๓.   การไฟฟา 
    จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช           ๑๓,๔๔๙ ครัวเรือน 
    จํานวนไฟฟาสาธารณะ     ๕,๓๐๐ จุด 

   ๒.๒.๔.  ลักษณะการใชท่ีดินในเขตเทศบาล 
  พื้นที่พักอาศัย   ๕,๐๘๓ – ๒ – ๖๐ ไร 
  พื้นที่ต้ังหนวยงานของรัฐ     ๙๙๖ – ๑ – ๕๓  ไร 
  พื้นที่สีเขียว       ๒๕๒,๗๔๗  ตารางเมตร 
  สวนสาธารณะ        ๕๕ – ๒ – ๘๐  ไร  ๓        แหง 
     -  สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน 
     -  สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 
     -  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครอง                               
        สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป 
  พื้นที่เกษตรกรรม  ๑๙,๗๗๙ – ๑ – ๒๑       ไร 

   ท่ีมา :  สํานักการชาง    
             มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

๒.๓   ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จํานวนสถานที่กําจัดขยะ   ๑๓๗    ไร     ๒     แหง       ต้ังอยู  ณ  บานโคกนํ้า

เกลี้ยง          
ตําบลโพนทอง   อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ    จํานวน    ๒๘      ไร    และบานแกงนาขาม         
ตําบลนาจารย    อําเภอเมือง    จังหวัดกาฬสินธุ    จํานวน    ๑๐๙    ไร      

ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเฉลี่ย       ๓๒       ตัน/วัน 
ปริมาณขยะที่กําจัดเฉลี่ย                 ๖๖      ตัน/วัน 
(มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ๆ มารวมใชดวย จํานวน   ๒๐   แหง)     
  วิธีการกําจัดขยะ 
       -  ใชวิธีฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  
       -  โรงคัดแยกขยะ   
       -  ทําเปนปุยหมักชีวภาพ    
       -  โรงบําบัดสิ่งปฏิกูล 
       -  รถยนตเก็บขยะ 
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คัน
ท่ี 

ขนาดความจุ 
(ลบ.ม.) 

ซื้อเมื่อป ขยะท่ีขนได 
(ลบ.เมตร/วัน) 

จํานวนเท่ียว 
ตอวัน 

ขยะท่ีกําจัดได 
 (ลบ.เมตร/วัน) 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๙ 
๙ 

๑๐ 

๑๑.๔๖๙ 
๑๑.๔๖๙ 
๑๑.๔๖๙ 
๑๑.๔๖๙ 
  ๙.๑๗๕ 
๑๑.๔๖๙ 
  ๙.๑๗๕ 
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  ๘.๐๐ 
   

๒๕๓๕ 
๒๕๓๕ 
๒๕๓๗ 
๒๕๓๗ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๙ 
๒๕๓๙ 
๒๕๔๐ 
๒๕๔๑ 
๒๕๔๕ 

 

๑๓.๗๖ 
๑๓.๗๖ 
๑๓.๗๖ 
๑๓.๗๖ 
๑๑.๗๔ 
๑๓.๗๖ 
๑๑.๗๔ 
๔.๘๐ 

๑๒.๘๐ 
๒๐ 

 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๓ 
๒ 
๒ 
๒ 
๔ 

๑๓.๗๖ 
๑๓.๗๖ 
๑๓.๗๖ 
๑๓.๗๖ 
๑๑.๗๔ 
๑๓.๗๖ 
๑๑.๗๔ 
๔.๘๐ 

๑๒.๘๐ 
๒๐ 

 

ท่ีมา :  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    
          มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

 
๒.๔   ดานเศรษฐกิจ 
 สถานธนานุบาล         ๑   แหง     

โรงฆาสัตว                           ๑       แหง 
 สถานีนํ้ามัน/ปม          ๘         แหง    

ศูนยการคา/หางสรรพสินคา        ๒      แหง 
 ตลาดสด                    ๓         แหง    

โรงแรม                      ๙     แหง 
 ธนาคาร                     ๙         แหง    
 สถานที่ทองเที่ยว        ๖         แหง         ไดแก 
  -  สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน   

-  วัดกลาง พระอารามหลวง 
  -  แกงดอนกลาง     

-  สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 
  -  อนุสาวรียพระยาชัยสุนทร   

-  พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ 
              ท่ีมา :  สํานักการชาง   มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
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๒.๕   ดานสังคม 

๒.๕.๑   ขอมูลศาสนสถาน 
    จํานวนวัด                       ๙            แหง 
   -  วัดชัยสุนทร   -  วัดใตโพธ์ิคํ้า 
    -  วัดกลาง   -  วัดเหนือ 
   -  วัดหอไตรปฏการาม  -  วัดสวางคงคา 
   -  วัดประชานิยม   -  วัดดงปอ 
   -  วัดปาทุงศรีเมือง 

  จํานวนเมรุเผาศพ            ๔     แหง   ๕  เตา 
    จํานวนโบสถ                  ๗     แหง 
    จํานวนมัสยิด                 ๑     แหง 
 

๒.๕.๒    ขอมูลผูนับถือศาสนา 
  จํานวนผูนับถือศาสนาพุทธ     คิดเปนรอยละ  ๙๙.๓๘  ของประชากรในเขตเทศบาล 
  จํานวนผูนับถือศาสนาอิสลาม  คิดเปนรอยละ     ๐.๓๐  ของประชากรในเขตเทศบาล  
  จํานวนผูนับถือศาสนาคริสต    คิดเปนรอยละ     ๐.๑๑  ของประชากรในเขตเทศบาล 
  จํานวนผูนับถือศาสนาอื่นๆ     คิดเปนรอยละ     ๐.๒๑  ของประชากรในเขตเทศบาล 
ท่ีมา :  งานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล      

                     มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

          ๒.๕.๓.  ขอมูลชุมชน 
ลําดับท่ี ชื่อชุมชน จํานวนบาน (หลังคาเรือน) จํานวนประชากร (คน) 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 

ซอยนํ้าทิพย 
กุดยางสามัคคี 
โพธ์ิไทร 
ทาสินคา 
ดอนสวรรค 
หนาโรงเลื่อย 
วัดเหนือ 
โรงงิ้ว 
วัดใตโพธ์ิคํ้า 
หนองลิ้นจี ่
หนองไชยวาน 
หนองผักแวน 
ตลาดเกา 
คุมหวย 
ทุงสระ 

๒๐๗ 
๒๔๑ 
๘๗ 

๑๕๕ 
๑๓๔ 
๑๑๖ 
๑๕๓ 
๑๕๕ 
๒๑๐ 
๑๙๖ 
๑๘๒ 
๑๗๕ 
๑๗๖ 
๑๙๒ 
๑๒๘ 

๑,๐๒๘ 
๑,๑๕๖ 
๓๗๔ 
๖๕๒ 
๗๔๘ 
๕๗๒ 
๖๐๘ 
๔๔๓ 
๗๕๒ 
๘๑๕ 
๗๔๓ 
๖๖๒ 
๗๕๓ 
๓๑๔ 
๕๑๒ 
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ลําดับท่ี ชื่อชุมชน จํานวนบาน (หลังคาเรือน) จํานวนประชากร (คน) 

๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 
๒๔. 
๒๕. 
๒๖. 
๒๗. 
๒๘. 
๒๙. 
๓๐. 
๓๑. 
๓๒. 
๓๓. 
๓๔. 
๓๕. 
๓๖. 
๓๗. 
๓๘. 

วัดหอไตรปฏการาม 
วัดสวางพัฒนา 
วัดสวางคงคา 
ริมแกงดอนกลาง 
บุญกวาง 
ดอนกลอย 
สุขสบายใจ 
หัวโนนโก 
ก.ส.ส. 
สงเปลือยใน 
สงเปลือยกลาง 
สงเปลือยนอก 
หนาโรงซอม ร.พ.ช. 
วัดปาทุงศรีเมือง 
ทุงศรีเมืองพัฒนา 
ทุงศรีเมืองกลาง 
ทุงมน 
หัวคู-หนองเรือ 
เกษตรสมบูรณ 
หาดลําดวน 
ดงปอ 
วัดกลาง 
ตลาดสด 

๒๔๙ 
๑๓๗ 
๓๘๕ 
๑๔๙ 
๓๑๓ 
๒๑๓ 
๓๐๘ 
๑๕๗ 
๔๒๘ 
๒๐๒ 
๑๘๔ 
๒๕๘ 
๒๘๕ 
๓๓๖ 
๒๘๔ 
๒๒๑ 
๑๔๕ 
๑๑๒ 
๒๑๒ 
๑๓๒ 
๒๕๖ 

๒,๓๗๑ 
๓,๔๙๐ 

๑,๒๘๑ 
๖๘๗ 

๑,๕๑๒ 
๖๒๔ 
๙๗๘ 
๗๔๘ 
๙๖๘ 
๕๘๖ 

๑,๓๔๗ 
๗๙๑ 
๙๑๒ 
๗๘๓ 
๙๘๖ 

๑,๑๐๒ 
๑,๐๒๒ 
๙๘๒ 
๕๙๘ 
๔๕๐ 
๔๕๙ 
๔๗๘ 
๘๑๓ 

๒,๕๑๐ 
๓,๘๗๖ 

 รวม ๑๓,๓๓๔ ๓๔,๖๒๕ 

ท่ีมา :  กองสวัสดิการสังคม  และงานทะเบียนราษฎร  สํานักปลัดเทศบาล  
         มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

๒.๕.๔.  ขอมูลสถานศึกษา 
   สถานศึกษาในสังกัด           ๕    แหง 
   สถานศึกษานอกสังกัดภายในเขตเทศบาล     ๒๑    แหง        ไดแก 
 -  โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ   -  โรงเรียนอนุกูลนาร ี
 -  โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย   -  โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ 
 -  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ   -  โรงเรียนวัดชัยสุนทร 

-  โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๒    -  โรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย                    
-  โรงเรียนเซ็นตยอแซฟกาฬสินธุ   -  โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน 
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-  โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธุ   - โรงเรียนอนุบาลทุงมน  
 -  โรงเรียนสาธิตศึกษา    -  โรงเรียนนานาชาติ   
-  โรงเรียนสตรีชาญยุทธ    -  โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ  
-  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ   -  วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ  
-  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ 
-  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดกาฬสินธุ  -  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 
 

สถานศึกษา       
ในสังกัด 

จํานวนนักเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๓ จํานวนนักเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๔ 

กอน
ประถม 

ประถม มัธยม รวม กอน
ประถม 

ประถม มัธยม รวม 

โรงเรียนเทศบาล ๑ - ๑,๒๓๙ - ๑,๒๓๙ - ๑,๑๘๗ - ๑,๑๘๗ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ - - ๓๐๒ ๓๐๒ - - ๒๙๒ ๒๙๒ 

โรงเรียนเทศบาล ๓ ๓๖๖ - - ๓๖๖ ๓๕๑ - - ๓๕๑ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ - ๒๓๕ - ๒๓๕ - ๒๑๒ - ๒๑๒ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - - ๘๖ - - ๘๖ 

รวม ๓๖๖ ๑,๔๗๔ ๓๐๒ ๒,๑๔๒ ๔๓๗ ๑,๓๙๙ ๒๙๑ ๒,๑๒๘ 

ท่ีมา : สํานักการศึกษา    มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

๒.๕.๕.   ขอมูลการสาธารณสุข 
ศูนยสาธารณสุขในสังกัด       ๑      แหง โรงพยาบาลของรัฐ              ๑     แหง 
โรงพยาบาลเอกชน             ๑      แหง ศูนยสุขภาพชุมชน               ๑     แหง 
คลินิกแพทย                   ๒๗   แหง คลินิกทันตกรรม                 ๗     แหง 
รานขายยาที่มีเภสัชกร       ๑๑      แหง 

ท่ีมา :  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 

๒.๕.๒.  ขอมูลการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ป  ๒๕๕๒ ป  ๒๕๕๓ 
รายการ จํานวน (ครั้ง) มูลคาความ

เสียหาย 
จํานวน (ครั้ง) มูลคาความ

เสียหาย 
เพลิงไหมอาคาร ๑ ๓๐๐,๐๐๐  ๒ ๙๐๐,๐๐๐ 
เพลิงไหมหญา ๑๗  -  ๑๐  -  
อุทกภัย -  -  -  -  
วาตภัย ๒ ๒๐,๐๐๐  ๑ ๖,๐๐๐ 
การฝกซอม/ทบทวน 
สมาชิก อปพร. 

๑  -   -  - 
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 รถยนตดับเพลิง    ๔   คัน 
 รถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิง   ๔    คัน 
 รถยนตตรวจการณ   ๒    คัน 
 เครื่องดับเพลิงเคมีแหง          ๕๐   เครื่อง 
 เครื่องสูบนํ้ายันมาร (ดีเซล)  ๓    เครื่อง 
 เครื่องสูบนํ้าแบบหาบหาม (เบนซิน) ๑    เครื่อง 
 เรือทองแบน    ๑    ลํา 
 สมาชิก อปพร.          ๘๐๓   คน 
        ท่ีมา   :  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล   มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 
อัตรากําลังพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 

สวนราชการ 
พนักงานเทศบาล 

(คน) 
ลูกจางประจํา 

(คน) 
พนักงานจาง 

(คน) 
รวม 

สํานักปลัดเทศบาล 
สํานักการศึกษา 
สํานักการชาง 
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
สํานักการคลัง 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองสวัสดิการสังคม 
หนวยตรวจสอบภายใน 

๒๗ 
๑๔ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๙ 
๑๑ 
๗ 
- 

๑๔ 
๑๐ 
๑๓ 
๘ 
๓ 
๓ 
๒ 
 - 

๕๐ 
๑๗ 
๕๓ 

๑๔๑ 
๑๒ 
๕ 
๓ 
- 

๙๑ 
๔๑ 
๙๒ 

๑๖๔ 
๓๔ 
๑๙ 
๑๒ 
- 

รวม ๑๒๑ ๕๗ ๓๐๒ ๔๘๐ 
ท่ีมา   :  งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล   มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 
อัตรากําลังพนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา นักการภารโรงและพนักงานจาง 
 

สวนราชการ 
พนักงานครู
เทศบาล 
(คน) 

ลูกจาง 
ประจํา 
(คน) 

นักการ 
ภารโรง 
(คน) 

พนักงานจาง 
(คน) รวม 

โรงเรียนเทศบาล  ๑  กาฬสินธุพิทยา
สิทธ์ิ 
โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดสวางคงคา 
โรงเรียนเทศบาล  ๓  วัดเหนือ 
โรงเรียนเทศบาล  ๔  วัดใตโพธ์ิคํ้า  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๔๙ 
 

๑๘ 
๑๔ 
๑๘ 
๑ 

- 
 

๑ 
๕ 
- 
๒ 

๒ 
 

๑ 
๒ 
๒ 
๑ 

๑ 
 

๖ 
๓ 
๒ 
๒ 

๕๒ 
 

๒๖ 
๒๔ 
๒๒ 
๖ 

รวม ๑๐๐ ๘ ๘ ๑๔ ๑๓๐ 

ท่ีมา   :  สํานักการศึกษา  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
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๒.๖  ดานการเมือง  การบริหาร 
       ๒.๖.๑  โครงสรางองคกรเทศบาล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

นายโฆษิต   ธีรกุล 
ประธานสภาเทศบาล 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๑ 

นายบรรเทา  วรรณจําป 
นายอภิชาต ิ  ไชยภา 
 นายตอชาต ิ  ฆารไสว 
 นายสรรเพชญ  ศรีทอง 
นายสิทธิภรณ   ตุงคะเตชะ 
นางสายหยุด    ตะติยรัตน 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๒ 
ร.ต.ท.สมาน  ฆารสาย 
นายทองเหลา  ฤทธ์ิรุง 
นายโฆษิต       ธีรกุล 
นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ 
นายกฤษฎา    เวียงวะลัย 
นายภัทราวุธ   ธะวะบุรี 

 

สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๓ 
นายจํานง      พละจิต 
นายบุญเส็ง   วิโรจนรัตน 
นายสุรศักดิ ์  เรืองศรีม่ัน 
นายเช่ือง      วิโรจนรัตน 
นายสุรพงษ   เล็กสมบูรณ 
นายอาคม     สําราญเนตร 

 

คณะผูบริหาร 

นายจารุวัฒน   บุญเพ่ิม 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ 

นายสมศักด์ิ   รมไทรทอง 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

นายมานิต  ไชยศิวามงคล 
รองนายกเทศมนตรี 

 

นายเข็มชาติ   ฆารไสว 
รองนายกเทศมนตรี 

 

นายนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน
รองนายกเทศมนตรี 

 

สภาเทศบาล 

นายปวเรศ  แสงโสภาพรรณ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 นายอาคม  สําราญเนตร 
รองประธานสภาเทศบาล 
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การแบงสวนราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๙) 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๙) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ๘) 

 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ๘) 

 

สํานักการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ๙) 

 

สํานักการชาง 
(นักบริหารงานชาง ๙) 

 

สํานักการคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ๙) 

 

กองวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานท่ัวไป ๘) 

 

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ๘) 

 

สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ๙) 

 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 
 

 

สถานธนานุบาล 
 



- ๑๑- 
 
 
 

โครงสรางสวนราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สํานักปลัดเทศบาล 
 

สํานักการศึกษา 
 

๑. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
   -  งานธุรการ 
   -  งานกิจการสภา 
๒. ฝายอํานวยการ 
   - งานการเจาหนาท่ี 
   - งานสงเสริมการทองเท่ียว 
๓. ฝายปกครอง 
    - งานทะเบียนราษฎร 
    - งานบัตรประจําตัว    
      ประชาชน 
๔. ฝายปองกันและรักษา 
    ความสงบ 
    - งานรักษาความสงบ 
    - งานปองกันและบรรเทา    
      สาธารณภัย 

 

๑.  ฝายแผนงานและโครงการ 
   - งานแผนและโครงการ 
   - งานระบบสารสนเทศ 
   - งานงบประมาณ 
   - งานธุรการ 
๒.  สวนบริหารการศกึษา 
 ฝายการเจาหนาท่ี 
    - งานการเจาหนาท่ี 
    - งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัต ิ
ฝายกิจการโรงเรียน 
   - งานโรงเรียน 
   - งานกิจการนักเรียน 
ฝายวิชาการ 
   - งานสงเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 
   - งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
     ทางการศึกษา 
๓. สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
    - งานศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
    - งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
    - งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขาย 
      ทางการศึกษา 
   - งานการศึกษาปฐมวัย 
ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
   - งานกีฬาและนันทนาการ 
ฝายสงเสริมประเพณี ศิลป และวัฒนธรรม 
  - งานกิจกรรมศาสนา 
   - งานสงเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๔. หนวยศึกษานิเทศก 
ฝายนิเทศการศึกษา    
ฝายวิจัยและประเมินผล 
ฝายพัฒนาศึกษา 
๕. โรงเรียน 

- เทศบาล ๑ (กาฬสินธุพิทยาสิทธิ)์ 
- เทศบาล ๒ (วัดสวางคงคา) 
- เทศบาล ๓ (วัดเหนือ) 
- เทศบาล ๔ (วัดใตโพธิ์ค้ํา) 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

สํานักการชาง 
 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 
-  งานธุรการ 
๑. สวนควบคุมการกอสรางอาคาร              
     และผังเมือง 
ฝายควบคุมการกอสราง 
   - งานวิศวกรรม 
    - งานสถาปตยกรรม 
ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
    - งานควบคุมอาคาร 
    - งานผังเมือง 
๒. สวนการโยธา 
ฝายสาธารณูปโภค 
    - งานบํารุงรักษาทางและสะพาน 
    - งานสวนสาธารณะ 
    - งานจัดสถานท่ีและการไฟฟา    
ฝายศูนยเครื่องจักรและระบบจราจร 

- งานศูนยเครื่องจักรกล 
- งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 

        

. ฝายบริหารงานท่ัวไป 
   - งานธุรการ 
   - งานการเงินและบัญช ี
๑. สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ฝายสงเสริมสุขภาพ 
   - งานสงเสริมสุขภาพ 
   - งานสาธารณสุขชุมชน 
ฝายปองกันและควบคุมโรค 
   - งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
   - งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ 
   - งานปองกันและบําบัดยาเสพติดและ   
     สารเสพติด 
ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
   - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
   - งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย   
     และสิ่งปฏิกูล 
   - งานบริการและรักษาความสะอาด 
   -  งานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ 
๒. สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
    ฝายบริการสิ่งแวดลอม 
   - งานควบคุมการฆาสัตว 
   - งานรักษาปองกันและควบคุมโรคใน     
     สัตว 
ฝายบริการสาธารณสุข 
   - งานศูนยบริการสาธารณสุข 
   - งานทันตสาธารณสุข 
   - งานเภสัชกรรม 

 

 ฝายบริหารงานท่ัวไป 
  -  งานธุรการ 
๑. สวนบริหารงานคลัง 
ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
    - งานการซ้ือและการจาง 
    - งานจัดทําทะเบียนพัสดุ 
ฝายการเงินและบัญช ี
    - งานตรวจสอบการเบิกจายเงิน 
ฝายระเบียบการคลังและสถิติ        
การคลัง 
   - งานควบคุมจัดทําทะเบียน    
      และงบประมาณรายจาย 
    - งานจัดระเบียบเก่ียวกับ    
       การเงินและบัญช ี
    - งานจัดทําสถิติการรับจายตาม   
       เทศบัญญัติงบประมาณ 
๒. สวนพัฒนารายได 
     ฝายพัฒนารายได 

- งานพัฒนารายได  
     - งานเรงรัดรายได 
ฝายผลประโยชนและกิจการ
พาณิชย 

- งานจัดหาผลประโยชน    
   จากทรัพยสิน 
- งานพัฒนากิจการพาณิชย 

ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียน 
 ทรัพยสิน 
    -  งานแผนท่ีภาษีและทะเบียน       
       ทรัพยสิน 
    - งานบริการขอมูลและแผนท่ี 
      ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 
-  งานธุรการ 
ฝายแผนงานและงบประมาณ 
  - งานวิเคราะหนโยบาย          
    และแผน 
  - งานจัดทํางบประมาณ 
  - งานวิจัยประเมินผล 
ฝายการบริการและเผยแพร
วิชาการ 
   -  งานบริการและเผยแพร         
      วิชาการ 
   - งานบริการขอมูลขาวสาร 
      ทางทองถิ่น 
ฝายนิติการ 
  - งานรับเรื่องราวรองทุกข 
  - งานนิติกรรมสัญญา 

 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 -  งานธุรการ 
ฝายสังคมสงเคราะห 
 - งานสังคมสงเคราะห 
 - งานสวัสดิการเด็กและ 
    เยาวชน 
  - งานกิจการสตรีและ 
    คนชรา 
ฝายพัฒนาชุมชน 
 - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานชุมชนเมือง 
  - งานสงเสริมและ 
     สวัสดิการสังคม 

 

สํานักการสาธารณสุข 

และส่ิงแวดลอม 
 

สํานักการคลัง 
 

กองวิชาการ 

และแผนงาน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 



-๑๒- 
 

การแบงสวนการบริหารในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ แบงเปน ๘ สวนงาน ๑ สถานธนานุบาล คือ   
 
 ๑.  สํานักปลัดเทศบาล  ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังน้ี 

  ๑.๑.  ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของ 
งานธุรการ และงานกิจกิจการสภา 

           งานธุรการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสารบรรณของเทศบาล  งานดูแลรักษา 
 จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ  งาน   
สาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตางๆที่ขอความรวมมือ  งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับ
เอกสารสําคัญของทางราชการ  งานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญจักรพรรดิมาลา  และผูทํา
คุณประโยชน  งานเกี่ยวกับการเลือกต้ัง  งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องราวรอง
ทุกขและรองเรียน   งานเลขานุการนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมตรี  ปลัดเทศบาลและรอง
ปลัดเทศบาล  งานเกี่ยวกับงานการเงิน/การเบิกจายวัสดุ  บัญชีการจายเงิน  บัญชีพัสดุ งานอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 งานกิจการสภา มีหนาที่เกี่ยวกับ งานเอกสารเกี่ยวกับสภาเทศบาล งานประชุม
สภาเทศบาล งานฝกอบรมของสมาชิกสภาเทศบาล  งานการบริการและอํานวยความสะดวกสมาชิกสภา
เทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                    ๑.๒ ฝายอํานวยการ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของงานการ
เจาหนาที่และงานสงเสริมการทองเที่ยว 

                    งานการเจาหนาท่ี มีหนาที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจําและพนักงานจาง  งานบรรจุแตงต้ัง โอน(ยาย) และเลื่อนระดับ งานการสอบแขงขัน สอบ
คัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง          
งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป งานขออนุมัติ
ปรับปรุงตําแหนงและอัตรากําลัง งานพัฒนาบุคลากร เชน  การฝกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน 
การลาศึกษาตอ  การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง การบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง  งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
                           งานสงเสริมการทองเท่ียว  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเสริมและเผยแพรการ
ทองเที่ยวภายในเขตเทศบาล  งานควบคุมกิจการการบริการทองเที่ยวภายในเขตเทศบาล และหนวยงาน
อื่น        งานตอนรับ แนะนํา  อํานวยความสะดวกและบริการนําเที่ยวรวมทั้งดําเนินธุรกิจการทองเที่ยว             
งานประชาสัมพันธ ใหคําแนะนําเผยแพรความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว หรือกิจการที่ เกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล งานศึกษาวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว  ธุรกิจและบริการ
ทองเที่ยว ตลอดจนปจจัยพื้นฐานทางการทองเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมและที่มีอยู
แลว  งานกําหนดมาตรฐานกฎเกณฑการทองเที่ยว  รวมทั้งตรวจสอบประเมินผล และใหคําแนะนําปรึกษา
ในการพัฒนาการทองเที่ยวใหเปนไปตามแผน  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                 ๑.๓ ฝายปกครอง  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของงาน
ทะเบียนราษฎร  และงานบัตรประจําตัวประชาชน 



-๑๓- 
 

                           งานทะเบียนราษฎร  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียน
ราษฎร  งานจัดเตรียมการเลือกต้ังและดําเนินการเลือกต้ัง  จัดทําฎีกาเบิกจายเกี่ยวกับการเงินและ
บัญชีพัสดุ   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                            งานบัตรประจําตัวประชาชน  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน  งานเกี่ยวกับรายงานการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน การเบิกจายแบบพิมพตางๆ 
งานจัดการเลือกต้ังและดําเนินการเลือกต้ัง  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
    ๑.๔  ฝายปองกันและรักษาความสงบ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติ
หนาที่ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานรักษาความสงบ 
                             งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาที่เกี่ยวกับ งานรักษาความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ  งานปองกันและระงับอัคคีภัย  งานวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็น สรุป 
รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดําเนินการดานกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เชน อุทกภัย  วาตภัย งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและ
อํานวยความสะดวกในการปองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยตางๆ  งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย         งานฝกซอมและดําเนินการตามแผน  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร  งานการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย  
                         งานรักษาความสงบ  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาด
สด  หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคาที่นารังเกียจและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  งานควบคุมตรวจสอบ
และดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ  งานศึกษาและวิเคราะหขาว
เพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติ  งานประสานงานกับจังหวัดและ
อําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง งานมวลชนตางๆ เชน งานรักษาความปลอดภัย ใน
งานพิธีตาง ๆ งานการจัดจราจรหนาโรงเรียน ฯลฯ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดมอบหมาย 
 
 ๒.  สํานักการคลัง  ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังน้ี 

๒.๑  ฝายบริหารงานท่ัวไป   มีหนาที่ควบคุมดูและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหนาที่ 
ของงานธุรการ  
                    งานธุรการ  มีหนามีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและ
ใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ  ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  งานการประงาน
เกี่ยวกับการประชุมคณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหนวยงานตาง 
ๆที่ขอความรวมมือ  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกีบเอกสารสําคัญของทางราชการ  งานรักษาความ
สะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   เหรียญ
จักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องราวรองทุกข
รองเรียน  งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบเปนพิเศษ งาน
การลาพักผอนประจําป และการลาอื่น ๆ งานสวัสดิการของสํานัก งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายไดและ
แนะนําอํานวยความสะดวกแกประชาชน  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

          ๒.๒.  สวนบริหารงานคลัง   มีหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
ฝายพัสดุและทรัพยสิน ฝายการเงินและบัญชี และฝายระเบียบการคลังและสถิติการคลัง 
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                     ๒.๒.๑.  ฝายพัสดุและทรัพยสิน มีหนาที่ควบคุมแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของงานการซื้อและการจางและงานจัดทําทะเบียนพัสดุ 

                                     งานการซื้อและการจาง  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานดําเนินการซื้อและการจาง
ของเทศบาล งานเอกสารเกี่ยวกับการซื้อ และการจางของเทศบาล  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

                              งานจัดทําทะเบียนพัสดุ มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานจัดทะเบียนและจําหนาย
พัสดุ   งานการตรวจสอบการจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับอบหมาย 

               ๒.๒.๒.  ฝายการเงินและบัญชี  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานตรวจสอบเบิกจายเงิน  

                                  งานตรวจสอบการเบิกจายเงิน  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานตรวจสอบการเบิก
จายเงินทุกประเภท  งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย  งานจัดทําเช็คและจัดทําเอกสาร
การจายเงิน  งานการจายเงินและตรวจอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย  งานจัดทําบัญชีการเงินและทะเบียนที่
เกี่ยวของทุกประเภท  งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน  ประจําปและรายงานอื่น ๆ  งานอื่นที่
เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
               ๒.๒.๓.  ฝายระเบียบการคลังและสถิติการคลัง    มีหนาที่ควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานควบคุมจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย  งานจัดระเบียบ
เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ และงานจัดทําสถิติการรับจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
                                   งานควบคุมจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งาน
จัดทําสถิติรายรับรายจายจริงประจําปงบประมาณ  งานจัดทํางบประมาณการรายรับและรายจายประจําป
งบประมาณ งานจัดทําทะเบียนคุมงบประมาณ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
                                   งานจัดระเบียบเก่ียวกับการเงินและพัสดุ  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานกําหนด
นโยบายและแผนการคลัง   งานกําหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของสํานักการคลังตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ  เงินแผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมใน พ.ศ. 2544 งานควบคุมและ
ตรวจสอบตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยวินัยงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544  
งานการประเมินผลการทางคลัง งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                             งานจัดทําสถิติการรับจายตามเทศบัญญัติงบประมาณ  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งาน
จัดทําสถิติการรับและจายเงินนอกงบประมาณ  งานจัดทําสถิติเกี่ยวกับการรับจายเงินสะสมและจายเงิน
อุดหนุน  งานจัดทําสถิติรายรับและรายจายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ  การรายงานสถิติการคลังประจําปและ
การใหบริการขอมูลทางดานสถิติการคลัง  งานอื่นที่เกี่ยวของหือตามที่ไดรับมอบหมาย 

        ๒.๓.  สวนพัฒนารายได  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝาย
พัฒนารายได  ฝายผลประเมินและกิจการพาณิชย  และฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
                              ๒.๓.๑. ฝายพัฒนารายได  มีหนาที่ควบคุมแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานพัฒนารายไดและงานเรงรัดรายได 
                                     งานพัฒนารายได  มีหนาที่ เกี่ยวกับ  งานศึกษาวิเคราะห วิจัยและ
เสนอแนะและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรคาธรรมเนียมและการจัดหารายไดอื่น  งานวางแผนการ
จัดเก็บรายไดและการแกไขปญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได  งานแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหา
รายได  งานพัฒนาการปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินและการกําหนดคารายไดของภาษีโรงเรือนและ



-๑๕- 
 

ที่ดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่และรายไดอื่น  งานแจงประชาสัมพันธเกี่ยวกับระยะเวลาและแนวทางการ
ชําระภาษี  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                    งานเรงรัดรายได  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานจัดทําหนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑ
ที่จะตองเสียภาษีทราบลวงหนา  งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีขอช่ือของผูที่ไมย่ืนแบบแสดงรายการ
ทรัพยสินหรือคํารองภายในกําหนดและรายช่ือผูไมทํารายการภาษีคาธรรมเนียมรายไดอื่น ๆ และใบ
กําหนดของแตละป  งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมยืนแบบแสดงรายการทรัพยสิน
ภายในกําหนด  งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษีกรณีไมชําระภาษีคาธรรมเนียมและรายไดอื่น
ภายในกําหนด  งาน 
ประสานการเก็บฝายนิติการเพื่อดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทองถ่ิน(ไมยืนแบบและไมชําระ 
 
ภาษี) โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาสั่งการ  งานเกี่ยวกับการดําเนินการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน   
งานประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการเรงรัดรายได  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

     ๒.๓.๒.  ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย  มีหนาที่ควบคลุมดูแลและ 
รับผิดชอบการปฏิบัติในหนาที่ของงานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินและงานพัฒนากิจการพาณิชย 
                                      งานจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  มีหนาที่ เกี่ยวกับ  งานจัดทํา
ประกาศใหมายืนแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อชําระภาษี  งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีผูที่อยูในเกณฑ
เสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.) งานรับและตรวจสอบแบบแสดง
รายการทรัพยสินหรือแบบคํารองของผูเสียภาษี คาธรรมเนียม  และรายได อื่น ๆ  งานพิจารณาการ
ประเมินและกําหนดคาภาษี คาธรรมเนียมในเบื้องตนเพื่อนําเสนอพนักงานเจาหนาที่  งานแจงผลการ
ประเมินคาภาษีแกผูเสียภาษี งานจัดเก็บและรับชําระเงินรายไดจากภาษีอากร คาธรรมเนียม และรายได
อื่น งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่  และภาษีปายในทะเบียนเงิน 
ผลประโยชนและทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผ.ท.) ของผูเสียภาษีแตละรายเปนประจําทุกวัน  งานดําเนินงาน
เกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณภาษี   งานเก็บรักษา และบํารุงสงเงินประจําวัน  งานเก็บรักษาและเบิกจาย
แบบพิมพตาง ๆ  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่น งานจัดทํา
หนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑเสียภาษีทราบลวงหนา  งานตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายช่ือของผูที่ไมย่ืน
แบบแสดงรายการทรัพยสิน หรือคํารองภายในกําหนดและรายช่ือผูไมชําระภาษี คาธรรมเนียมและรายได
อื่น ๆ ภายในกําหนดของแตละป  งานจัดทําหนังสือแจงเตือนแกผูเสียภาษี กรณีไมย่ืนแบบแสดงรายการ
ทรัพยสินภายในกําหนด งานจัดทําหนังสือแจงเตือนผูเสียภาษี กรณีไมมาชําระภาษี คาธรรมเนียม และ
รายไดอื่นภายในกําหนด  งานประสานงานกับฝายนิติการเพื่อดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ทองถ่ิน (ไมย่ืนแบบและไมชําระภาษี) โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาสั่งการ งานเกี่ยวกับการดําเนินการยึด
อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน  งานประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการเรงรัดรายได  งาน
อื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
   งานพัฒนากิจการพาณิชย  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานจัดทําสัญญาเชา
อาคารของเทศบาล  สัญญาเชาแทนตลาดเทศบาล  สัญญาเชาสวมสาธารณะ  งานขายสินคาบนทางเทา 
งานรับเงินผลประโยชนของเทศบาลประจําวันและนําเงินฝากธนาคารประจําวัน การจัดหาประโยชนใน
ทรัพยสิน ซึ่งเปนการไดมาจากการใหเชาอสังหาริมทรัพยของเทศบาล ตลอดจนการดําเนินการขอเชาจาก



-๑๖- 
 

หนวยงานอื่น เพื่อนํามาจัดหาประโยชนในทรัพยสินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดหา
ประโยชนในทรัพยสิน  และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

    ๒.๓.๓.  ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบ 
การปฏิบัติและประสานงานในหนาที่ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
                               งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานคัดลอกขอมูล
ที่ดิน งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานปบขอมูลแผนที่ภาษีปาย งานปรับขอมูลแผนที่ภาษี
บํารุงทองที่  งานตรวจสอบขอมูลภาคสนาม งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน  การจัดทํารายงานเสนอ
งานทะเบียนทรัพยสิน และงานบริการขอมูล งานจัดเก็บบํารุงรักษาแผนที่ภาษี งานปรับขอมูลในทะเบียน
ทรัพยสินและเอกสารที่เกี่ยวของ (ผ.ท.) งานสํารวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม    งานตรวจสอบรหัส
ประจําแปลงที่ดิน รหัสช่ือเจาของทรัพยสินและรหัสช่ือผูชําระภาษี (ผ.ท.) งานจัดเก็บและดูแลรักษา
ทะเบียนทรัพยสินและเอกสาร  ขอมูลตางๆ  การจัดทํารายงานประจําเดือน งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย 
                                งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสิน   มีหนาที่เกี่ยวกับงาน
ควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพยสิน  งานบริการขอมูลแผนที่ภาษี
บํารุงทองที่ ภาษีปายและขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  งานบริการขอมูลทะเบียนทรัพยสิน  งาน
บริการขอมูลผูชําระภาษี  งานบริการตรวจสอบขอมูลและรับรองสําเนา  งานสงเสริมการใชประโยชนของ
ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  งานประชาสัมพันธแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  งานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

๓.  สํานักการชาง  ประกอบดวย สวน/ฝาย/งานตาง ๆ ดังน้ี 
                  ๓.๑.  ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานธุรการ 

         งานธุรการ   มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียม 
ประสานงาน  และใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ  งาน
ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล   คณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล งานตรวจสอบแสดง
รายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ   งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ   งานขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ   เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน   งานจัดทําคําสั่งและ
ประกาศ   งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน   ลูกจาง   และ
การใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ   งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ  งานเลขานุการของ
สํานัก  งานการเบิกจาย / วัสดุ / เบิกเงิน  การจัดทําฎีกาเบิกจาย   การควบคุม /ตรวจสอบ /เบิกจายวัสดุ  
งานเกี่ยวกับการเงินทุกประเภทของสํานัก  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

     ๓.๒  สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง    มีหนาที่ควบคุมดูแล
รับผิดชอบ 

การปฏิบัติงานในหนาที่ฝายควบคุมการกอสราง และฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
                                ๓.๒.๑.  ฝายควบคุมการกอสราง มีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานวิศวกรรมและงานสถาปตยกรรม 



-๑๗- 
 

                             งานวิศวกรรม  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม              
งานวางโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงาน
ทางดานวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารทางดานวิศวกรรม งาน
ออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม  งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ ออกแบบ
กําหนดรายละเอียดทางดานวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห วิจัยทางดานวิศวกรรม  งานประมาณราคา
กอสรางทางดานวิศวกรรม  งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม     งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย 
                              งานสถาปตยกรรม  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานออกแบบ เขียนแบบทางดาน  
สถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป  งานวางโครงการ จัดทําผังและควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม 
และมัณฑนศิลป  งานใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป  งานตรวจสอบแบบแปลน
การขออนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรมตามกฎหมาย  งานควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม  
งานออกรายการทางสถาปตยกรรม  งานสํารวจขอมูลเพื่อออกแบบสถาปตยกรรม  งานวิเคราะห วิจัย 
ทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป  งานประมาณราคาคากอสรางทางดานสถาปตยกรรมและ
มัณฑนศิลป  งานใหบริการดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป และงานดานศิลปกรรมตางๆ  งานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                           ๓.๒.๒.  ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงาน
ในหนาที่ของงานควบคุมอาคาร และงานผังเมือง 
             งานควบคุมอาคาร มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานควบคุมการกอสรางอาคาร   งาน
ตรวจสอบการกอสรางอาคาร  งานใหคําปรึกษาและบริการในดานการขอแบบการกอสราง   งานอนุญาต
การกอสรางอาคาร   งานประมาณราคากอสราง  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   
                               งานผังเมือง  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานจัดทําผังเมืองรวม  งานจัดทําผังเมือง
เฉพาะ  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดิน
สาธารณประโยชน  งานสํารวจรวบรวมขอมูลทางดานผังเมือง  งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก ทางนํ้า  
งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง  งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง  งานใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม  
งานควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม  งานวิเคราะหวิจัยงานผังเมือง  งานวิเคราะหวิจัยดานสิ่งแวดลอม  
งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓.๓.  สวนการโยธา  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของ
ฝายสาธารณูปโภค และฝายศูนยหรือเครือ่งจักรกลและระบบจราจร 

         ๓.๓.๑. ฝายสาธารณูปโภค  มีหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ของงานบํารุงรักษาทางและสะพาน งานสวนสาธารณะ และงานจัดสถานที่และการไฟฟา 
                                    งานบํารุงรักษาทางและสะพาน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานดานการกอสราง
อาคาร ถนน สะพาน ทางเทา เข่ือน และสิ่งติดต้ังอื่น ๆ  งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง  งาน
ซอมบํารุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เข่ือน  ทางเทา  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที ่งานปรับปรุงแกไข
และปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ  งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานกอสราง  งานควบคุม
พัสดุ งานดานโยธา  งานประมาณราคา งานซอมบํารุงรักษา  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 



-๑๘- 
 

                                งานสวนสาธารณะ  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ  เชน 
สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหยอม    งานควบคุมดูแล  บํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ  งานดูแล 
บํารุงรักษาตนไม พันธุไมตางๆ  งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุไมตางๆ  งานประดับ 
ตกแตงสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใชพันธุไมตางๆ  งานใหคําปรึกษาแนะนําเผยแพรทางดานภูมิสถาปตย  
งานประมาณราคาดานภูมิสถาปตย  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   

                             งานจัดสถานท่ีและการไฟฟา มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานออกแบบ จัดสถานที ่ 
ติดต้ังไฟฟา ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ  งานประมาณการ  งานจัดสถานที่เน่ืองในงานรัฐพิธี  
ประเพณี  และงานอื่นๆ  งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณเกี่ยวกับการจัดสถานที่  งานสํารวจออกแบบและ
คํานวณอุปกรณไฟฟา งานควบคุมการกอสรางในการติดต้ังอุปกรณไฟฟา  งานซอมบํารุงการไฟฟาในเขต
เทศบาล  งานใหคําปรึกษาแนะนําตรวจสอบในดานการไฟฟา งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
                               ๓.๓.๒.  ฝายศูนยเครื่องจักรกลและระบบจราจร  มีหนาที่ควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหนาที่ของงานศูนยเครื่องจักรกล และงานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร 
                                    งานศูนยเครื่องจักรกล  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานควบคุมการใชยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล  งานตรวจสอบ  ซอม  บํารุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล  งานพัสดุ ดานอะไหล 
และอุปกรณยานพาหนะและเครื่องจักรกล  งานควบคุมการใชนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น  งานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                          งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร   มีหนาที่เกี่ยวกับ งานศึกษา
วิเคราะหวิจัยทางดานระบบจราจร   งานวางโครงสรางผังดานการจราจร  งานควบคุมตรวจสอบการ
กอสรางระบบจราจร   งานควบคุม ดูแล ปรับปรุงระบบจราจร   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
 

๔.  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังน้ี 
       ๔.๑. ฝายบริหารงานท่ัวไป   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานธุรการ  และงานการเงินและบัญชี 

           งานธุรการ   มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา  จัดเตรียม และ 
ใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ  งานประสานงานเกี่ยวกับ
การประชุมสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล  งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับ
เอกสารสําคัญของทางราชการ   งานสาธารณกุศลของเทศบาล และของหนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ   
งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ   งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผูทําคุณประโยชน  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ    งานรับเรื่องราวรองทุกข
และรองเรียน  งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบ
กรณีพิเศษ   งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่น   งานสวัสดิการตางๆ   งานดานประชาสัมพันธ
และอํานวยความสะดวกแกประชาชน งานเลขานุการ  การเสนอหนังสือของสํานัก  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 



-๑๙- 
 

          งานการเงินและบัญช ี มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุก 
ประเภท  งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย  งานจัดทําเช็ค  และจัดเก็บเอกสารการ
จายเงิน  งานจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย  งานจัดทําบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวของทุก
ประเภท  งานจัดทํารายงานประจําวัน  ประจําเดือน  ประจําป  และรายงานอื่น ๆ   งานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                  ๔.๒. สวนสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหนาที่ของฝายสงเสริมสุขภาพ ฝายปองกันและควบคุมโรคและฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
                              ๔.๒.๑.  ฝายสงเสริมสุขภาพ มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานสงเสริมสุขภาพ  งานสาธารณสุขชุมชน  และงานอื่นทีเกี่ยวของหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย 
                               งานสาธารณสุขชุมชน  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานวางแผนดานสาธารณสุข          
งานจัดทําแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขใหสอดคลองกับปญหาสาธารณสุขของทองถ่ิน โดยประสาน
แผนกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  จังหวัด  งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ จาก
ผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข  งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุข
ประจําเดือน  งานขอมูลขาวสาร จัดทําและสนับสนุนระเบียบและรายงานใหหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ  
งานประเมินผลทางดานการสาธารณสุข  งานนิเทศและติดตามผลงานทางดานสาธารณสุข  งานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

      งานสงเสริมสุขภาพ   มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานดานสุขศึกษา งานโภชนาการ    
งานสุขภาพจิต  งานอนามัยโรงเรียน  งานอนามัยแมและเด็ก งานวางแผนครอบครัว  และงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
                                ๔.๒.๒.  ฝายปองกันและควบคุมโรค มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ และงาน
ปองกันและบําบัดยาเสพติดและสารเสพติด 
                งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ   มีหนาที่เกี่ยวกับ   ปองกันและสราง
เสริมภูมิคุมกันโรค   งานควบคุมแมลงและพาหนะนําโรค   งานควบคุมปองกันโรคติดตอ งานปองกันและ
รักษาโรคที่เกิดจากโรคติดตอ    งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
               งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ   มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานปองกันและสุข
เสริมสุขภาพ  งานควบคุมและติดตามผลการรักษาโรค งานบริการ  แกผูปวยที่เปนโรคติดตอ  งานกํากับ
ดูแลปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                      งานปองกันและบําบัดยาเสพติดและสารเสพติด มีหนาที่เกี่ยวกับ     
งานปองกันและสารเสพติด  งานปองกันและวางแผนบําบัดผูตืดยาเสพติดและสารเสพติด   วางจัดทําสถิติ 
รายงานขอมูลของผูติดยาเสพติด   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                ๔.๒.๓.  ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  งานบริการรักษาความสะอาด  และงานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ 



-๒๐- 
 

                                งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดลอม   มีหนาที่เกี่ยวกับ   งานควบคุมดาน
สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม   งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานควบคุมการประกอบการคาที่นา
รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ   งานสุขาภิบาลโรงงาน   งานชีวอนามัย  งานฌาปนกิจ  งานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                     งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มีหนาที่เกี่ยวกับ 
งานจัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   งานวิเคราะหและจัดสถิติปริมาณของขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล   งานการทําขยะรีไซเคิล  งานผลิตปุยหมัก   งานกํากับดูแลปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                งานบริการรักษาความสะอาด  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานกวาดลางทําความ
สะอาด  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานขนถายขยะมูลฝอย  งานกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการ
สุขาภิบาล  งานกําจัดมูลฝอยและควบคุมสถานที่กําจัดมูลฝอย  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
  งานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ  มีหนาที่เกี่ยวกับ  การตรวจสอบและ
ใหคําแนะนําดานสุขาภิบาลเพื่อปองกันมลพิษและเหตุรําคาญ  งานปองกันควบคุมแกไขเหตุรําคาญและ
มลภาวะ   และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

๔.๓.  สวนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   มีหนาที่ควบคุมดูแลและ 
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของฝายบริการสิ่งแวดลอม  และฝายบริการสาธารณสุข   

                    ๔.๓.๑. ฝายบริการสิ่งแวดลอม  มีหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานรักษาปองกันควบคุมโรคในสัตว   และงานควบคุมการฆาสัตว  
                                       งานรักษาปองกันและควบคุมโรคในสัตว  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งาน
ควบคุมและรับผิดชอบโรคในสัตว  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตวเลี้ยงหรือสัตวปาที่นํามา
เลี้ยงหรือสัตวที่อยู อาศัยตามธรรมชาติ งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุมบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่ง
เสี่ยงตอการติดโรคในสัตว  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบา  งานปองกันโรคติดเช้ือหรืออันตรายหรือเหตุ
รําคาญจากสัตว  งานขอมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานดานสัตวแพทย  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

                   งานควบคุมการฆาสัตว  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานควบคุมโรงฆาสัตว งาน 
ควบคุมการฆาสัตว  งานตรวจสอบและจัดทําสถิติการฆาสัตวของโรงฆาสัตว  งานรายงานการฆาสัตวเปน
ประจําทุกเดือน  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
              ๔.๓.๒. ฝายบริการสาธารณสุข  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานศูนยบริการสาธารณสุข  งานทันตสาธารณสุข  และงานเภสัชกรรม  งาน
บริการตรวจรักษาพยาบาลแกประชาชนในศูนยบริการ  งานบริการดานสงเสริมสุขภาพ  บริการสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค บริการวางแผนครอบครัว งานสุขศึกษาแกผูมารับบริการและญาติ งานติดตามเย่ียมบาน
ผูปวยในเขตที่รับผิดชอบ งานบริการตรวจรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ในชุมชนตางๆ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                  งานทันตสาธารณสุข  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานบริการตรวจรักษาฟนและโรค
ในชองปาก  งานบริการสรางเสริมดูแลรักษาฟน  งานวางแผนและจัดทําสถิติผูมารับบริการดานทันตกรรม     
และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   



-๒๑- 
 

                                       งานเภสัชกรรม  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานวางแผนและจัดระบบการเบิก   
จายยา   งานบริการจายยาใหแกผูปวย  งานจัดยาใหผูปวย  งานใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับยา  งานอื่น
ที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
 
 

๕.  สํานักการศึกษา  ประกอบดวย สวน/ฝาย/งานตาง ๆ ดังน้ี 
     ๕.๑.  ฝายแผนงานและโครงการ   มีหนาที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการ 

ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานแผนและโครงการ  งานระบบสารสนเทศ   งานงบประมาณ   และงานธุรการ 
                      งานแผนและโครงการ   มีหนาทีเกี่ยวกับ   งานรวบรวมวิเคราะหและบริการ

ขอมูลสถิติ  การวางแผนและการประเมินผล  งานแผนของสํานักการศึกษา  งานรวบรวมโครงการและ
จัดทําแผนงานในการดําเนินการของสํานักการศึกษา การจัดเตรียมเอกสารที่ใชในการประกอบการ
พิจารณาวางแผนและโครงการ   งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองความตองการของ
หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ  งานวิเคราะหและศึกษาปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง
งานแผนและโครงการ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                  งานระบบสารสนเทศ  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานการจัดเก็บวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติทางการศึกษา   งานสงเสริมเผยแพรทางการศึกษาและวิชาการ   งานเผยแพรและแนะแนวเกี่ยวกับ
การศึกษาอาชีพ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

               งานงบประมาณ  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี  เชน   
การวางฎีกาเตรียมการเบิกจาย  การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบ 
ประมาณ รวมถึงการลงบัญชี ทํารายงาน การบัญชี   งานรวบรวมรายละเอียดและดําเนินงานเกี่ยวกับ
การงบประมาณของสํานัก   เชน การรวบรวมขอมูลตางๆ และการจัดทํางบประมาณ  การทําหนังสือ
ช้ีแจงโต ตอบดานงบประมาณ  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย  งานการบริหารและควบคุม
งบประมาณของสํานัก   งานเกี่ยวกับการทําบัญชี  ถือจายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบ  และ
วิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด  เชน  จัดทําแผนสรุปยอดงบประมาณ  อัตราเงินเดือนที่ถือจาย
ประจําป จัดทําบัญชีขอถือจายเงินเดือนเพิ่มระหวางป หรือเงินเพิ่มทุกกรณี  การสรุปยอดจํานวนอัตรา
เงินเดือน  การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ๒ ข้ัน   ตามมติคณะรัฐมนตรี  การจัดทําสถิติเงินเดือนพนักงาน
ครูเทศบาล  การจัดทําสถิติประกอบบัญชีถือจายประจําป ซึ่งแสดงจํานวนโรงเรียน นักเรียน หองเรียน
และครู  งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ  จัดหา  จัดซื้อ  จัดจางเบิกจาย  ซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุ
ตลอดจนจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ  เก็บรักษาใบสําคัญ  หลักฐาน เอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  งานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

           งานธุรการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสารบรรณ  งานเลขานุการของสํานัก 
งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงาน  และใหบริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ ติดตอและอํานวยความ
สะดวกในดานตางๆ  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
สําคัญของทางราชการ  งานสาธารณกุศลทองถ่ินและของหนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ  งานรักษา
ความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ  งานขอพระราชการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ  เหรียญจักรพรรดิมาลา  ผูทําคุณประโยชน   งานรับเรื่องราวรองทุกขและ
รองเรียน  งานการลาพักผอนประจําป  และการลาอื่นๆ   งานสวัสดิการตางๆ   งานดานประชาสัมพันธ  
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และอํานวยความสะดวกแกประชาชน  งานรวบรวมขอมูล และจัดทําแผนของสํานักการศึกษา  รวมถึงการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน  การติดตามและการรายงาน   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

       ๕.๒.  สวนบริหารการศึกษา   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของฝายการเจาหนาที่  ฝายกิจการโรงเรียน  และฝายวิชาการ 

      ๕.๒.๑.  ฝายการเจาหนาท่ี  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานการเจาหนาที่และงานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 

                 งานการเจาหนา ท่ี   มีหนาที่ เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลและ
รับผิดชอบ  เกี่ยวกับงานการบริหารบุคคลของบุคคลากรทางการศึกษาที่สังกัดสํานักการศึกษาในเรื่องการ
กําหนดตําแหนง  การบรรจุ  แตงต้ัง โอนยาย  เลื่อนระดับ การสอบ   แขงขัน  สอบคัดเลือก  และการ
คัดเลือก  รวมทั้งการจัดทําทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติ  งานวางแผนบุคลากรทางการศึกษา  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  การพัฒนาบุคลากร เชน การลาศึกษาตอ การฝกอบรม การสัมมนา 
การศึกษาดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที ่  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                           งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  มีหนาที่เกี่ยวกับ งาน
จัดทําแผนงานบุคลากรทางการศึกษา  งานจัดทําทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา  งานจัดทําขอมูล
บุคลากรทางการศึกษา งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   
                               ๕.๒.๒. ฝายกิจการโรงเรียน มีหนาที่เกี่ยวกับควบคุมดูและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานโรงเรียนและงานกิจการนักเรียน 
          งานโรงเรียน  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล  งาน
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารตางๆ ของโรงเรียน  งานพิจารณาจัดต้ัง  ยุบเลิกโรงเรียน  งานดูแล  จัดเตรียม  
และใหบริการวัสดุอุปกรณ  คูมือครู  สื่อการเรียนการสอนแกโรงเรียน  งานจัดต้ังและสงเสริมสมาคมครู  
นักเรียน  และมูลนิธิตางๆ  ตลอดจนการจัดต้ังคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนและการสงเสริมการ
จัดกิจกรรมตางๆของโรงเรียน  งานการติดตอประสานงานกับสถานที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ  งาน
เผยแพรขาวสาร  เอกสารตางๆ  กฎ  ระเบียบ  และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของโรงเรียน  งานสงเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

   งานกิจการนักเรียน  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานตรวจตราสอดสองดูแล  ความ
ประพฤติของนักเรียน  งานสํารวจเด็กที่มีอายุ  ตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ  เพื่อใหเขาเรียนตาม                                                      
พระราชบัญญัติประถมศึกษา  งานเกี่ยวกับเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ  งานการวิเคราะหวิจัย  
ศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไมเหมาะสม  งานประสานงานกับสถานศึกษา  ผูปกครอง  และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  งานติดตามแกไขปรับปรุง  เสนอแนะ  และวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความ
ประพฤติของนักเรียนเปนรายบุคคล  การจัดทํารายงานการศึกษาและสถิติขอมูลตางๆ งานเกี่ยวกับ
ทะเบียน  ประกาศนียบัตรและใบสุทธิ  งานตรวจสอบสถานที่ที่กําหนดไวในกฎหมาย  งานแนะนํา
ตักเตือน  หามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไมเหมาะสมแลวรายงาน เสนอผูบังคับบัญชาหรือนําตัวนักเรียน
มาสอบสวน  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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๕.๒.๓.   ฝายวิชาการ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน 

หนาที่ของงานสงเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนัวตกรรมทางการ
ศึกษา 

งานสงเสริมคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสํารวจ
ความตองการและปญหาทางการศึกษา  งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา  งานวิจัย
ทางการศึกษา  งานพัฒนาหลักสูตร  งานวัดผล  ประเมินผลทางการศึกษา  งานสงเสริมสุขภาพ  และ
ควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา  งานประสานงานการดําเนินงานดานวิชาการกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
งานประชุมสัมมนา อบรมประสานงานดานวิชาการ  งานใหบริการทางการศึกษาทั่วไปดวยการนิเทศให
คําปรึกษาแนะนําปญหาทางวิชาการ  งานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  มีหนาที่เกี่ยวกับงาน
เขียนเอกสาร  ตํารา  ผลิตอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน  งานคนควาทดลองและเผยแพรเทคนิค
วิทยาการแผนใหมทางการศึกษา  งานสงเสริมและเผยแพรทางการศึกษาและวิชาการ  งานขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษา  งานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย  

๕.๓.  สวนสงเสริมการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม   มีหนาที่ควบคุมดูแล
และรับผิดชอบปฏิบัติงานในหนาที่ของฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  ฝายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน  และฝายสงเสริมประเพณี  ศิลปและวัฒนธรรม 

       ๕.๓.๑.  ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหนาที่ควบคุมดูแล  
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานฝกและสงเสริม
อาชีพ  และงานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา 

          งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งาน
สํารวจรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน  งานเกี่ยวกับการศึกษาผูใหญและวิทยาลัยชุมชน 
หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ  งานสงเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐาน  การศึกษา
ผูใหญ  งานควบคุมตรวจสอบติดตามผลการวัดผลและประเมินผลการศึกษาผูใหญ  งานติดตอ
ประสานงานกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  งานสงเสริมการกีฬา   งานชุมชนตาง ๆ เชน  
การอยูคายพักแรม งานบริการดานวิชาการและอื่น ๆ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

           งานฝกและสงเสริมอาชีพ  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานฝกอบรมและสงเสริม
อาชีพของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานวิเคราะหและวางแผนอบรม  งานสงเสริมอาชีพ
สําหรับผูที่ศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                                     งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา มีหนาที่เกี่ยวกับ 
งานสงเสริมดูแลรักษาหองสมุดพิพิธภัณฑของโรงเรียน  งานประสานงานเครือขายทางการศึกษา  งาน
ประเมินผลการใชหองสมุด  งานบริการหองสมุด งานจัดหาหนังสือสิ่งพิมพและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับหองสมุด  
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

       งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีหนาที่ควบคุมดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเกิด
ประสิทธิภาพ ดําเนินงานวิชาการกิจกรรมตามหลักสูตร ดําเนินงานธุรการ การเงินและพัสดุ งานบุคลากร
และบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม งานการมีสวนรวมและสนับสนุนจากชุมชน 
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       งานการศึกษาปฐมวัย  มีหนาที่เกี่ยวกับงานควบคุมดูแลตรวจสอบการ 

ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารตาง ๆ งานดูแลจัดเตรียมและใหบริการ
วัสดุอุปกรณ คูมือครู สื่อการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดเตรียมแนวทางการดําเนินงานทาง
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ และการบริหารจัดการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

         ๕.๓.๒.  ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหนาที่ควบคุมดูแล  และ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานกีฬาและนันทนาการ 

            งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานการรณรงคเพื่อ
การรูหนังสือเผยแพรขาวสารเอกสารตาง ๆ แกเยาวชน  และประชาชนทั่วไป  งานสงเสริมและเผยแพร
ความรูดานวิชาชีพตางๆแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป  งานพัฒนาเยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหงชาติ  งานศูนยเยาวชน  งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศ  ติดตามผลวัดผล  และประเมินผล
กิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  งานหองสมุด  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

       งานกีฬาและนันทนาการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ  งานควบคุมดูแลการใชสนามกีฬากลาง  งานจัดการแขงขันกีฬาทุกชนิด  งานติดตอประสาน
กับการกีฬาแหงชาติ งานประเมินผล และการรายงานการใชสนามกีฬากลาง  งานอื่นเกี่ยวของหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย 

                               ๕.๓.๓.  ฝายสงเสริมประเพณี ศิลปะ  และวัฒนธรรม  มีหนาที่ควบคุมดูแล
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานกิจกรรมศาสนา และงานสงเสริมประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรม 

                       งานกิจกรรมศาสนา  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานที่เกี่ยวกับพิธีการทาง
ศาสนา  งานการจัดเกี่ยวกับการตกแตงและการจัดโตะหมูบูชา  งานเกี่ยวกับพิธีการทางสงฆ  งานเกี่ยวกับ
การบวงสรวง เครื่องเซนไหว   งานจัดสถานที่ดานการศาสนา  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดมอบหมาย 

           งานสงเสริมประเพณี  ศิลปะวัฒธรรม  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานที 

เกี่ยวกับการสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน  งานเกี่ยวกับพิธีการตางๆ เชน พิธีการบวงสรวง           
งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนของโรงเรียน  งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน  
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  ๕.๔.  หนวยศึกษานิเทศก  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของฝายนิเทศการศึกษา ฝายวิจัยและประเมินผล และฝายพัฒนาการศึกษา  

         ๕.๔.๑.  ฝายนิเทศการศึกษา  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน  งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล  งานสงเสริมและพัฒนาโรงเรียน   งานอื่นที่
เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
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  ๕.๔.๒.  ฝายวิจัย และประเมินผล  มีหนาที่เกี่ยวกับ   งานการวัดผลและ
ประเมินผลทางการศึกษา   งานวิจัยทางการศึกษา   งานพัฒนาหลักสูตร  งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล
สถิติทางการศึกษา   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

             ๕.๔.๓.  ฝายพัฒนาการศึกษา  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสํารวจความตองการและ
ปญหาทางการศึกษา  งานใหบริการทางการศึกษาทั่วไปดวยการนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําปญหาทาง
วิชาการ  งานเขียนเอกสาร ตํารา  ผลิตอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน  งานคนควาทดลอง  และ
เผยแพรเทคนิควิทยาการแผนใหมทางการศึกษา งานประชุม อบรม สัมมนา  ประสานงาน  และใหบริการ
ทางดานวิชาการ งานสงเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา  งานประสานงานการ
ดําเนินงานดานวิชาการกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

     ๕.๕  โรงเรียน  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานโรงเรียน  ซึ่งมีโรงเรียนเทศบาล  ๔  โรงเรียน 

            ๕.๕.๑.  โรงเรียนเทศบาล ๑  (กาฬสินธุพิทยาสิทธิ)์   

   ๕.๕.๒.  โรงเรียนเทศบาล ๒  (วัดสวางคงคา) 

   ๕.๕.๓.  โรงเรียนเทศบาล  ๓  (วัดเหนือ) 

   ๕.๕.๔.  โรงเรียนเทศบาล  ๔  (วัดใตโพธิ์คํ้า) 

   ๕.๖.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีหนาที่บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมี ๑ ศูนย 

 
๖. กองวิชาการและแผนงาน  ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังน้ี 

๖.๑. ฝายบริหารงานท่ัวไป   มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ 
ของงานธุรการ   
                                  งานธุรการ   มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา จัดเตรียม 
และใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตางๆ งานประสานงาน
เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผูบริหารและพนักงานเทศบาล   งานสาธารณกุศลของเทศบาลและ
หนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  
งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชน  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ  งานรับเรื่องราวรองทุกขและ
รองเรียน  งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ  
งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ งานสวัสดิการของกองหรือฝาย งานเกี่ยวกับงานเลขานุการ
ของกองหรือฝาย  ควบคุม /ตรวจสอบ /เบิกจายวัสดุ  งานเกี่ยวกับงานการเงินทุกประเภท  งานจัดทําฎีกา
เบิกจายทุกประเภท  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                  ๖.๒.  ฝายแผนงานและงบประมาณ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน  ในหนาที่ของงานวิเคราะหนโยบายและแผน  งานวิจัยและประเมินผล และงานจัดทํา
งบประมาณ   
                    งานวิเคราะหนโยบายและแผน  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานรวบรวมวิเคราะห   
และใหบริการขอมูลสถิติที่จําเปนตองนํามาใชในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ        
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งานจัดเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ  
งานวิเคราะหและพยากรณการเจริญเติบโตในดานตาง ๆ ในเขตเมืองและความเพียงพอของการบริการ
สาธารณะ  งานวิเคราะหและคาดคะเน รายไดรายจายของเทศบาลในอนาคต  งานจัดทําและเรียบเรียง
แผนพัฒนา การกําหนดเคาโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจําป   งานวิเคราะหความ
เหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ งานประสานงานกับหนวยงานใน
เทศบาล และหนวยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณะในเขตเทศบาลและหนวยงานใกลเคียงเกี่ยวกับการ
วางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน   งานศึกษาวิเคราะหและวิจัยปญหา
ทั้งในดานการปกครอง  การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไข
ปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกลาวใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในเทศบาล  งานติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเทศบาล  งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษ และตามนโยบาย
ของทางราชการ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
          งานวิจัยและประเมินผล    มีหนาที่เกี่ยวกับ   งานศึกษาวิเคราะหและ
วิจัยปญหาทั้งในดานการปกครอง  การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล  รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกลาวใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  งานกําหนดนโยบายและรับผิดชอบ
ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในเทศบาล  งานติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล  งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการพิเศษและ
ตามนโยบายของทางราชการ  และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                         งานจัดทํางบประมาณ  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางใน
การปฏิบัติงานประจําป ใหหนวยงานตางๆ ทราบและดําเนินการ  งานรวบรวมขอมูลสถิติและวิเคราะห
งบประมาณ  งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ  งานจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม   งานศึกษาหาหลักฐานรายได
ใหมๆ ของเทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   
                    ๖.๓.  ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานในหนาที่ของงานบริการและเผยแพรวิชาการ  และงานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน 
                   งานบริการและเผยแพรวิชาการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ   งานเผยแพร
ขาวสารของเทศบาล  งานเผยแพรสนับสนุนผลงาน   นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล งาน
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน  งานศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  วางแผนดานประชาสัมพันธ  
โดยรวบรวมขอคิดเห็นของ  ประชาชนขอขัดของตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อเสนอแนะฝายบริหาร
พิจารณา วางหลักเกณฑ  ปรับปรุงและแกไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสัมพันธกับงาน
นโยบายของประเทศ  งานรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ  งานสารนิเทศ   
งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                   งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานจัดทําขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ของทองถ่ิน  งานปรับปรุงขอมูลขาวสารของทองถ่ินใหเปนปจจุบัน งานเช่ือมโยงระบบ
ขอมูลขาวสารของทองถ่ิน หรือหนวยงานทองถ่ินอื่น  หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ งานบริการขอมูล
ขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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                                ๖.๔.  ฝายนิติการ  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานรับเรื่องราวรองทุกขและงานนิติกรรมสัญญา 
                   งานรับเรื่องราวรองทุกข มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานทางกฎหมาย  เกี่ยวกับ
การพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย  ราง  และพิจารณา  ตรวจรางเทศบัญญัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ  
และคําสั่งที่เกี่ยวของ  งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการรอง
ทุกขหรืออุทธรณ   งานสอบสวน  และเปรียบเทียบ  การกระทําที่ละเมิดเทศบัญญัติ  งานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
                                    งานิติกรรมสัญญา  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานจัดทํานิติกรรม รวบรวม 
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย งานเกี่ยวกับตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับ
สัญญาตางๆของเทศบาล  งานการตรวจสัญญาจางหรือการทําสัญญาจางตางๆที่เกี่ยวของกับเทศบาล  
งานอื่นที่เกี่ยวของกับเทศบาล 
 
 

๗.   กองสวัสดิการสังคม  ประกอบดวย ฝาย/งานตาง ๆ ดังน้ี 
     ๗.๑. ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ 

ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานธุรการ 

                              งานธุรการ  มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ  งานดูแลรักษาจัดเตรียม 
ประสานงาน และใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณติดตอและ อํานวยความสะดวกในดานตางๆ  งาน
ประสานงานเกี่ยวกับการประชุม  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  
งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ  งานรับ
เรื่องราวรองทุกขและรองเรียน   งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนและการใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
แกพนักงานและลูกจาง   งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ งานเลขานุการ งานเสนอหนังสือ
ผูบังคับบัญชากอง /  ฝาย   งานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินทุกประเภท  การควบคุม /การจัดงบประมาณ  
การจัดทําฎีกาทุกประเภท  การควบคุม /ตรวจสอบ/เบิกจายวัสดุ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย          

  ๗.๒.  ฝายสังคมสงเคราะห    มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการ 

ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน และงานกิจการสตรีและ
คนชรา 

                      งานสังคมสงเคราะห  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสงเคราะหประชาชน     
ผูทุกขยาก  ขาดแคลนไรที่พึ่ง งานสงเคราะหผูประสบภัยตางๆ งานสงเคราะหคนชรา คนพิการทุพพลภาพ  
งานสงเคราะหครอบครัวและใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว  งานสงเสริมและสนับสนุน
องคการสังคมสงเคราะหภาคเอกชน  งานสํารวจวิจัยสภาพปญหาสังคมตางๆ  งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรี
และสงเคราะหหญิงบางประเภท   งานประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการสงเคราะห  
งานใหคําปรึกษา  และแนะนําในดานสังคมสงเคราะห   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                     งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน   มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสงเคราะหเด็ก
และเยาวชนที่ครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอนตาง ๆ   งานสงเคราะหเด็กกําพรา  อนาถา ไรที่พึ่ง  
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เรรอนจรจัด  ถูกทอดทิ้ง  งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่พิการทางรางกาย  สมองและปญญา  งานให
ความชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางดานอุปกรณการเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  อาหารกลางวัน  
ทุนการศึกษา   การสอดสอง ดูแล  และชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไมสมแกวัย  งานประสาน
และรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  งานใหคําปรึกษา  แนะนําแก
เด็กและเยาวชนซึ่งมีปญหาดานตาง ๆ  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                      งานกิจการสตรีและคนชรา   มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานสงเคราะหสตรี
และคนชราที่ประสบความเดือดรอนตางๆ งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรีและคนชรา เชน การจายเบี้ยยังชีพ         
งานชวยเหลือสตรีและคนชรา ที่อนาถาไรที่พึ่ง  เรรอน  ถูกทอดทิ้ง   งานชวยเหลือผูติดเช้ือเอดส          
งานประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

      ๗.๓.  ฝายพัฒนาชุมชน  มีหนาที่กํากับดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่ของงานพัฒนาชุมชน  งานชุมชนเมือง และงานสงเสริมสวัสดิการสังคม 

    งานพัฒนาชุมชน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสํารวจและจัดต้ังคณะกรรมการ
การชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง  งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตางๆ เพื่อนําบริการข้ัน
พื้นฐานไปบริการแกชุมชน  งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตางๆ  ใหแกชุมชน งานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

                   งานชุมชนเมือง  มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน  
งานการจัดใหมีการเลือกต้ังประธานคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการชุมชน  งานประสานความ
รวมมือกับชุมชนในเขตเมือง  งานสงเสริมสนับสนุนชุมชน  งานใหความชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับ
ชุมชน  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                    งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม   มีหนาที่ เกี่ยวกับ งานสงเสริม
สวัสดิการของชุมชนทุกประเภท  งานจัดและดูแลสวัสดิการใหกับชุมชน  งานใหคําปรึกษาช้ีแนะและให
ความชวยเหลือชุมชน  งานสงเสริมในการประกอบอาชีพของชุมชน  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

๘.  หนวยตรวจสอบภายใน    มีหนาที่เกี่ยวกับ  งานตรวจสอบบัญชี  
ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวของ  งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน  งานตรวจสอบเอกสาร  การรับ
เงินทุกประเภท     งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน  งานตรวจสอบการเก็บรักษา หลักฐาน
การเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา  งานตรวจสอบทรัพยสินของ
เทศบาล  งานตรวจสอบการทําประโยชนทรัพยสินของเทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
   ๙. สถานธนานุบาล  มีหนาที่เกี่ยวกับ การรับจํานําทรัพยสินตาง ๆ ของ
ประชาชนในอัตราดอกเบี้ยตํ่า  โดยมิไดแสวงหาไร  การจําหนายทรัพยหลุดจํานํา  และเปนสถานสินเช่ือ
ทองถ่ินสําหรับบริการประชาชนในทองถ่ิน  
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๒.๖.๒.   ขอมูลดานการเงินการคลัง 
 

รายรับ 

รายการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 

จํานวน (บาท) 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 

จํานวน  (บาท) 
หมวดภาษีอากร 
ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให 
ภาษีที่จัดเก็บเอง 
คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 
 

 
๙๗,๕๘๒,๗๐๓.๓๕ 
๑๑,๑๘๑,๙๙๓.๓๐ 
  ๕,๗๒๐,๐๘๒.๖๐ 

 

 
๙๗,๕๘๒,๗๐๓.๓๕ 
๑๑,๙๕๔,๙๙๓.๓๐ 

๕,๗๒๐,๐๘๒.๖๐ 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๓,๖๗๑,๑๕๒.๐๓ ๓,๙๘๓,๒๖๖.๐๓ 
หมวดสาธารณูปโภค ๓๖๓,๖๖๑.๙๐ ๑๗๓,๒๑๒.๙๘ 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๔,๗๑๔,๖๖๓.๐๒ ๕,๐๙๓,๔๙๗.๕๘ 
หมวดรายไดจากทุน ๑๙,๒๔๐.๐๐ ๙,,๕๐.๐๐ 
หมวดเงินอุดหนุน ๑๐๑,๙๕๕,๗๑๘.๙๘ ๔๘,๘๒๘,๑๖๓.๐๐ 

รวม ๑๙๙,๘๐๙,๙๐๓.๒๐ ๑๗๓,๓๔๕,๘๖๘.๘๔ 
 
 

รายจาย 

รายการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ 

จํานวน (บาท) 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 

จํานวน  (บาท) 
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ๗๔,๑๘๘.๒๙๓.๔๐ ๓๙,๐๔๓,๑๖๕.๙๙ 
หมวดคาจางช่ัวคราว ๒๕,๖๐๔,๒๓๓.๗๕ ๒๒,๔๓๘,๗๗๗.๘๙ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ๖๓,๕๗๔,๒๕๙.๐๘ ๕๗,๖๙๔,๗๗๘.๔๒ 
หมวดสาธารณูปโภค ๔,๐๔๙,๙๒๔,๐๑ ๔,๒๓๗,๐๑๘.๔๖ 
รายจายเพื่อการลงทุน ๑๓,๑๕๖,๓๑๔.๐๐ ๘,๒๒๗,๓๒๖.๐๐ 
งบกลาง ๑๐,๓๔๓,๗๖๓.๒๗ ๑๑,๔๒๘,๖๐๐.๐๐ 
เงินอุดหนุน ๘,๖๐๑,๓๖๗.๓๖ ๑๔,๙๙๗,๔๙๔.๗๖ 

รวม ๑๙๙,๖๕๕,๑๕๔.๘๗ ๑๖๘,๓๓๔,๔๓๒.๙๒ 
 

สัดสวนการจัดเก็บรายไดปงบประมาณ ๒๕๕๒ / ปงบประมาณ ๒๕๕๓   เพิ่มข้ึน  รอยละ  ๒๕.๙๖ 
 ท่ีมา :  สํานักการคลัง    
                    มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
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๒.๖.๔. ขอมูลดานอ่ืนๆ  
ป พ.ศ.๒๕๕๓   มีเรื่องราวรองทุกข     ๖๙   เรื่อง      แกไขได    ๔๓       เรื่อง   

แกไขไมได    ๒๖    เรื่อง      เน่ืองจากเปนเรื่องที่ไมมีอํานาจหนาที่โดยตรง จําเปนตองประสานความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก และบางเรื่องไมมีกฎหมาย ระเบียบใหเทศบาลดําเนินการ 
  ศูนยพัฒนาครอบครัว                ๑๘     แหง  
  ศูนยขอมูลขาวสาร                     ๑       แหง 
  ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน             ๓๖ แหง  

กองทุน SML       ๓๖ กองทุน 
กองทุนแมของแผนดิน   ๘ กองทุน     

  ลานกีฬาและชุมชน           ๒๒ แหง 
  สภาเด็กและเยาวชน           ๑ สภา  
 ท่ีมา :  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   กองสวัสดิการสังคม 
                    กองวิชาการและแผนงาน   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
               การสงเสริมอาชีพในชุมชน 

 
กลุมอาชีพ 

 
ชุมชน จํานวนเงินท่ี

ไดรับ 
ปท่ีไดรับ 

๑. 
๒. 
๓. 
 

๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐ 

นวดฝาเทา/ยาสมุนไพร 
ปลูกผักปลอดสารพิษ 
กาแฟจึงกึม/ปนขาวจี่ ๔ ดาว  
ไมหีบเพื่อการยังชีพ 
ดอกไมประดิษฐและที่ระลึกจากผาไหม 
นํ้าพริก/กากหมูรวมมิตร 
ธนาคารขยะ 
ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ขนมนางเล็ดสมุนไพร 
รับซื้อขยะ 
แปรรูปอาหารจากเน้ือสัตว 
ธนาคารขยะ 
คนเอาถาน 
ปลาราบองทรงเครื่อง 
กลุมทอเสื่อกก 
รับซื้อขยะทุงมน 
รอยมาลัยสด 
กลุมออมทรัพยบุปผชาติ 
พวงมาลัยดอกไมสด 
เกษตรผสมผสาน 

กุดยางสามัคคี 
กุดยางสามัคคี 
กุดยางสามัคคี 
 
โรงงิ้ว 
หนาโรงเลื่อย 
วัดใตโพธ์ิคํ้า 
หนองไชยวาน 
ตลาดเกา 
วัดสวางคงคา 
ทุงสระ 
หัวโนนโก 
หัวโนนโก 
ทุงศรีเมืองพัฒนา 
วัดปาทุงศรีเมือง 
วัดปาทุงศรีเมือง 
ทุงมน 
เกษตรสมบูรณ 
เกษตรสมบูรณ 
ดงปอ 
ดงปอ 

- 
๓๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

- 
๑๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

- 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๙ 

 
๒๕๔๙ 
๒๕๕๐ 
๒๕๕๐ 
๒๕๕๑ 
๒๕๕๑ 
๒๕๔๙ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๙ 
๒๕๕๐ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๙ 
๒๕๔๙ 
๒๕๕๐ 
๒๕๔๙ 

- 
๒๕๔๙ 
๒๕๕๐ 
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บทท่ี ๓ 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา 

 
 การวิเคราะหศักยภาพ (SWOT Analysis) 
       จุดแข็ง 

-  บุคลากรมีคุณภาพและเพียงพอกับปริมาณงาน 
-  มีเครื่องมือเครื่องใชที่พรอมบริการประชาชน 
-  สามารถใหบริการและแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางรวดเร็ว มีระบบครบทุกดาน 
   อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
- มีอิสระในการบริหารจัดการดานงบประมาณดวยตนเอง 
- ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล 

      จุดออน 
-  บุคลากรบางสวนยังตองไดรับการพัฒนาดานความรูความสามารถ  ปลูกจิตสํานึก ความ 
   รับผิดชอบ และความเช่ียวชาญใหเต็มศักยภาพของการทํางาน  
-  บุคลากรมีการโยกยายสับเปลี่ยนบอยทําใหขาดความตอเน่ืองในการทํางาน 
-  เครื่องมือเครื่องใชบางสวนเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน 
-  รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเองไมเพียงพอกับรายจาย ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที ่
   วางไว 
-  มีภาระหน้ีสินที่จะตองผอนชําระเปนระยะยาว 

    โอกาส 
-  ประชาชนสามารถนําเสนอปญหาและอุปสรรคตอเทศบาล  ไดอยางสะดวกรวดเร็วและ 
   หลายชองทาง 
-  มีกฎระเบียบที่ชัดเจนพนักงานสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
-  ไดรับการสนับสนุนจากองคกรทุกภาคสวน 
-  มีแหลงทองเที่ยว และมีผลิตภัณฑ OTOP มากมาย 
-  เปนเสนทางไปสูประตูอินโดจีนเพื่อรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ 
-  ประชาชนสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  กีฬา 
   และนันทนาการ  และมีสถานที่ที่พรอมในการจัดกิจกรรม 
-  มีพื้นที่สาธารณะที่พรอมในการพัฒนา 

 อุปสรรค 
 -  ความไมตอเน่ืองในนโยบายรัฐบาล 
 -  ความขัดแยงของประชาชนทางการเมือง 
 -  การจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินไมเปนไปตามกําหนด 
 -  การปฏิรูปโครงสรางการกระจายอํานาจยังไมชัดเจน 
 -  สาธารณูปโภคพื้นฐานไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานทีร่ับผิดชอบเทาที่ควร 
 -  ภาวการณเปลี่ยนแปลงของโลกที่รอนข้ึน 
 -  ปญหาดานเศรษฐกิจ และสังคมที่ผลกระทบตอการพัฒนา 
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บทท่ี ๔ 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 
๔.๑.    วิสัยทัศนในการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
             “กาฬสนิธุเปนเมืองนาอยู  คูธรรมาภิบาล” 
 
๔.๒.    นโยบายการบริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

๑. นโยบายดานการบริการประชาชน 
      ๑.๑. ปรับปรุงและลดข้ันตอนในการบริการสาธารณะดานตางๆ ใหรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยการใช
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดใหมีการบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One stop service)  ใหบริการ
ดวยความเปนมิตร จริงใจ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
      ๑.๒. เปดโอกาสใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น โดยการจัดใหมี
ระบบรับเรื่องราวรองทุกข และขอเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อใหตรงกับความตองการของประชาชน 
    ๑.๓. จัดระบบงานบริการใหมีความยึดหยุน คลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยการจัดใหมี
ระบบงานบริการแบบเชิงรุก ออกใหบริการประชาชน 

 ๒. นโยบายดานการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) 
        ๒.๑  ทบทวน ปรับปรุง กฎ ระเบียบ และกระบวนการดําเนินการใหเปนธรรม และ ทันกับ
สภาพการณที่เปลี่ยนแปลง โดยการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางานที่คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ ความ
ยุติธรรมของคนในองคกร รวมถึงการใหบริการประชาชนอยางเสมอภาค 
      ๒.๒ สรางระบบเครือขายการสงเสริมคุณธรรมในหนวยงาน ระหวางหนวยงานและกลุมตางๆ 
โดยการสงเสริมและพัฒนาคนในองคกรใหมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมที่สงเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม 
กําหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของการปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไป
พรอมกัน และใหความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียม 
      ๒.๓  สรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในองคกร และสงเสริมใหประชาชนสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารขององคกรและสามารถตรวจสอบการทํางานได โดยการสรางจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานอยางโปรงใส สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน และปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมี
ความโปรงใส 
      ๒.๔  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยใหประชาชนมีสวน
รวมรับรูและเสนอความคิดเห็น มีการวางแผนระบบการรับฟงความคิดเห็นและบูรณาการความเช่ือมโยง
ของการบริหารจัดการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ชุมชน และภาคเอกชน 
      ๒.๕  สรางความสํานึกเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของคนในองคกร โดยการสงเสริมใหคน
ในองคกรตระหนักในหนาที่ ใสใจตอปญหาสาธารณะและกระตือรือรนในการแกปญหา มีระบบการ
ตรวจสอบและการประเมินผลที่จะเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จ และรณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในความ
รับผิดชอบดวย 
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      ๒.๖  ใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยการสราง
จิตสํานึกแกคนในองคกรในการประหยัดการใชทรัพยากร ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  กําหนดเปาหมายและ
มาตรฐานงานบริการ มีระบบติดตามและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความคุมคาในการดําเนินงาน 

๓. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
      ๓.๑  ใหมีการบํารุงและพัฒนาการคมนาคมทางบก โดยการกอสรางและปรับปรุงถนนภายใน
เขตเทศบาล  ปรับปรุงระบบการจราจร 
      ๓.๒  ใหมีและบํารุงทางระบายนํ้า โดยการกอสรางและปรับปรุงทอระบายนํ้า รางระบายนํ้า 
รวมถึงระบบระบายนํ้า เพื่อแกไขปญหานํ้าทวมขังอยางเปนระบบ 
      ๓.๓  ใหมีนํ้าสะอาดและบํารุงการไฟฟา โดยการขยายเขตบริการนํ้าประปา และขยายเขต
บริการไฟฟา  
              ๓.๔  จัดระบบการวางผังเมืองใหสอดคลองกับการพัฒนาทั้งในปจจุบันและในอนาคต โดยการ
ปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ และบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวดวยกับการผังเมืองดวยความเสมอภาค
และเปนธรรม 

 ๔.  นโยบายดานการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
      ๔.๑  จัดใหมีการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง โดยการ
ควบคุม ดูแล กําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขในการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
      ๔.๒  จัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยการจัดใหมีระบบการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ใหถูกตองดวยสุขลักษณะ จัดระเบียบวิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่
หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัด
แยกขยะจากครัวเรือน เพื่อนําขยะกลับมาใชประโยชนหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 

 ๕.  นโยบายดานมลภาวะ 
      ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่จะกลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปมลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง 
และนํ้าเสีย  โดยควบคุมและปองกันมลพิษต้ังแตจุดกําเนิด รณรงคใหความรูเกี่ยวกับโทษของมลพิษที่
สงผลกระทบตอสุขภาพประชาชน และประสานความรวมมือกับภาคราชการและภาคเอกชนในการ
ควบคุมและลดปริมาณมลพิษ 

 ๖.  นโยบายดานการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
      ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน และพัฒนาถนนสายหลัก 
พัฒนาสวนสาธารณะ พัฒนาริมฝงลํานํ้าปาว คุมครองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษที่มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศ 
เพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสํารวจ  จัดทําระบบฐานขอมูลรวมถึงการพัฒนาแกง
ดอนกลาง การพัฒนาที่ดินและหนองนํ้าสาธารณะ เพื่อเปนสวนสาธารณะสําหรับนันทนาการ และการ
พักผอนของประชาชน 

 ๗.  นโยบายดานการศึกษาและนันทนาการ 
      ๗.๑  พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล โดยจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
ใหกับประชาชนโดยไมเสียคาใชจายต้ังแตระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนาการจัด
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การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาใหเกิดความเสมอภาค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนยากจน และขาดแคลน
ใหไดรับโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนจัดใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมพื้นที่ 
      ๗.๒  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล โดยการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ มีครูดี ครูเกง มีคุณธรรม และมีวิทยฐานะที่
สูงข้ึน ปรับบทบาทการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ใหเปนศูนยการเรียนรูที่
มุงเนนคุณธรรมนําความรู 
      ๗.๓  ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน และสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเทศบาล ใหเหมาะสม
กับหลักสูตรการศึกษาและภูมิทัศนในโรงเรียน โดยการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่จะเปนการ
เพิ่มทักษะในการคิดวิเคราะหของผูเรียน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรค เพื่อเสริมสรางการ
เรียนรูของผูเรียน รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนในโรงเรียนเทศบาลใหเหมาะสมกับการ
เรียนการสอน และการเปนศูนยการเรียนรูตลอดชีวิต 
      ๗.๔  เสริมสรางโอกาสใหประชาชนไดมีกิจกรรมนันทนาการ และเลนกีฬา เพื่อสรางเสริม
สุขภาพและความสมัครสมานสามัคคี โดยการพัฒนากีฬา จัดหาสถานที่ จัดกิจกรรมนันทนาการ และการ
เลนกีฬา เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความสนใจในการเลนกีฬา และนันทนาการ ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน รวมถึงการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศโดยการสนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาในระดับตางๆ  

 ๘. นโยบายดานการสาธารณสุข 
      ๘.๑  สรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ โดยการสนับสนุนการออกกําลังกายของประชาชน 
สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติ รณรงคให
เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางดานสุขภาพอนามัย เพื่อสรางเสริมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยง
ที่มีผลตอสุขภาพ 
      ๘.๒  ปรับปรุงระบบบริการดานสาธารณสุข โดยจัดใหมีสถานบริการสุขภาพในชุมชน 
ใหบริการดานสาธารณสุขที่มีคุณภาพเนนการบริการเชิงรุก และยกระดับศูนยบริการสาธารณสุขของ
เทศบาลใหเทียบเทาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
      ๘.๓  ใหมีการปองกันโรคติดตอหรือโรคระบาด โดยการสรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุม และดูแลรักษาอยางเปนระบบ เช่ือมโยงกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และควบคุมความ
สะอาดปลอดภัยของอาหาร สถานที่ผลิตและจําหนายอาหาร 
              ๘.๔  ปรับปรุงและพัฒนาตลาด โดยจัดใหมีตลาดที่มีสุขลักษณะของตลาดตาม 
หลักสุขาภิบาล พัฒนาตลาดเทศบาลใหผานเกณฑตลาดดีมีมาตรฐาน มีหองนํ้าสาธารณะที่สะอาดนาใช 

 ๙.  นโยบายดานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการทองเท่ียว 
      ๙.๑  สงเสริมการทํานุบํารุง และรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และภูมิปญญาทองถ่ิน  
โดยการจัดและสงเสริมกิจกรรมทางดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
      ๙.๒  สงเสริมการทองเที่ยว โดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลใหเช่ือมโยงกับวิถี
ชีวิตของชุมชนและเช่ือมโยงไปสูแหลงทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวดวย 
 



-๓๕- 
 

 ๑๐.  นโยบายดานการพัฒนาชุมชน 
      ๑๐.๑  เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน โดยการจัดกิจกรรมและ
รณรงคการปลูกฝงคานิยมอันดีที่จะสรางความรักความเขาใจของสมาชิกในครอบครัว และเปดพื้นที่
สาธารณะที่ดีใหกับเด็กและเยาวชน 
      ๑๐.๒  ปรับปรุงแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยการสงเสริมให
ประชาชนผูมีรายไดนอยมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีในชุมชน 
      ๑๐.๓  สงเสริมการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได  โดยใช
กระบวนการแผนชุมชน สรางความรูความเขาใจในการพัฒนาแกผูนําชุมชนและกรรมการชุมชนอยางเปน
ระบบและตอเน่ือง สรางเครือขายในการพัฒนาชุมชน เพื่อใหเกิดความรวมมือในการแกไขปญหาและ
พัฒนารวมกัน สงเสริมการออมเพื่อเปนสวัสดิการสังคมของคนในชุมชน 
      ๑๐.๔  แกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ทั้งดานการปองกัน การบําบัดรักษาและการ
ฟนฟูสมรรถภาพ โดยการใหการศึกษาและสรางความรูความเขาใจถึงพิษภัยของยาเสพติดไมใหระบาดใน
ชุมชน สรางเครือขายในการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน รณรงคตอตานยาเสพติด และสงเสริมการ
เลนกีฬาตานยาเสพติด 
      ๑๐.๕  สนับสนุนการสรางความมั่นคงในกลุมผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส โดยจัดเบี้ยยัง
ชีพสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดสตามที่ระเบียบกําหนด รวมทั้งสงเสริมการนําศักยภาพของ
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส มาใชในการพัฒนาทองถ่ินและถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 ๑๑.  นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
      ๑๑.๑  สรางเครือขายตลาด เพื่อจําหนายสินคาและบริการ โดยการจัดหาแหลง 
คาขาย แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ  จัดใหมีตลาดสินคาชุมชนเพื่อสรางงานและสรางรายได 
      ๑๑.๒ สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โดยการสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนไดสรางอาชีพตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการรวมกลุมเพื่อการ
ออมและการลงทุนในชุมชน  สงเสริมอาชีพและจัดการเรียนการสอนอาชีพใหกับประชาชน  สนับสนุนการ
ผลิตและการใชพลังงานทดแทน 

 ๑๒.  นโยบายดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
        เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยสงเสริมใหมี
ระบบเฝาระวังและการปองกัน  รวมถึงการแกไขและเยียวยา สรางเครือขายอาสาสมัครชุมชนในการเฝา
ระวังและปองกัน พรอมการชวยเหลือในเบื้องตน และประสานความรวมมือในการปฏิบัติกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ พรอมจัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการเฝาระวังและการปองกัน เชน กลองวงจรปด รถฉุกเฉิน
กูชีพกูภัย เพิ่มสัญญาณไฟจราจร เปนตน 
 

๔.๓.   พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
         ๑.  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี 
         ๒.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
         ๓.  การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง 
 



-๓๖- 
 

๔.๔   ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
         ๑.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร 
         ๒.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร 
         ๓.  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
         ๔.  พัฒนาการจัดการศึกษา 
         ๕.  พัฒนาศักยภาพผูเรียน 
         ๖.  ฟนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
         ๗.  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข 
         ๘.  สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและสิ่งแวดลอม 
         ๙.  พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเช่ือมโยงภาคการทองเที่ยว 
         ๑๐. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
         ๑๑. พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
         ๑๒. สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน 
         ๑๓. สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

๔.๕.   เปาประสงคการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
         ๑.  การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร 
         ๒.  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม  
         ๓.  บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที ่ 
         ๔.  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได   
         ๕.  การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  
         ๖.  ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
         ๗.  นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  
         ๘.  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการสืบสานและเผยแพร  
         ๙.  ประชาชนสุขภาพดีถวนหนา  
         ๑๐.  มีการปองกันและควบคุมโรค  
         ๑๑.  บานเมืองสะอาดสวยงาม  
         ๑๒.  การสรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
         ๑๓.  มีพื้นที่สีเขียวและแหลงนันทนาการ 
         ๑๔.  มีโครงสรางพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม  
         ๑๕.  ชุมชนพึ่งตนเองได  
         ๑๖.  มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุนสนับสนุน  
         ๑๗.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 
 
 



-๓๗- 
 

๔.๗.  วิสัยทัศนประเทศไทย (vision) 
รางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ไดกําหนด

วิสัยทัศนไววา “ สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง” 

๔.๘.  วิสัยทัศนกลุมจังหวัด (Vision) 
         รอยเอ็ด – ขอนแกน – มหาสารคาม – กาฬสินธุ 
                       “กลุมรอยแกนสารสินธุ” 
“ศูนยกลางการคา การบริการ อุตสาหกรรม และสังคมนาอยู” 

๔.๙.  วิสัยทัศนจังหวัดกาฬสินธุ 
“มุงเปนเมืองเกษตรกาวหนา   ผาไหมแพรวาหน่ึงเดียว  แหลงทองเที่ยวนาชมสังคมนาอยู 

 

๔.๑๐.   ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
 รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไว ๖ ยุทธศาสตร ดังน้ี 

๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงแหลงทุนทรัพยากร 
การประกอบอาชีพ ยกระดับรายได และสรางความมั่นคงทางสังคมใหทุกคนในสังคมไทย ชวยเหลือ
กลุมเปาหมายคนยากจน คนดอยโอกาส แรงงานนอกระบบ/ตางดาว  ชนกลุมนอย ใหเขาถึงบริการทาง
สังคมอยางเทาเทียมกับกลุมอื่นๆ สนับสนุนใหภาคีพัฒนาทุกภาคสวนมีสวนรวมแกไขปญหาความเหลื่อม
ล้ําและความขัดแยงในสังคมไทยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนาประเทศอยางเต็มที่ และเสริมสราง
ความสัมพันธของคนในสังคมใหเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน มีแนวทางสําคัญ ดังน้ี 

     -  การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความ 
        เสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 

      -  การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก 
               และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
      -  การเสริมสรางพลังใหทุกคนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและสรางการมีสวน 

        รวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคา และศักด์ิศร ี
      -  เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหแนนแฟนเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

 ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  เพื่อพัฒนาคนไทยทุก
กลุมทุกวัยใหมีศักยภาพ ดวยการเสริมสรางทักษะใหมีจิตสาธารณะ ๕ ดาน  ทั้งการเรียนรูตอเน่ืองตลอด
ชีวิต คิดเปน  ทําเปน  การสังเคราะหความรูสั่งสม และตอยอดสูนวัตกรรมความรู  การฝกฝนจนเกิด
ความคิดสรางสรรค  การเปดใจกวางพรอมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝงจิตใจที่มีคุณธรรม รวมทั้ง
เสริมสรางสภาพแวดลอมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมั่นคง และเอื้อตอการพัฒนาคนอยาง
สอดคลองกับการบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต มีแนวทางสําคัญ ดังน้ี 
      -  การสงเสริมคนไทยใหมีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคลองกับศักยภาพและ 

        โอกาสของพื้นที่ 
 



-๓๘- 
 

      -  พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน 
        อนาคต 

      -  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
      -  เสริมสรางคานิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี 

 ๓.  ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน  เพื่อสรางฐานภาคเกษตร
ใหเขมแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผูบริโภคทุกคนภายในประเทศ เปนฐานการ
ผลิตการเกษตรเพื่อเปนอาหารและพลังงาน ตลอดจนจัดหาพลังงานใหมีความมั่นคงเพียงพอกับความ
ตองการใชในประเทศ มีแนวทางที่สําคัญดังน้ี 
      -  ทรัพยากรธรรมชาติเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน 
      -  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและสรางมูลคา 
      -  สรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 
      -  สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
      -  สรางความมั่นคงดานพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาค 

        เกษตร 
     -  ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความสมดุลดานอาหารและพลังงาน 

 ๔.  ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยสิ่งแวดลอม  เพื่อสนับสนุนให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคา และบริการในภูมิภาคบนพื้นฐานแนวคิดสรางสรรคและการสราง
ภาคการผลิตและบริการในทุกข้ันตอนตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อใหเศรษฐกิจสรางสรรคเปนพลังขับเคลื่อน
ใหมไปสูเศรษฐกิจที่สมดุลและย่ังยืนในระยะยาวพรอมกับสรางระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยง
ในดานเศรษฐกิจ สรางบรรยากาศที่เสรีและเปนธรรมใหเอื้อตอการผลิต การคา และการลงทุน รวมทั้งการ
พัฒนาผูประกอบการใหม สรางเครือขายโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสภายในที่เช่ือมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค มีแนวทางสําคัญ ดังน้ี 
      -  พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
      -  พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
      -  พัฒนาภาคบริการ 
      -  พัฒนาภาคการคาและการลงทุน 
      -  พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
      -  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      -  ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบตางๆ ใหเอื้อประโยชนตอการประกอบธุรกิจ 

        อยางเปนธรรม 

๕.  ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค  เพื่อเตรียมพรอมและปรับตัวเขา
สูบริบทโลก และภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเขาสูประชาคมอาเซียน พรอมกับเสริมสรางความ
ไดเปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ต้ังทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจของประเทศสงเสริมบทบาทไทยในเวที
ระหวางประเทศใหเดนชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลงและประเด็นปญหารวมระหวางประเทศ มี
แนวทางสําคัญ ดังน้ี 



-๓๙- 
 

 
     -  สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
     -  ขยายความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือตางๆ และความเปนหุนสวนกับประเทศคูคา 
        ของไทยในภูมิภาคตางๆ 
     -  ปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาต้ังแตระดับชุมชนทองถ่ิน 
     -  สนับสนุนการเปดการคาเสรีและวางแนวทางปองกันผลเสียที่จะเกิดข้ึน 
     -  พัฒนาฐานการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในภูมิภาค 
     -  สรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
        การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ 
     -  เสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
        อยางมีจริยธรรมไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
     -  ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเช้ือโรค 
 
๖.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  เพื่ออนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสูการเปนสังคมที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 

     -  การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     -  การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมที่เปนมิตรกับ 
        สิ่งแวดลอม 
     -  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพื่อนําไปสูสังคมที่เปน 
        มิตรกบัสิ่งแวดลอม 
     -  การจัดการสิ่งแวดลอมและโครงสรางพื้นฐาน 
     -  การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อใหสังคม 
        มีความยืดหยุนและมีภูมิคุมกัน  

 
๔.๑๑  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
         ๑.  ยกระดับการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเขมแข็งและแขงขันได 

- เพิ่มศักยภาพในการสรางรายไดจากผลิตภัณฑชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 
- สรางโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพแกองคกรชุมชน 
- เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคาและ

ภาคบริการ 
- รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาค 

         ๒.  การพัฒนาทุนมนุษยและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
- พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานใหมีทักษะ 
- สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตดวยระบบและวิธีการหลากหลาย 
- สงเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
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- เสริมสรางศักยภาพครัวเรือนยากจน และผูดวยโอกาส 
๓.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน นํ้า ปาไม)  แบบบูรณาการ 
- อนุรักษ และใชประโยชนจากความหลากหลาย ทางชีวภาพอยางย่ังยืน 
- ปองกันเฝาระวัง และบําบัดฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- การพัฒนาเครือขายชุมชนดานทรัพยากรธรรมชาติ 
-  

๔.๑๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
๑.  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 

- เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
- เพิ่มสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)   
- การสรางมูลคาเพิ่ม 
- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร 
- การบริหารจัดการองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งและกินดีอยูดีตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  การพัฒนาผาไหมแพรวา 

- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
- สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาผูประกอบการ 
- การเช่ือมโยงผาไหมแพรวากับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
- สงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
- สงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 

๓.  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
- สงเสริมและพัฒนามาตรฐานดานการคา การบริการ และการทองเที่ยว 
- สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา การบริการ และการทองเที่ยว 
- สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการดานการคา การบริการและการทองเทีย่ว 
- จัดต้ังและพัฒนาศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจการคาและการทองเที่ยว 
- สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

การพัฒนาดานการคา การบริการและการทองเที่ยว 
๔.  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

- สงเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
- สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
- สงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคม 
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
- การสงเสริมการมีอาชีพ รายได และความเขมแข็งของชุมชน 
- สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปองกันแกไขปญหายาเสพติด และการ

คุมครองผูบริโภค 
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๔.๑๓   พันธกิจการพัฒนาประเทศไทย 
 รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไดกําหนดพันธ
กิจการพัฒนาประเทศไว ๓ พันธกิจ ดังน้ี 
 

         ๑.  สรางความเปนธรรมในการกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมคุณธรรม เพื่อใหคนกินดี 
อยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อบุัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุขคนในสังคมอยูรวมกัน
อยางสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาล 
         ๒.  พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรูและความสรางสรรค 
ของคนไทย ขยายหลักประกันทาสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนสรางความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมทั้ง
ปรับโครงสรางสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๓. สรางภูมิคุมกันใหเขมแข็งสามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤต 
เศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึนในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู และทักษะสามารถรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 

๔.๑๔  พันธกิจการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ                                                                                                 
๑.  พัฒนาการเกษตร  
๒.  พัฒนาผาไหมแพรวา 
๓.  พัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

          ๔.   พัฒนาคนและสังคม 

๔.๑๕   เปาประสงคการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ 
๑.  เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตเพิ่มข้ึน 
๒.  พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 

    ๓.  การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 
๔.  เพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผาไหมแพรวา 
๕.  เพิ่มชองทางการตลาดสูสากล 
๖.  การคา การบริการและการทองเที่ยวไดมาตรฐานระดับสากล 
๗.  การคา การบริการและการทองเที่ยวมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
๘.  รายไดจากการคา การบริการและการทองเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 
๙.  คนมีคุณภาพและคุณธรรม 
๑๐.  สังคมเขมแข็งและนาอยู 
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บทท่ี ๕ 

การนําแผนยุทธศาสตรพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

  เมื่อแผนพัฒนาประกาศใชแลว จะใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
และเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปซึ่งจะมีโครงการพัฒนาในระยะสามปที่จะใชเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยจะมีโครงการหรือกิจกรรมที่แตละสวนราชการตองดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาและใหวิสัยทัศนขององคกรขับเคลื่อนไปขางหนา มีตัวช้ีวัดที่จะ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการวาเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับใด เปนไปตามเปาหมายหรือไม 
อยางไร จะตองมีการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาไปอยางไร  โดยหัวหนาสวนราชการจะทําบันทึกขอตกลง
การปฏิบัติราชการการใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาและตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลข้ึนมาคณะหน่ึง ซึ่งมีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ที่ประกอบดวย
ตัวแทนจากสภาเทศบาลที่สมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน  ผูแทนประชาคมเทศบาล
จํานวนหกคน  ผูแทนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ผูแทนจากแขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ  
ผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวนสองคน  และหัวหนาสวนการบริหารในเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่คัดเลือกกันเองอีก
จํานวนสองคน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดกําหนดวิธีการติดตาม
และประเมินผลตามตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และจะติดตามและประเมินผลจากแผน
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ โดยจะมีการประเมิน  ๖  เดือนตอครั้ง   แลวรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลใหนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุทราบและพิจารณาตอไป และในแตละปงบประมาณสวน
ราชการที่เปนผูรับผิดชอบในแตละตัวช้ีวัดจะรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเพื่อเปนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการวาเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาระดับใด เปนไปตามเปาหมายของตัวช้ีวัดหรือไม 
อยางไร โดยมีผูทรงคุณวุฒิดานการวางแผนยุทธศาสตรมารวมประเมินและเรียนรูรวมกัน เพื่อใหวิสัยทัศน
ขององคกรบรรลุเปาหมาย 
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(KPI) ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘

พันธกิจท่ี ๑ : 

 การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีดี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ :

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร

เปาประสงคที่ ๑ :

การปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกร ๑. ความสามารถในการบริการประชาชน  - ๗๕% ๗๘% ๘๐% ๘๒%

(common KPI)

๒. ระดับความสําเร็จของการจัดระบบฐานขอมูล  - พัฒนาฐาน พัฒนาฐาน พัฒนาฐาน พัฒนาฐาน

(common KPI) ขอมูล ๒ ระบบ ขอมูล ๒ ระบบ ขอมูล ๓ ระบบ ขอมูล ๓ ระบบ

๓. รอยละของการแกไขปญหาเรื่องราวรองทุกข ๖๒.๓๒% ๖๕% ๗๐% ๗๕% ๘๐%

ไดตามที่มีผูรองขอ  (common KPI)

๔. ประชาชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติตาม ๗๔% ๗๕% ๗๘% ๘๐% ๘๒%

อํานาจหนาที่ของเทศบาล (common KPI)

เปาประสงคที่ ๒ :

การเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม ๕. จํานวนครั้งของการดําเนินการประชาคมตาม  - ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา

อํานาจหนาที่ของเทศบาล (common KPI) ๑๕ ครั้ง/ป ๒๐ ครั้ง/ป ๒๕ ครั้ง/ป ๓๐ ครั้ง/ป

๖. ประชาชนรับรูขาวสารเทศบาล  - ๕๕% ๖๐% ๖๕% ๗๐%

เปาหมาย (Targets)

  ๔.๖.   จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(KPI) ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ :

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร

เปาประสงคที่ ๓ :

บุคลากรมีองคความรูในการปฏิบัติหนาที่ ๗. บุคลากรไดรับการฝกอบรม ๔๐ ชั่วโมงตอคน ๘๔.๑๕% ๘๘% ๙๐% ๙๕% ๑๐๐%

ตอป (common KPI)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ :

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

เปาประสงคที่ ๔ :

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได ๘. รอยละของการจัดหารายไดเองตอรายไดทั้งหมด ๑๕.๕๓% ๑๘% ๒๐% ๒๒% ๒๕%

เปาประสงคที่ ๕ :

การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ๙. อัตรารายรับตอรายจายอยูในเกณฑที่กําหนด ๒.๘๙% ๓% ๔% ๕% ๖%

๑๐. รอยละของการเบิกจายเงินทันตามที่กําหนด ๙๗% ๙๘% ๙๘% ๙๘% ๙๘%

(common KPI)

๑๑. จํานวนเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจาง ๙.๘๒% ๑% ๑.๕% ๒% ๒.๕%

๑๒. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน -๕.๒๗% ๕% ๑๐% ๑๕% ๒๐%

(common KPI)

๑๓. รอยละของโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ ๗๐% ๗๕% ๘๐% ๘๕% ๙๐%

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑที่กําหนด (common KPI)

เปาหมาย (Targets)
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(KPI) ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘

พันธกิจท่ี ๒ :

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ :

พัฒนาการจัดการศึกษา

เปาประสงคที่ ๖ :

ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษา ๑๔. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพจัดการ- ๘๓% ๘๕% ๙๐% ๙๕% ๑๐๐%

อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ศึกษา (ประเมินภายใน) ผานเกณฑระดับดีมาก-

ทุกมาตรฐาน

๑๕. รอยละของเด็กกอนวัยเรียน ไดเขาเรียนใน ๗๕% ๙๐% ๙๕% ๑๐๐% ๑๐๐%

สถานศึกษาตามความตองการ

๑๖. จัดกิจกรรมสงเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชน ๔๐% ๕๐% ๖๐% ๗๐% ๘๐%

ไดตามความตองการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ :

พัฒนาศักยภาพผูเรียน

เปาประสงคที่ ๗ : ๑๗. นักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผล ป.๖ = ๓๕.๐๖% ๓๙% ๔๓% ๔๗% ๕๕%

นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก จากการทดสอบ ม.๓ = ๓๘.๖๕% ๔๒% ๔๖% ๔๙% ๕๕%

ระดับชาติ (O-NET) ม.๖ = ๐% ๒๘% ๓๒% ๓๖% ๔๐%

๑๘. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อานออก ๙๐% ๙๓% ๙๖% ๙๙% ๑๐๐%

เขียนได ทุกระดับชั้นเรียน

เปาหมาย (Targets)
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(KPI) ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ :

ฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน

เปาประสงคที่ ๘ :

ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ- ๑๙. จัดกิจกรรมสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม และ ระดับทองถ่ิน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับภาค ระดับชาติ

ญาทองถ่ินไดรับการสืบสานและเผยแพร ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗ :

พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข

เปาประสงคที่ ๙ :

ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา ๒๐. จํานวนตลาดผานเกณฑมาตรฐาน ผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน

ตลาดสดนาซื้อ ๑ แหง ระดับดี ๓ แหง ระดับดี ๒ แหง ระดับดี ๒ แหง ระดับดี ๑ แหง

ระดับดี  ๒ แหง ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก

๑ แหง ๑ แหง ๒ แหง

๒๑. ศูนยบริการสาธารณสุขมีจํานวนเพียงพอตอการ ๑ แหง ๒ แหง ๓ แหง  -  - 

ใหบริการประชาชน

๒๒. โรงฆาสัตวไดมาตรฐาน GMP ๗ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๗ ขอ  -  - 

เปาหมาย (Targets)
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(KPI) ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘

เปาประสงคที่ ๑๐ :

มีการปองกันและควบคุมโรค ๒๓. ประชาชนกลุมเสี่ยงไดรับการเฝาระวังกลุมโรค ๖๐% ๙๐% ๙๐% ๙๐.๕๐% ๙๑%

เมตาบอลิก

๒๔. ประชาชนไดรับการเฝาระวังและปองกัน ๔๙.๕๐ จํานวนผูปวย จํานวนผูปวย จํานวนผูปวย จํานวนผูปวย

โรคไขเลือดออก ตอแสนประชากร ลดลงไมนอย ลดลงไมนอย ลดลงไมนอย ลดลงไมนอย

กวารอยละ๒๐ กวารอยละ๒๑ กวารอยละ๒๒ กวารอยละ๒๓

ของคามัธยฐาน ของคามัธยฐาน ของคามัธยฐาน ของคามัธยฐาน

ยอนหลัง ๕ ป ยอนหลัง ๕ ป ยอนหลัง ๕ ป ยอนหลัง ๕ ป

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๘ :

สรางความสมดุลของระบบนิเวศนและ

สิ่งแวดลอม

เปาประสงคที่ ๑๑ :

บานเมืองสะอาดสวยงาม ๒๕. ปริมาณขยะที่นําไปกําจัดลดลง มีปริมาณขยะ ๑๐% ๑๒% ๑๔% ๑๖%

เฉลี่ยวันละ ๓๕ ตัน

เปาประสงคที่ ๑๒ :

สรางความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ๒๖.รวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบบอบําบัด ๔๐% ๕๐% ๖๐% ๗๐% ๘๐%

เปาหมาย (Targets)



 -42-

พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(KPI) ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๙ :

พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะใหเชื่อมโยง

ภาคการทองเที่ยว

เปาประสงคที่ ๑๓ :

มีพ้ืนที่สีเขียวและแหลงนันทนาการ ๒๗. มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน ๖.๑๘ ตารางเมตร ๘ ๙ ๑๐ ๑๑

ตอคน

๒๘. ความสําเร็จของการพัฒนางานบริการ  - ๒ ๓ ๓ ๓

การทองเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑๐ :

พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค-

ข้ันพ้ืนฐาน

เปาประสงคที่ ๑๔ :

มีโครงสรางพ้ืนฐานและผังเมืองที่เหมาะสม ๒๙. ถนนไดรับการพัฒนาและปรับปรุง  - ๑๑,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐

๓๐. ทางเทาไดรับพัฒนาและปรับปรุง  - ๖,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๙,๐๐๐

๓๑. ไมมีน้ําทวมขังบนผิวจราจรถาปริมาณฝนตก มีจุดน้ําทวมขัง

ไมเกิน ๖๐ ม.ม.ตอครั้งและสามารถระบายน้ําไดใน ๒  แหง ๑ แหง ๑ แหง  -  -

๓๐ นาที

เปาหมาย (Targets)
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พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(KPI) ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘

พันธกิจท่ี ๓ :

การสรางสังคมใหนาอยูและเขมแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑๑ :

พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

เปาประสงคที่ ๑๕ :

ชุมชนพ่ึงพาตนเองได ๓๒. จํานวนชุมชนที่เขมแข็งพ่ึงตนเองได  - ๖ ๑๖ ๒๖ ๓๖

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑๒ :

สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน

เปาประสงคที่ ๑๖ :

มีการสรางงานสรางอาชีพและกองทุน ๓๓. กลุมอาชีพมีการพัฒนารายได มีกลุมอาชีพ ๒๐ กลุม ๑๔ ๑๖ ๑๘ ๒๐

สนับสนุน มีกําไร ๑๒ กลุม

๓๔. รอยละของผูมีรายไดนอยและผูบุกรุก มีผูมีรายไดนอยและ ๒๐ ๒๕ ๒๕ ๑๐

ที่สาธารณะมีที่อยูอาศัย ผูบุกรุก ๘๐ คน

๓๕. จํานวนผูดอยโอกาสในชุมชนไดรับ มีผูดอยโอกาส ๘ ๑๖ ๓๒ ๔๒

การชวยเหลือ ๔๒ คน

เปาหมาย (Targets)



 -44-

พันธกิจ / ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ขอมูลพื้นฐาน

(KPI) ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑๓ :

สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน

เปาประสงคที่ ๑๗ :

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ๓๖. ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๑๗ ๑๕ ๑๓ ๑๑ ๑๐

ทรัพยสิน (๑๐ คนตอแสนประชากร) ตอแสนประชากร ตอแสนประชากร ตอแสนประชากร ตอแสนประชากร ตอแสนประชากร

๓๗. ปองกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารบานเรือน ไมเกิน ๑ ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑

เปาหมาย (Targets)
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๔.๗.  วิสัยทัศนประเทศไทย (vision) 
รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ไดกําหนด

วิสัยทัศนไววา “ สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง” 

๔.๘.  วิสัยทัศนกลุมจังหวัด (Vision) 
         รอยเอ็ด – ขอนแกน – มหาสารคาม – กาฬสินธุ 
                       “กลุมรอยแกนสารสินธุ” 
“ศูนยกลางการคา การบริการ อุตสาหกรรม และสังคมนาอยู” 

๔.๙.  วิสัยทัศนจังหวัดกาฬสินธุ 
“มุงเปนเมืองเกษตรกาวหนา   ผาไหมแพรวาหน่ึงเดียว  แหลงทองเที่ยวนาชมสังคมนาอยู 

 

๔.๑๐.   ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
 รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไว ๖ ยุทธศาสตร ดังน้ี 

๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงแหลงทุนทรัพยากร 
การประกอบอาชีพ ยกระดับรายได และสรางความมั่นคงทางสังคมใหทุกคนในสังคมไทย ชวยเหลือ
กลุมเปาหมายคนยากจน คนดอยโอกาส แรงงานนอกระบบ/ตางดาว  ชนกลุมนอย ใหเขาถึงบริการทาง
สังคมอยางเทาเทียมกับกลุมอื่นๆ สนับสนุนใหภาคีพัฒนาทุกภาคสวนมีสวนรวมแกไขปญหาความเหลื่อม
ล้ําและความขัดแยงในสังคมไทยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนาประเทศอยางเต็มที่ และเสริมสราง
ความสัมพันธของคนในสังคมใหเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน มีแนวทางสําคัญ ดังน้ี 

     -  การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความ 
        เสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 

      -  การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก 
               และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
      -  การเสริมสรางพลังใหทุกคนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและสรางการมีสวน 

        รวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคา และศักด์ิศร ี
      -  เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหแนนแฟนเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

 ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน  เพื่อพัฒนาคนไทยทุก
กลุมทุกวัยใหมีศักยภาพ ดวยการเสริมสรางทักษะใหมีจิตสาธารณะ ๕ ดาน  ทั้งการเรียนรูตอเน่ืองตลอด
ชีวิต คิดเปน  ทําเปน  การสังเคราะหความรูสั่งสม และตอยอดสูนวัตกรรมความรู  การฝกฝนจนเกิด
ความคิดสรางสรรค  การเปดใจกวางพรอมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝงจิตใจที่มีคุณธรรม รวมทั้ง
เสริมสรางสภาพแวดลอมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมใหมั่นคง และเอื้อตอการพัฒนาคนอยาง
สอดคลองกับการบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต มีแนวทางสําคัญ ดังน้ี 
      -  การสงเสริมคนไทยใหมีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคลองกับศักยภาพและ 

        โอกาสของพื้นที่ 
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      -  พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน 
        อนาคต 

      -  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
      -  เสริมสรางคานิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี 

 ๓.  ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน  เพื่อสรางฐานภาคเกษตร
ใหเขมแข็ง สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับผูบริโภคทุกคนภายในประเทศ เปนฐานการ
ผลิตการเกษตรเพื่อเปนอาหารและพลังงาน ตลอดจนจัดหาพลังงานใหมีความมั่นคงเพียงพอกับความ
ตองการใชในประเทศ มีแนวทางที่สําคัญดังน้ี 
      -  ทรัพยากรธรรมชาติเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน 
      -  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและสรางมูลคา 
      -  สรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 
      -  สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
      -  สรางความมั่นคงดานพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาค 

        เกษตร 
     -  ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความสมดุลดานอาหารและพลังงาน 

 ๔.  ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยสิ่งแวดลอม  เพื่อสนับสนุนให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคา และบริการในภูมิภาคบนพื้นฐานแนวคิดสรางสรรคและการสราง
ภาคการผลิตและบริการในทุกข้ันตอนตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อใหเศรษฐกิจสรางสรรคเปนพลังขับเคลื่อน
ใหมไปสูเศรษฐกิจที่สมดุลและย่ังยืนในระยะยาวพรอมกับสรางระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยง
ในดานเศรษฐกิจ สรางบรรยากาศที่เสรีและเปนธรรมใหเอื้อตอการผลิต การคา และการลงทุน รวมทั้งการ
พัฒนาผูประกอบการใหม สรางเครือขายโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสภายในที่เช่ือมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค มีแนวทางสําคัญ ดังน้ี 
      -  พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
      -  พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
      -  พัฒนาภาคบริการ 
      -  พัฒนาภาคการคาและการลงทุน 
      -  พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
      -  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
      -  ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบตางๆ ใหเอื้อประโยชนตอการประกอบธุรกิจ 

        อยางเปนธรรม 

๕.  ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค  เพื่อเตรียมพรอมและปรับตัวเขา
สูบริบทโลก และภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเขาสูประชาคมอาเซียน พรอมกับเสริมสรางความ
ไดเปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ต้ังทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจของประเทศสงเสริมบทบาทไทยในเวที
ระหวางประเทศใหเดนชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลงและประเด็นปญหารวมระหวางประเทศ มี
แนวทางสําคัญ ดังน้ี 
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     -  สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
     -  ขยายความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือตางๆ และความเปนหุนสวนกับประเทศคูคา 
        ของไทยในภูมิภาคตางๆ 
     -  ปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาต้ังแตระดับชุมชนทองถ่ิน 
     -  สนับสนุนการเปดการคาเสรีและวางแนวทางปองกันผลเสียที่จะเกิดข้ึน 
     -  พัฒนาฐานการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในภูมิภาค 
     -  สรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
        การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ 
     -  เสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
        อยางมีจริยธรรมไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
     -  ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเช้ือโรค 
 
๖.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  เพื่ออนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสูการเปนสังคมที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางสําคัญ  ดังน้ี 

     -  การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     -  การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมที่เปนมิตรกับ 
        สิ่งแวดลอม 
     -  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพื่อนําไปสูสังคมที่เปน 
        มิตรกับสิ่งแวดลอม 
     -  การจัดการสิ่งแวดลอมและโครงสรางพื้นฐาน 
     -  การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อใหสังคม 
        มีความยืดหยุนและมีภูมิคุมกัน  

 
๔.๑๑  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
         ๑.  ยกระดับการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเขมแข็งและแขงขันได 

- เพิ่มศักยภาพในการสรางรายไดจากผลิตภัณฑชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 
- สรางโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพแกองคกรชุมชน 
- เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคาและ

ภาคบริการ 
- รวบรวมและกระจายสินคาในภูมิภาค 

         ๒.  การพัฒนาทุนมนุษยและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
- พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานใหมีทักษะ 
- สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตดวยระบบและวิธีการหลากหลาย 
- สงเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
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- เสริมสรางศักยภาพครัวเรือนยากจน และผูดวยโอกาส 
๓.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน นํ้า ปาไม)  แบบบูรณาการ 
- อนุรักษ และใชประโยชนจากความหลากหลาย ทางชีวภาพอยางย่ังยืน 
- ปองกันเฝาระวัง และบําบัดฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- การพัฒนาเครือขายชุมชนดานทรัพยากรธรรมชาติ 
-  

๔.๑๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
๑.  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 

- เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
- เพิ่มสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)   
- การสรางมูลคาเพิ่ม 
- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร 
- การบริหารจัดการองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งและกินดีอยูดีตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  การพัฒนาผาไหมแพรวา 

- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
- สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาผูประกอบการ 
- การเช่ือมโยงผาไหมแพรวากับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
- สงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
- สงเสริมและพัฒนาดานการตลาด 

๓.  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
- สงเสริมและพัฒนามาตรฐานดานการคา การบริการ และการทองเที่ยว 
- สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา การบริการ และการทองเที่ยว 
- สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการดานการคา การบริการและการทองเที่ยว 
- จัดต้ังและพัฒนาศูนยบริการขอมูลเศรษฐกิจการคาและการทองเที่ยว 
- สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

การพัฒนาดานการคา การบริการและการทองเที่ยว 
๔.  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

- สงเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
- สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
- สงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคม 
- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
- การสงเสริมการมีอาชีพ รายได และความเขมแข็งของชุมชน 
- สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปองกันแกไขปญหายาเสพติด และการ

คุมครองผูบริโภค 



-๔๙- 
 

๔.๑๓   พันธกิจการพัฒนาประเทศไทย 
 รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไดกําหนดพันธ
กิจการพัฒนาประเทศไว ๓ พันธกิจ ดังน้ี 
 

         ๑.  สรางความเปนธรรมในการกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมคุณธรรม เพื่อใหคนกินดี 
อยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อบุัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุขคนในสังคมอยูรวมกัน
อยางสนัติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาล 
         ๒.  พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรูและความสรางสรรค 
ของคนไทย ขยายหลักประกันทาสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนสรางความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมทั้ง
ปรับโครงสรางสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๓. สรางภูมิคุมกันใหเขมแข็งสามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤต 
เศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึนในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู และทักษะสามารถรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 

๔.๑๔  พันธกิจการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ                                                                                                 
๑.  พัฒนาการเกษตร  
๒.  พัฒนาผาไหมแพรวา 
๓.  พัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

          ๔.   พัฒนาคนและสังคม 

๔.๑๕   เปาประสงคการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ 
๑.  เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตเพิ่มข้ึน 
๒.  พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 

    ๓.  การเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 
๔.  เพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผาไหมแพรวา 
๕.  เพิ่มชองทางการตลาดสูสากล 
๖.  การคา การบริการและการทองเที่ยวไดมาตรฐานระดับสากล 
๗.  การคา การบริการและการทองเที่ยวมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
๘.  รายไดจากการคา การบริการและการทองเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 
๙.  คนมีคุณภาพและคุณธรรม 
๑๐.  สังคมเขมแข็งและนาอยู 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๐- 
 

บทท่ี ๕ 

การนําแผนยุทธศาสตรพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

  เมื่อแผนพัฒนาประกาศใชแลว จะใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
และเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปซึ่งจะมีโครงการพัฒนาในระยะสามปที่จะใชเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยจะมีโครงการหรือกิจกรรมที่แตละสวนราชการตองดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาและใหวิสัยทัศนขององคกรขับเคลื่อนไปขางหนา มีตัวช้ีวัดที่จะ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการวาเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับใด เปนไปตามเปาหมายหรือไม 
อยางไร จะตองมกีารปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาไปอยางไร  โดยหัวหนาสวนราชการจะทําบันทึกขอตกลง
การปฏิบัติราชการการใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาและตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลข้ึนมาคณะหน่ึง ซึ่งมีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ที่ประกอบดวย
ตัวแทนจากสภาเทศบาลที่สมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน  ผูแทนประชาคมเทศบาล
จํานวนหกคน  ผูแทนจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ผูแทนจากแขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ  
ผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวนสองคน  และหัวหนาสวนการบริหารในเทศบาลเมืองกาฬสินธุที่คัดเลือกกันเองอีก
จํานวนสองคน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดกําหนดวิธีการติดตาม
และประเมินผลตามตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และจะติดตามและประเมินผลจากแผน
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ โดยจะมีการประเมิน  ๖  เดือนตอครั้ง   แลวรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลใหนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุทราบและพิจารณาตอไป และในแตละปงบประมาณสวน
ราชการที่เปนผูรับผิดชอบในแตละตัวช้ีวัดจะรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเพื่อเปนการประเมินผล
การปฏิบัติราชการวาเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาระดับใด เปนไปตามเปาหมายของตัวช้ีวัดหรือไม 
อยางไร โดยมีผูทรงคุณวุฒิดานการวางแผนยุทธศาสตรมารวมประเมินและเรียนรูรวมกัน เพื่อใหวิสัยทัศน
ขององคกรบรรลุเปาหมาย 
 
   
 
 
 


