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ปรัชญาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
 
 

“สร้างเมืองให้น่าอยู่   คู่หลักธรรมาภิบาล” 
 
 

ค่านิยมเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
 
 

๑. ยึดมั่นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริการ 
๒. ทํางานอย่างมุ่งมั่น  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสตัย์  สามัคค ี มีเกียรติและศกัด์ิศรี 
๓. ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 
 

คําขวญัเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
 
 

หลวงพ่อองค์ดําศักด์ิสิทธ์ิ เรืองฤทธ์ิพระยาชัยสุนทร 
ออนซอนโปงลางใหญ ่  แหล่งพักผ่อนหย่อนใจมากม ี

ศักด์ิศรีเมืองธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ  
.................................................. 

 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ ์ในส่ิงท ี่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
3. กตัญญูต ่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท ั้งทางตรง และทางอ้อม 
5. รักษาว ัฒนธรรมประเพณ ีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความส ัตย์ หว ังดีต ่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งป ัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธ ิปไตย อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต ้อง 
8. มีระเบ ียบว ินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยร ู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว ร ู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ 
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ 
      ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมท ี่จะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อมเม่ือมี  
      ภูมิคุ้มกนัที่ดี 
11. มีความเข้มแข็งท้ังร ่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส 
      มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
12. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

 

 

.................................................. 
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สารบญั 
   
เรื่อง        หนา้  
 

ส่วนที่  ๑ บทนํา               ๑    
 -  ลักษณะของแผนการดําเนินงาน    
 -  วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน    
 -  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 -  ประโยชน์ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

ส่วนที่ ๒  บญัชีโครงการ     
 -  บัญชีสรุปโครงการในแผนการดําเนินงาน    ๒ 

 -  บัญชีโครงการในแผนการดําเนินงาน    6 
 

ส่วนที่  ๓ รายละเอียดโครงการแยกตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา      
พนัธกิจที่  1  :  การเพิม่ศกัยภาพในการบริหารจัดการทีด่ ี   
ยุทธศาสตรท์ี่  ๑  :  พฒันาระบบการบรหิารจัดการองคก์ร 
เป้าประสงคท์ี ่ 1 :  การปรบัปรุงกลไกการทาํงานขององค์กร 

- โครงการจัดงานวันเทศบาล          82  

- โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง   85  

- โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน        87 
 

เป้าประสงคท์ี ่ 2 :  การเปดิโอกาสใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วม 
- โครงการจัดทํารายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล     90 
- โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล       92 
- โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์       95  
- โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทศัน์   98 

- โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน   101 
- โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน  104 
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

หอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน    107 
- โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน   110 
- โครงการเทศบาลต้านการทุจริต      113 
- โครงการจัดเวทีสาธารณะ       116 
- โครงการ “ชาวกาฬสินธ์ุร่วมใจ  โปร่งใสสุจริต  ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ” 119 
- โครงการถนนสายบุญ       122 

- โครงการจัดทํารายงานกิจการชุมชน     125 
 

เป้าประสงคท์ี ่ 3 :  บคุลากรมีองค์ความรู้ในการปฏบิตัหิน้าที ่
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาบคุลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล 128 
- โครงการคัดเลือกพนักงาน  ลูกจ้างดีเด่นประจําปี    131 
- โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา     134 



สารบญั (ต่อ) 
 

เรื่อง              หน้า  
 

- โครงการอบรบให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน    137 
- โครงการพัฒนาครู       140 
- โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน      142 
- โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูแกนนํา     145 
- โครงการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส     147 
- โครงการพัฒนาครูดูแลเด็กเลก็ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 149 
- โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู      151 
- โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา    153 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  3  :  การเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิราชการ 
เป้าประสงคท์ี ่ 5 :  การใชท้รพัยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

- โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  บํารุงรักษาสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 155 
 

พนัธกิจที่  2  :  ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตรท์ี่  4  :  พฒันาจัดการศกึษา 
เป้าประสงคท์ี ่ 6 :  ประชาชนได้รบัโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา  157 
ท้องถิ่น (SBMLD)  ต่อเน่ือง 

- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล   161 
- โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาดีเด่น  164 
- โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน      167 
- โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา    169 
- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและ 172 

นักเรียน 
- โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา     175 
- โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น     177 
- โครงการจัดงานวันครู       179 
- โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส     181 
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ      183 
- โครงการฝึกอบรมและแข่งขนักีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน   185 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  :  พฒันาศักยภาพผูเ้รียน 
เป้าประสงคท์ี ่ 7 :  นกัเรียนไดร้บัการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพ 

- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา    187 
- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น     189 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา    191 
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     194 
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา    196 
- โครงการวันอําลา        198 



สารบญั (ต่อ) 
เรื่อง         หน้า  
 

- โครงการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานทางการศึกษา   200 
- โครงการพ่อแม่คนที่สอง       203 
- โครงการเข้าค่ายเยาวชน       205 
- โครงการเข้าค่ายวิชาการ       207 
- โครงการจัดทําแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    210 
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  213 
- โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   215 
- โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)      217 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  6  :  ฟื้นฟขูนบธรรมเนียม  ประเพณ ี ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
เป้าประสงคท์ี ่ 8 :  ขนบธรรมเนียม  ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

   ได้รบัการสบืสานและเผยแพร ่
- โครงการเฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวามหาราช     220 
- โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรม     223 
- โครงการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”227 
- โครงการประเพณีชุมชน ฮีสสบิสอละครองสิบสี่บุญซําฮะ   230 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  7  :  พฒันาระบบบริการดา้นสาธารณสขุ 
เป้าประสงคท์ี ่ 9 :  ประชาชนมีสขุภาพดถ้ีวนหน้า 

- โครงการล้างทําความสะอาดตลาด      232 
- โครงการประชุมวิชาการประจําปี อสม.ปี  2558    235 

 

เป้าประสงคท์ี ่ 10 :  มีการป้องกนัและควบคุมโรค 
- โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์     237 
- โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน    240 
- โครงการควบคุมสุนัข-แมว จรจัด      242 
- โครงการตรวจแนะนําสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย   244 
- โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์สมานฉันท ์     246 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  8  :  สรา้งความสมดุลของระบบนเิวศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงคท์ี ่ 11 :  บ้านเมืองสะอาดสวยงาม 

- โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด     248 
- โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะรอบบริเวณสํานักงานเทศบาล 250 

เมืองกาฬสินธ์ุ   
- โครงการลอกท่อระบายนํ้า       253 

 

เป้าประสงคท์ี ่ 12 :  การสร้างความเปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
- โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ      256 
- โครงการชุมชนปลอดถังขยะ      259 
- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแล่งนํ้าธรรมชาติและสถานที่กําจัดขยะ  262 



สารบญั (ต่อ) 
เรื่อง         หน้า  

 

- โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมักอินทรีย์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ  265 
- โครงการติดต้ังถังดักไขมัน       268 
- โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน     271 
- โครงการประกวดชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม     274 
- โครงการจัดการขยะพิษ       277 

 

พนัธกิจที่  3  :  การสร้างสงัคมใหน้่าอยู่และเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตรท์ี่  11  :  พฒันาชุมชนให้เข้มแข็ง 
เป้าประสงคท์ี ่ 15 :  ชุมชนพึ่งตนเองได ้

- โครงการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์สําหรับเยาวชน    280 
- โครงการการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นําชุมชน  282 
- โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบําบัดพ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  285 
- โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด      288 
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน 290 

ของผู้นําชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน 
- โครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน     293 
-  โครงการประกวดชุมชนดีเด่น      296 
- โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉนัท์ปรองดอง   299 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  13  :  สร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
เป้าประสงคท์ี ่ 17  :  ประชาชนมีความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สิน   

- โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนใหกั้บสังคม    302 
- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน    304 
- โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  306 

และทัศนศกึษาดูงาน 
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   308 

(สายตรวจจักรยาน อปพร.)  
- โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัยเบ้ืองต้น 310 
- โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย    312 

 
 

  
******************* 



ส่วนที ่ 1 

บทนํา 
 

ลักษณะของแผนการดําเนนิงาน 

  แผนการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของ
แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558  โดยโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีจะดําเนินการมาจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุที่เป็นรายได้ของเทศบาล  รวมทั้งโครงการพัฒนาท่ี
เทศบาลขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  หรือได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล  เป็นการนําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  พ.ศ.2558 – 2560  ไปสู่การปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการดาํเนนิงาน 

1. เพ่ือแสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาประจําปีงบประมาณ 
2. เพ่ือให้มีแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือเป็นการประสานและบูรณาการทํางานร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและม ี

ประสิทธิภาพ 
 

ขั้นตอนการจัดทาํแผน 

1. ส่วนการงานและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  รวบรวม 

แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  เพ่ือเสนอผู้บริหาร 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

3. ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 

พร้อมประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประโยชน์ของแผนการดาํเนนิงาน 

1. ทําให้รู้รายละเอียดของโครงการและกิจกรรมท่ีจะพัฒนาประจําปีงบประมาณ 

2. เป็นแนวทางในการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 

3. เป็นการวางแผนที่จะประสานและบูรณาการทํางานร่วมกันของหน่วยงาน 

4. เป็นเคร่ืองมือการควบคุมการดําเนินงานของผู้บริหาร 
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จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ
ที่จะดําเนินการ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

  (304,800,685  บาท)
พันธกิจที่ ๑ :  ๓๕ (67) 52.24 9,235,275         3.03
การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี สํานักปลัดฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :    ๑๘ (31) 58.06 3,844,000         1.26 กองวิชาการฯ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร กองสวัสดิการฯ
เป้าประสงค์ที่ ๑ :  ๓ (9) 33.33 405,000             0.13 สํานักการศึกษา
การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร สํานักการคลัง
เป้าประสงค์ที่ ๒ : ๑๕ (22) 68.18 3,439,000          1.13 สํานักการสาธารณสุขฯ
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม สํานักการช่าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ๑๕ (14) 107.14 2,084,000         0.68
    พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๓ : ๑๕ (14) 107.14 2,084,000          0.68
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ๒ (22) 9.09 3,307,275         1.09
    การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ที่ ๔ -                 (2) 0.00 -                     0.00
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้
เป้าประสงค์ที่ ๕ ๒ (20) 10.00 3,307,275          1.09
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ส่วนที่  2
บัญชีสรุปโครงการ

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการในแผนพัฒนาฯ
(พ.ศ.๒๕๕8 - ๒๕60)
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จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ
ที่จะดําเนินการ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

  (304,800,685  บาท)
พันธกิจที่ ๒ : ๑๒๙ (207) 62.32 187,479,259     61.51
    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สํานักการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ๒๘ (49) 57.14 45,851,700       15.04 สํานักปลัดฯ
    พัฒนาการจัดการศึกษา สํานักการสาธารณสุขฯ
เป้าประสงค์ที่ ๖ : ๒๘ (49) 57.14 45,851,700        15.04 สํานักการช่าง
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ๑๔ (26) 53.85 36,522,100       11.98
    พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่ ๗ : ๑๔ (26) 53.85 36,522,100        11.98
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ๑๐ (16) 62.50 2,260,000         0.74
    ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและ
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ ๘ : ๑๐ (16) 62.50 2,260,000          0.74
ขนบธรรมเนียม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานและเผยแพร่
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ๑๗ (33) 51.52 5,508,000         1.81
    พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
เป้าประสงค์ที่ ๙ : ๘ (20) 40.00 2,035,000          0.67
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการในแผนพัฒนาฯ
(พ.ศ.๒๕๕8 - ๒๕60)
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จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ
ที่จะดําเนินการ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

  (304,800,685  บาท)
เป้าประสงค์ที่  ๑๐ : ๖ (13) 46.15 408,000             0.13
มีการป้องกันและควบคุมโรค
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : ๑๐ (14) 71.43 58,206,000       19.10
    สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ ๑๑ : ๓ (3) 100.00 3,065,000          1.01
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม
เป้าประสงค์ที่ ๑๒ : ๑๐ (11) 90.91 58,206,000        19.10
การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : ๑ (9) 11.11 15,000,000       4.92
    พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ ๑๓ : ๑ (9) 11.11 15,000,000        4.92
มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ๔๙ (60) 81.67 24,131,459       7.92
    พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ ๑๔ : ๔๙ (60) 81.67 24,131,459        7.92
มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
พันธกิจที่  ๓ : ๒๕ (48) 52.08 3,408,000         1.12
     การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง กองสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ : ๑๓ (27) 48.15 1,190,000         0.39 สาํนักปลัดฯ
    พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ ๑๕ : ๑๓ (27) 48.15 1,190,000          0.39
ชุมชนพึ่งตนเองได้

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการในแผนพัฒนาฯ
(พ.ศ.๒๕๕8 - ๒๕60)
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จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ
ที่จะดําเนินการ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

  (304,800,685  บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ : ๓ (5) 60.00 80,000              0.03
    สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เป้าประสงค์ที่ ๑๖ : ๓ (5) 60.00 80,000               0.03
มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ : ๙ (16) 56.25 2,138,000         0.70
    สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๑๗ : ๙ (16) 56.25 2,138,000          0.70
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รวมทั้งสิ้น ๑๘๙ (322) 58.70 200,122,534     65.66

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการในแผนพัฒนาฯ
(พ.ศ.๒๕๕8 - ๒๕60)



6

พันธกิจที่  1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

เป้าประสงค์ที่  1  การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดงานวันเทศบาล  -ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จํานวน 9 รูป สนง.เทศบาล สํานัก 24

 -มอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ ปลัดเทศบาล

ลูกจ้างดีเด่น

 -นายกฯอ่านสาส์นวันเทศบาล

 -นายกฯอบรมพนักงาน ลูกจ้าง 

งบประมาณ  55,000  บาท

2 โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง  -จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลได้มี สนามกีฬากลาง สํานัก

ส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์สมานฉันท์ สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดเทศบาล
ปรองดอง สัมพันธ์อันดีกับชุมชนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมีการแข่งขันกีฬา  

5  ประเภท ดังนี้

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕8

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



7

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ๑) ฟุตบอล

 ๒) วอลเล่ย์บอล

 ๓) เซปัก - ตะกร้อ

 ๔) เปตอง

 ๕) กีฬาพื้นเมือง

งบประมาณ 300,000  บาท

3 โครงการประเมินผลการปฏิบัติ  -จัดจ้างหน่วยงานภายนอกประเมินความพึง เขตเทศบาล กองวิชาการ

งาน พอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานโดย เมืองกาฬสินธุ์ และแผนงาน

มีเป้าหมายผลการประเมินร้อยละ 85

งบประมาณ 50,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



8

พันธกิจที่  1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

เป้าประสงค์ที่  2  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดทํารายงานผลงานของ  - จัดทํารายงานกิจการสภาเทศบาล เขตเทศบาล สํานัก

ฝ่ายกิจการสภาเทศบาล จํานวน  200  เล่ม ปลัดเทศบาล

 - รวมรายงานการประชุมสภาเทศบาล

จํานวน  20  เล่ม 

งบประมาณ  50,000 บาท

2 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง  -เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี เขตเทศบาล สํานักปลัด

ตามระบอบประชาธิปไตย บทบาทอย่างใกล้ชิดที่จะส่งเสริมการปกครอง เทศบาล

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขและเป็นองค์กรที่จะสนับสนุน

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

งบประมาณ  5,000 บาท

3 โครงการจัดทํารายงานกิจการของ  -จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบ เขตเทศบาล กองวิชาการ

เทศบาล ปีงบประมาณ  2557 และแผนงาน

งบประมาณ  100,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



9

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ - จัดทําหนังสือพิมพ์หรือจุลสาร-วารสาร เขตเทศบาล กองวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน / ครั้ง ครั้งละ  7,000  ฉบับ และแผนงาน

งบประมาณ  350,000  บาท

5 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ -จัดทําสปอตผลงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เขตเทศบาล กองวิชาการ

ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและ ของเทศบาล เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ และแผนงาน

โทรทัศน์ โทรทัศน์ท้องถิ่น 3  ครั้ง ต่อสัปดาห์

งบประมาณ  144,000  บาท

6 โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและ -จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศ หอประชุม กองวิชาการ

ผู้ประกาศข่าวชุมชน ข่าวชุมชน ธรรมาภิบาล และแผนงาน

งบประมาณ  50,000  บาท

7 โครงการประชุมประจําเดือนคณะ  -จัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการหอกระ- ห้องประชุมสภาเทศบาล กองวิชาการ

กรรมการหอกระจายข่าวชุมชน จายข่าวชุมชนเพื่อให้นําข้อมูลข่าวสารไป และแผนงาน

เผยแพร่อย่างถูกต้อง

งบประมาณ  50,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



10

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิ  -ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพ เขตเทศบาล กองวิชาการ

ภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรม ด้านการนําเสนอข่าวสารของคณะกรรมการ และแผนงาน

การหอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประ หอกระจายข่าวชุมชน

กาศข่าวชุมชน งบประมาณ  30,000  บาท

9 โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย  - ติดตั้งระบบเสียงตามสายที่มีชุดแม่ข่ายและ เขตเทศบาล กองวิชาการ

ชุดลูกค่ายที่รับเสียงตามสาย  จํานวน  30 และแผนงาน

เครื่อง

งบประมาณ  2,440,000  บาท

10 โครงการอาสาสมัครชุมชน  -จัดประชุมอาสาสมัครฯ และสนับสนุนการ เขตเทศบาล กองวิชาการ

ร่วมตรวจสอบการบริหารงาน การทํางานของอาสาสมัครฯ และแผนงาน

งบประมาณ 20,000 บาท

11 โครงการเทศบาลต้านการทุจริต  - จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตร่วมกับ เขตเทศบาล กองวิชาการ

ภาคีเครือข่าย และแผนงาน

 - เปิด ตู้ ปณ.100 รับแจ้งเบาะแส

การทุจริต

งบประมาณ 100,000 บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



11

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการจัดเวทีสาธารณะ  - จัดเวทีสาธารณะหรือจัดเวทีประชาคม เขตเทศบาล กองวิชาการ

หรือการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน และแผนงาน

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

งบประมาณ  10,000 บาท

13 โครงการ"ขาวกาฬสินธุ์ ร่วมใจโปร่งใส  -จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและการบาํเพ็ญ เขตเทศบาล กองวิชาการและ

สุจริต  ดําเนินชีวิตด้วยธรรมะ" ประโยชน์ แผนงาน

 -จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันราชการ

ที่ตรงกับวันพระ

งบประมาณ  30,000 บาท

14 โครงการถนนสายบุญ  -จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวายพระ เพื่อ ถนนภิรมย์ กองวิชาการและ

ชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ในวันพุธแรกและพุธที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ แผนงาน

สามของเดือน

งบประมาณ  10,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



12

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการจัดทํารายงานกิจการชุมชน 1.รวบรวมผลงานกิจกรรมของชุมชนและ ชุมชนในเขต กองสวัสดิการ

คณะกรรมการชุมชน เทศบาล 36  ชุมชน สังคม

2.จัดทํารูปเล่มและตีพิมพ์เอกสารเพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์  จํานวน   300  เล่ม/ปี

งบประมาณ  50,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



13

พันธกิจที่  1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

เป้าประสงค์ที่  3  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร -จัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาเพื่อพัฒนา อาคารหอประชุม สํานักปลัด

และทัศนศึกษาดูงานบุคลากร บุคลากรเทศบาลให้มีเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการ ธรรมาภิบาล เทศบาล

เทศบาล ปฏิบัติงานที่ดีขึ้นจํานวนผู้เข้าร่วม  300  คน และทศันศึกษาดูงาน

 งบประมาณ  1,000,000 บาท นอกสถานที่

2 โครงการอบรมคุณธรรมนําการ  -พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล อาคารหอประชุม สํานักปลัด

ปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจําปี ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ได้รับการ ธรรมาภิบาล เทศบาล

ฝึกอบรม  ไม่น้อยกว่า  40  ซม./คน/ปี

 -พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล

ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างผ่านการ

อบรมตามโครงการในหัวข้อ "คุณธรรมนําการ

ปฏิบัติงาน" งบประมาณ  20,000  บาท

หน่วยดําเนินการลําดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

พื้นที่
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการคัดเลือกพนักงาน  ลูกจ้าง  -พิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงาน อาคารหอประชุม สํานักปลัด

ดีเด่นประจําปี  ครูเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างและ ธรรมาภิบาล เทศบาล

พนักงานสถานธนานุบาล  ที่ปฏิบัติงานดีเด่น

อย่างน้อย  27  คน  

 -มอบโล่และเกียรติบัตรคุณผู้ผ่านการคัดเลือก

งบประมาณ  30,000  บาท

4 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของ  -จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมของบุคลากร ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาล

งบประมาณ  20,000  บาท

5 โครงการประชุมมอบนโยบายการ  - จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ อาคารหอประชุม สํานักปลัด

ปฏิบัติราชการและพิธีลงนามบันทึก และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้บังคับ ธรรมาภิบาล เทศบาล

ข้อตกลง บัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

งบประมาณ  10,000  บาท

6 โครงการประเมินยุทธศาสตร์  -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับการประเมิน เทศบาลเมือง กองวิชาการฯ

การพัฒนา ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับ กาฬสินธุ์

บุคลากรเทศบาลจํานวนไม่น้อย  50  คน  

งบประมาณ 30,000 บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน  -จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่มี อาคารหอประชุม กองวิชาการฯ

กฎหมายแก่ประชาชน ความจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันให้กับ ธรรมาภิบาล

ตัวแทนชุมชน ๆ ละไม่น้อยกว่า 5 คน

 -ปฏบิัติการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

 -ให้คําแนะนํา ปรึกษาด้านกฎหมาย

งบประมาณ  50,000  บาท

๘ โครงการพัฒนาครู  - จัดส่งพนักงานครู เข้าอบรมสัมนาตามที่ วันเวลาและ สํานักการศึกษา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด สถานที่ตามที่

แยกเป็น กรมส่งเสริมฯกําหนด

 -งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

งบประมาณจํานวน  273,000  บาท 

 -งานระดับมัธยมศึกษา  งบประมาณจํานวน 

51,000  บาท 

รวมงบประมาณ  324,000  บาท

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ลําดับ
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๙ โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  4  แห่ง เพื่อ โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

พิจารณาจัดทําโครงการ แยกเป็น สังกัดทั้ง 4 แห่ง

 -งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

งบประมาณจํานวน  300,000  บาท 

 -งานระดับมัธยมศึกษา  งบประมาณ 

จํานวน  100,000  บาท

งบประมาณ  400,000  บาท

10 โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครู  - จัดส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ครูแกนนํา วันเวลาและ สํานักการศึกษา

แกนนํา ต้านยาเสพติดเข้ารับการอบรมตามที่กรม สถานที่ตามที่

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด โรงเรียน กรมส่งเสริมฯกําหนด

ละ  1  คน  เจ้าหน้าที อปท.ละ 1 คน

งบประมาณ  50,000  บาท

11 โครงการพัฒนาครูสอนเด็ก  - จัดส่งครูสอนเด็กด้อยโอกาสเข้ารับการ วันเวลาและ สํานักการศึกษา

ด้อยโอกาส ฝึกอบรมตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถานที่ตามที่

กําหนด กรมส่งเสริมฯกําหนด

งบประมาณ  10,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของ  - จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมตามที่ วันเวลาและ สํานักการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด สถานที่ตามที่  

งบประมาณ  18,000  บาท กรมส่งเสริมฯกําหนด

๑๓ โครงการฝึกอบรมของพนักงานครู  - จัดอบรมพนักงานครู และบุคลากรทาง สถานศึกษา สํานักการศึกษา

การศึกษา ในสังกัดและ

งบประมาณ  100,000  บาท แหล่งดูงาน

๑๔ โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบ  - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม วันเวลาและ สํานักการศึกษา

สนามกีฬา ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง สถานที่ตามที่

ท้องถิ่นกําหนด กรมส่งเสริมฯกําหนด

งบประมาณ  ๑๒,000  บาท

15 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  -พนักงานเทศบาลและอาสาสมัครชุมชน เทศบาลเมือง สํานักการคลัง

พัสดุ ร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) ที่ร่วม กาฬสินธุ์

เป็นคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

จําเป็นอย่างยิ่งจะต้องเรียนรู้ระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ  10,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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พันธกิจที่  1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ที่  5  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม   -ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง สนามกีฬากลาง สํานักการศึกษา
บํารุงรักษาสนามกีฬากลางจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ งบประมาณ  662,575  บาท

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติ เทศบาล

ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน งานของส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ เมืองกาฬสินธุ์

1.เครื่องล้างอัดฉีดแรงดันสูง จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัดฯ

งบประมาณ  5,500  บาท

2.พัดลดเพดาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,800 สํานักปลัดฯ

บาท  งบประมาณ  3,600  บาท

3.เครื่องมัลติมิเดียโปรเจ็คเตอร์ จํานวน 1 สํานักปลัดฯ

เครื่อง งบประมาณ  35,000  บาท

4.โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 16 กองวิชาการฯ

ตัว ๆ ละ 5,000 บาท งบประมาณ

80,000  บาท

5.เครื่องขยายเสียง จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ กองวิชาการฯ

8,900  บาท งบประมาณ 89,000 บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6.เครื่องเล่น DVD จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ กองวิชาการฯ

1,550 บาท งบประมาณ 15,500 บาท

7.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง กองวิชาการฯ

งบประมาณ  11,000  บาท

8.เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ชุ ๆ ละ สํานักการคลัง

14,000  บาท งบประมาณ 28,000 บาท

9.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง สํานักการคลัง

งบประมาณ  8,500  บาท

10.เครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 1 เครื่อง สํานักการคลัง

งบประมาณ 3,000 บาท

11.เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท 3 in 1 จํานวน 1 สํานักปลัด

เครื่อง งบประมาณ  5,000  บาท

12.เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ สํานักปลัด

15,000 บาท งบประมาณ 30,000 บาท
13.เครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย จํานวน 1 สํานักปลัด
เครื่อง งบประมาณ  9,500  บาท

14.เครื่องกรองน้ําดื่ม ระบบการกรอกแบบ UV สํานักปลัด
5 ขั้นตอน จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 

9,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



20

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15.เครื่องสูบน้ําไดโวล์ จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ สํานักปลัด
8,500  บาท งบประมาณ 25,500 บาท

16.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนใส จํานวน 3 หลัง สํานักการศึกษา
หลังละ 4,900 บาท งบประมาณ 14,700บาท

17.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ จํานวน 2 หลัง ๆ สํานักการศึกษา

ละ 3,600 บาท งบประมาณ 7,200 บาท

18.ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนใส จํานวน 2 หลัง สํานักการศึกษา

หลังละ 3,600 บาท งบประมาณ 7,200 บาท

19.โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ จํานวน 5 ชุด ๆ ละ สํานักการศึกษา

6,700  บาท งบประมาณ 33,500  บาท

20.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง สํานักการศึกษา

งบประมาณ  11,000  บาท

21.เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง ๆละ สํานักการศึกษา

38,000  บาท งบประมาณ 76,000 บาท

22.กล้องวงจรปิด จํานวน 2 ชุด 8 ตัวพร้อม สํานักการศึกษา

อุปกรณ์ติดตั้ง งบประมาณ 45,200  บาท

23.พัดลมโคจร จํานวน 24 ตัว ๆ ละ 1,950 สํานักการศึกษา

บาท งบประมาณ 46,800  บาท

24.เครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ สํานักการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



21

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9,500  บาท 

25.ครุภัณฑ์วงดุริยาง งบประมาณ 74,100 สํานักการศึกษา

บาท

26.โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนขาเหล็ก จํานวน 30 สํานักการศึกษา

ชุด ๆ ละ 1,800 บาท งบประมาณ 54,000

บาท

27.ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,000 สํานักการศึกษา

บาท งบประมาณ 10,000  บาท

28.พัดลมโคจร จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 1,950 สํานักการศึกษา

บาท งบประมาณ  19,500  บาท

29.เครื่องมิกเซอร์  จํานวน  1  ชุด สํานักการศึกษา

งบประมาณ 15,500 บาท

30.ไมค์โครโพนไร้สาย  จํานวน  1  ชุด สํานักการศึกษา

 งบประมาณ 15,400  บาท

31.เครื่องปั่นไฟ  จํานวน  1  ชุด สํานักการศึกษา

งบประมาณ 15,700 บาท

32.เครื่องสูบกน้ําบาดาน  จํานวน  1  ชุด สํานักการศึกษา

งบประมาณ 21,400 บาท

33.เครื่องทําน้ําเย็น  จํานวน  1  ชุด สํานักการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ 13,000 บาท สาธารณสุข

34.โต๊ะตรวจสัตว์หน้าเรียบ จํานวน  1  ชุด สํานักการ

งบประมาณ  11,000  บาท สาธารณสุข

35.โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด สํานักการ

งบประมาณ  3,800 บาท สาธารณสุข

36.เก้าอี้แถวรอตรวจ จํานวน 1 ชุด สํานักการ

งบประมาณ  3,000 บาท สาธารณสุข

37.เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ จํานวน สํานักการ

1 เครื่อง งบประมาณ   15,000  บาท สาธารณสุข

38.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 1 เครื่อง สํานักการ

งงบประมาณ 3,500  บาท สาธารณสุข

39.เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง สํานักการ

งบประมาณ  3,000 บาท สาธารณสุข

40.เครื่องช่วยชีวิต  จํานวน 1 เครื่อง สํานักการ

งบประมาณ  2,750  บาท สาธารณสุข

41.เครื่องดูดเสมหะ จํานวน 1  เครื่อง สํานักการ

งบประมาณ  9,350  บาท สาธารณสุข

42.โคมไฟผ่าตัด  จํานวน 1 ชุด งบประมาณ สํานักการ

40,700  บาท สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

43.เครื่องชั่งน้ําหนัก  จํานวน 1 เครื่อง สํานักการ

งบประมาณ 22,000  บาท สาธารณสุข

44.กล้องจุลทรรศ์ จํานวน  1  เครื่อง สํานักการ

งบประมาณ  16,500  บาท สาธารณสุข

45.เลื่อยวงเดือนพร้อมเครื่องเลื่อยวงเดือน สํานักการช่าง

จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 31,800 บาท

46.เก้าอี้พลาสติกรุ่นเก้าอี้ทอง จํานวน 300 สํานักการช่าง

ตัว ๆ ละ 260 บาท งบประมาณ 78,000 บาท

47.เครื่องปั้มน้ํา จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ สํานักการช่าง

17,000 บาท งบประมาณ 34,000 บาท

48.รถขุดและดันตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน สํานักการช่าง

งบประมาณ 685,000  บาท

49.เครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง สํานักการช่าง

งปบระมาณ  80,000  บาท

50.เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย จํานวน สํานักการช่าง

4 เครื่อง ๆ ละ 9,500  บาท งบประมาณ

38,000  บาท

51.เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม จํานวน 1 สํานักการช่าง

เครื่อง งบประมาณ  12,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

52.เครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย จํานวน 4 สํานักการ

เครื่อง ๆ ละ 9,500  บาท งบประมาณ สาธารณสุข

38,000  บาท

53.เครื่องเจียร์เหล็ก ชนิดมือถือ จํานวน 1 สํานักการ

เครื่อง งบประมาณ  4,500  บาท สาธารณสุข

54.เครื่องไล่นก จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ สํานักการ

600,000  บาท สาธารณสุข

55.เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม จํานวน 2 สํานักการศึกษา

เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท งบประมาณ

24,000  บาท

56.เสาวอลเลย์บอลในร่ม งบประมาณ สํานักการศึกษา

35,000  บาท

57.เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง สํานักการศึกษา

งบประมาณ  6,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่  6  ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  -ท.1 อบรมผู้ปกครองชุมชนเข้าร่วม 1,000 โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ คน  งบประมาณ  1,000,000  บาท สังกัดทั้ง 4 แห่ง

พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ต่อเนื่อง  -ท.2 จัดการศึกษานอกระบบพร้อมฝึกอบรม

อาชีพระยะสั้นโครงการให้แก่ประชาฃนผู้ด้อย

โอกาสในชุมชน จํานวน 500 คน งบประมาณ

1,000,000  บาท

 -ท.3 จัดกิจกรรมร่วมกับประชาชนทุกชุมชน

จํานวน 500 คน งบประมาณ  

1,000,000 บาท

 -ท.4 จัดสอนหลักสูตรดนตรีพื้นเมือง พัฒนา

ระบบ ICT ในโรงเรียน ส่งเสริมอาชีพนักเรียน

ผู้ปกครอง ชุมชน ปรับปรุงห้องเรียนฝึกอบรม

อาชีพงบประมาณ  1,000,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท

ลําดับ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ  -จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาล จัดทําแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด

งบประมาณ  200,000  บาท

3 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครอง  -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

ส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาดีเด่น การศึกษา งบประมาณ  350,000  บาท

4 โครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถาน- โรงเรียนเทศบาล/ศพด สํานักการศึกษา

ศึกษา  ครูบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ  320,000  บาท

5 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  -จัดทําศูนย์เรียนรู้อาเซียนและพัฒนาศูนย์ โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

ศึกษา การเรียนรู้อาเซียนของสถานศึกษาในสังกัด

งบประมาณ  200,000  บาท

6 โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบ ร.ร.ท.3 สํานักการศึกษา

สําหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๓

งบประมาณ  50,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  -ประชุมจัดทําสื่อการเรียนการสอนให้ได้ โรงเรียนเทศบาล/ศพด สํานักการศึกษา

โดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและ มาตรฐาน  งบประมาณ  140,000  บาท

นักเรียน

8 โครงการก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายชื่อ  -ก่อสร้างรั้ว ประตูและป้ายชื่อโรงเรียน  โรงเรียนเทศบาล 4 สํานักการศึกษา

โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล  4  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า  79  เมตร

โรงเรียนเทศบาล  4 ถนนประดิษฐ์

งบประมาณ  480,000  บาท

9 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ  โรงเรียน  -ก่อสร้างเสาธง แท่นกว้าง  3.00 เมตร โรงเรียนเทศบาล 4 สํานักการศึกษา

เทศบาล  4 ยาว  11.00  เมตร  พร้อมเสาธง โรงเรียน

เทศบาล  4  ถนนประดิษฐ์  ตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด งบประมาณ  200,000 บาท

10 โครงการก่อสร้างหอพระ โรงเรียน  -ก่อสร้างแท่นสําหรับประดิษฐพระพุทธรูป โรงเรียนเทศบาล 4 สํานักการศึกษา

เทศบาล  4  ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร

สูง 1.20 เมตร สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4

ถนนประดิษฐ์  ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ  70,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์  -ก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์ พร้อมเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 สํานักการศึกษา

พร้อมเสาธงชาติ  โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล  3  วัดเหนือ ขนาดกว้าง

วัดเหนือ 5.00  เมตร  ยาว 15.00 เมตร พร้อมโครง

หลังคาและแท่นเสาธง ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด สําหรับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

งบประมาณ  680,000  บาท

12 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์  -ก่อสร้างลานเอนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม ศพด.ทม. สํานักการศึกษา

พร้อมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดกว้าง  10.00  เมตร ยาว 15.00 เมตร

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด สําหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งบประมาณ  470,000  บาท 

13 โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน  -ปรับปรุงพื้นอาคารอนุบาล  โดยเปลี่ยนจาก โรงเรยีนเทศบาล 3 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล  3 วัดเหนือ กระเบื้องยางภายในห้องเรียนเป็นกระเบื้อง

แกรนิตโต  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  

งบประมาณ  236,700  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 โครงการก่อสร้างประตูรั้ว  ศูนย์พัฒนา  -ก่อสร้างประตูรั้ว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ศพด.ทม. สํานักการศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กว้าง 4.50 เมตร สูง 2.00

เมตร  ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ  30,000  บาท 

15 โครงการก่อสร้างทางเท้า โรงเรียน  -ก่อสร้างทางเท้า บล็อคพื้นทางเท้าสําเร็จรูป โรงเรียนเทศบาล 2 สํานักการศึกษา

เทศบาล  2  วัดสว่างคงคา กว้าง 1.00 - 3.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อย

กว่า  84.00 ตร.ม.เชื่อมต่อระหว่างอาคาร 1

และคอาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล  2  ตามแบบ

แปลนเทศบาลกําหนด 

งบประมาณ  65,000  บาท

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน  -ซ่อมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล  1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เทศบาล

งบประมาณ  200,000  บาท

 -ซ่อมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ  โรงเรียนเทศบาล  3 วัดเหนือ

งบประมาณ  200,000  บาท

 -ซ่อมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคาร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



30

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประกอบ  โรงเรียนเทศบาล  4 ถนนประดิษฐ์

งบประมาณ  200,000  บาท

 -ซ่อมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ  โรงเรียนเทศบาล  2 วัดสว่างคงคา

งบประมาณ  200,000  บาท

รวมงบประมาณ  800,000  บาท

17 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการ  -คณะกรรมการออกติดตามประเมินคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

ศึกษา การศึกษา  งบประมาณ  20,000  บาท เทศบาล

18 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน  -จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการจัดทําข้อสอบ โรงเรียนเทศบาล/ศพด สํานักการศึกษา

ท้องถิ่น ป.5 และ ม.2 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียน

งบประมาณ  85,000  บาท

19 โครงการจัดงานวันครู   - จัดกิจกรรมวันครู อาคารอเนกประสงค์ สํานักการศึกษา 16

งบประมาณ  80,000  บาท โรงเรียนเทศบาล 1

หรือหอประชุมธรรมา-

ภิบาล

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๐ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็ก  - จัดเจ้าหน้าที่ทําการสอนให้แก่เด็กด้อยโอกาส ชุมชนในเขตเมือง สํานักการศึกษา

ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล  งบประมาณ  10,000 บาท หมู่บ้านจารุพัฒนา

๒๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  -จัดกิจกรรมการแสดงและเสริมสร้างประสบ- สนามหน้าศาลากลาง สํานักการศึกษา 10

การณ์และมอบรางวัลให้กับเด็กและเยาวชน จังหวัดกาฬสินธุ์ -

ที่มาร่วมงานและร่วมแสดงความสามารถต่าง ๆ 13

งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท

22 โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬา  - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ตะกร้อ สนามกีฬา สํานักการศึกษา

เด็ก เยาวชนและประชาชน วอลเลย์บอล ฟุลซอล งบประมาณ  จังหวัด

200,000  บาท และสนามหน้า

ศาลากลางจังหวัด

23 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  4 ชั้น  -ก่อสร้างอาคารเรียน  4  ชั้น  12  ห้องเรียน ร.ร.เทศบาล 1 สํานักการศึกษา

12  ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน (ตอกเสาเข็ม) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ งบประมาณ  10,328,000  บาท

(เงินอุดหนุน)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  4 ชั้น  -ก่อสร้างอาคารเรียน  4  ชั้น  12  ห้องเรียน ร.ร.เทศบาล 4 สํานักการศึกษา

12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียน (ตอกเสาเข็ม) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด วัดใต้โพธิ์ค้ํา 

เทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ํา งบประมาณ  10,328,000  บาท (ถนนประดิษฐ์)

(ถนนประดิษฐ์) (เงินอุดหนุน)

25 โครงการก่อสร้างส้วม โรงเรียนเทศบาล  -ก่อสร้างห้องส้วม  โรงเรียนเทศบาล  4 ร.ร.เทศบาล 4 สํานักการศึกษา

4 วัดใต้โพธิ์ค้ํา (ถนนประดิษฐ์) วัดใต้โพธิ์ค้ํา (ถนนประดิษฐ์)  ตามแบบแปลน วัดใต้โพธิ์ค้ํา 

เทศบาลกําหนด (ถนนประดิษฐ์)

งบประมาณ  336,000  บาท (เงินอุดหนุน)

26 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  -ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) ร.ร.เทศบาล 3 วัดเหนือ สํานักการศึกษา

(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล  3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ (สาขาดงปอ) (สาขาดงปอ)

วัดเหนือ (สาขาดงปอ) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด งบประมาณ

7,743,000  บาท  (เงินอุดหนุน)

27 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล  -ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) ร.ร.เทศบาล 3 วัดเหนือ สํานักการศึกษา

(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล  3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ (สาขาดงปอ) (สาขาดงปอ)

วัดเหนือ (สาขาดงปอ) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด งบประมาณ

5,906,000  บาท  (เงินอุดหนุน)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา  -ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ศพด.2 ชุมชนดงปอ สํานักการศึกษา

เด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2

เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 ชุมชนดงปอ  ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ชุมชนดงปอ งบประมาณ  2,274,000  บาท

(เงินอุดหนุน)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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พันธกิจที่  2   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  5   พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

เป้าประสงค์ที่  7  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน  - อุดหนุนสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

สถานศึกษา รณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด 4 แห่ง

 -ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

งบประมาณ  45,000  บาท

 -ระดับมัธยมศึกษา

งบประมาณ  15,000  บาท

รวมงบประมาณ  60,000  บาท

2 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  - อุดหนุนสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

ดีเด่น รณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น แยกเป็น สังกัด 4 แห่ง

 -งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบประมาณ  300,000  บาท

 -งานระดับมัธยมศึกษา

งบประมาณ  100,000  บาท

รวมงบประมาณ  400,000  บาท

หน่วยดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558พ.ศ.2557

พื้นที่ลําดับ
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สํานักการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา  แยกเป็น

  1.เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน สถานศึกษาในสังกัด

ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  เทศบาล 6 แห่ง /สังกัด

งบประมาณ  7,555,000  บาท สพฐ. 4 แห่ง

ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  904,000 บาท

 2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล / ศพด.

ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  

งบประมาณ  60,000  บาท

ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  20,000  บาท

 3.ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความ โรงเรียนเทศบาล / ศพด.

เร็วสูง  

ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  

งบประมาณ  50,400  บาท

ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  16,800  บาท

 4.ค่าจัดการเรียนการสอน

ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  

งบประมาณ  266,900  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รวมงบประมาณ  8,873,100  บาท

4 โครงการอาหารกลางวัน  -อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนใน ร.ร.สพฐ. สํานักการศึกษา

สังกัด สพฐ. 5 แห่ง

งบประมาณ  15,344,000  บาท

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุน  -จัดกิจกรรมส่งเสริมการสอนในโรงเรียน สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

กิจกรรมในสถานศึกษา  -ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เทศบาล

งบประมาณ  320,000  บาท

 -ระดับมัธยมศึกษา

งบประมาณ  80,000  บาท

รวมงบประมาณ  400,000  บาท

6 โครงการวันอําลา  -จัดกิจกรรมวันจบการศึกษาให้กับ หอประชุม สํานักการศึกษา

เด็กนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ธรรมาภิบาล

ชั้นอนุบาล  ชั้น ป.๖  ชั้น  ม.3

และชั้น ม.6

งบประมาณ  60,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการจัดนิทรรศการแสดง  - จัดแสดงผลงานทางวิชาการ ระดับภาค สํานักการศึกษา

ผลงานทางการศึกษา โดยจัดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการระดับก่อน ณ จ.บุรีรัมย์

วัยเรียน, ประถม, มัธยมศึกษาตอนต้น , ระดับ ระดับประเทศ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดประกวดร้าน ณ จ.นนทบุรี

นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ

จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้

  ๑) ระดับภาค

  ๒) ระดับประเทศ 
งบประมาณ  250,000  บาท

8 โครงการพ่อแม่คนที่สอง  -แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับ โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

ทุนการศึกษาจํานวน  600  คน สังกัด

งบประมาณ  300,000  บาท

9 โครงการเข้าค่ายเยาวชน  -ส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม อปท.ของจังหวัดที่เป็น สํานักการศึกษา

งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท เจ้าภาพ

๑๐ โครงการเข้าค่ายวิชาการ  -จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

ในการดําเนินโครงการ เทศบาล/ศูนย์การ

งบประมาณ  50,๐๐๐  บาท เรียนรู้

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการจัดทําแบบประเมินผล  -จัดทําเครื่องมือประเมินทั้ง 3 กลุ่มสาระที่ โรงเรียนสังกัดเทศบาล สํานักการศึกษา

สัมฤทธิ์ทางการเรียน กําหนด  งบประมาณ  50,000  บาท

12 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด  -เข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาและนํานักกีฬาเข้าร่วม สนามกีฬากลางจังหวัด สํานักการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ กาฬสินธุ์ / ระดับภาคฯ

ระดับประเทศ  งบประมาณ  350,000 บาท ณ จ.บุรีรัมย์ /ระดับประ-

เทศ ณ จ.กาญจนบุรี

13 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน  -ดําเนินการแข่งขันกีฬาสําหรับพนักงานครู สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ลูกจ้างและนักเรียนในสังกัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งบประมาณ  30,000  บาท

14 โครงการสนันสนุนอาหารเสริม (นม)  -จัดประชุมวางแผนจัดทําโครงการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

จัดหาอาหารเสริม (นม) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 6

งบประมาณ  10,325,000  บาท แห่ง/สังกัด สพฐ. 4 แห่ง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  6  ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่  8  ขนบธรรมเนียม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนจังหวัดในการจัด  -อุดหนุนงบประมาณให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเทศบาล สํานักปลัด

งานมหกรรมโปงลางแพรวาและงาน งบประมาณ 200,000  บาท

กาชาดจังหวัด

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา-  -จัดวางพานพุ่มเงินพุ่มทองเพื่อถวายเครื่อง บริเวณหน้าสํานักงาน สํานักปลัด

มหาราช ราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี เทศบาลและหอประชุม

เฉลิมพระเกียรติ ธรรมาภิบาล

งบประมาณ  120,000  บาท

๓ โครงการครอบครัวคุณธรรม  - จัดกิจกรรมให้เกิดความรักความอบอุ่น ห้องประชุมสภาเทศบาล กองสวัสดิการฯ

นําสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ ในครอบครัวมีคุณธรรม จริยธรรม

ความเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดีนําสู่ความเข้มแข็ง

งบประมาณ  40,๐๐๐  บาท

๔ โครงการอบรมสัมมนาผู้นําด้าน  -อุดหนุนงบประมาณให้กับพุทธสมาคม วัดกลาง สํานักการศึกษา

ศาสนพิธี จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ  ๕๐,000  บาท

พ.ศ.2557
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่

พ.ศ.2558
หน่วยดําเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  -อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคม สนง./จ.เลย สํานักการศึกษา

ผู้ไทย ร่วมพิธีบวงสรวงถลา วัฒนธรรมผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ  ๕๐,000  บาท

๖ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  -อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคม วัดประชานิยม สํานักการศึกษา

เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ  ๕๐,000  บาท

๗ โครงการส่งเสริมการดําเนินงานสภา  -อุดหนุนงบประมาณให้กับสภาวัฒนธรรม เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

วัฒนธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งบประมาณ  5๐,000  บาท

๘ โครงการส่งเสริมฟื้นฟู 

ประเพณีวัฒนธรรมไทย

 - งานปีใหม่  - จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร สนามหน้า สํานักการศึกษา 1

ปีละ ๑ ครั้ง ในวันที่ ๑ มกราคม ศาลากลาง

ของทุกปี

 - ประชาชนร่วมงานไม่น้อยกว่า

๑,๐๐๐ คน งบประมาณ 30,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - งานประเพณีสงกรานต์  - จัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง ดังนี้ สนามหน้า สํานักการศึกษา 13-15

   ๑) จัดพิธีทําบุญตักบาตร ศาลากลาง

   ๒) จัดขบวนแห่สรงน้ําพระพุทธรูป ถนนข้าวก่ํา

   ๓) จัดพิธีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ วัดกลาง

   ๔) จัดกิจกรรมแสดงบนเวที

   ๕) จัดประกวดขบวนแห่

   ๖) จัดประกวดนางสงกรานต์

   ๗) จัดรณรงค์การเล่นน้ําแบบสุภาพ

งบประมาณ  4๐0,000  บาท

 - งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน   1) จัดพิธีสวดมนต์เย็นและทําบุญ ศาลหลักเมือง สํานักการศึกษา 11-12

ศาลหลักเมือง ปู่แฮ่ ปู่หาร เลี้ยงพระศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้าน

ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญตากุดโง้ง   ๒) พิธีบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ศาลหลักเมือง ศาลปู่ทั้ง 5

ปู่บุญตากุดน้ํากิน ปู่แฮ่ ปู่หาร ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญตากุดโง้ง

ปู่ตากุดน้ํากิน

งบประมาณ  ๕0,000  บาท

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ลําดับ
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - งานประเพณีแห่เทียน  - จัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง ดังนี้ สนามหน้า สํานักการศึกษา 31

เข้าพรรษา   ๑) จัดทําพิธีหล่อเทียนพรรษา ศาลากลาง

  ๒) ถวายเทียนพรรษา ๙ วัด

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

  ๓) จัดขบวนแห่เทียน

  ๔) จัดประกวดขบวนแห่

งบประมาณ  ๒๕0,000  บาท

 - งานบวงสรวงอนุสาวรีย์  - จัดพิธีทางศาสนา ดังนี้ อนุสาวรีย์ สํานักการศึกษา 13

พระยาชัยสุนทร   ๑) จัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระอนุสาวรีย์ พระยาชัยสุนทร

พระยาชัยสุนทร

  2) พิธีบวงสรวงพระยาชัยสุนทร

รําบวงสรวงพระยาชัยสุนทร โดย

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒

งบประมาณ  ๖0,000  บาท

 - งานประเพณีลอยกระทง  - จัดกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง ดังนี้ กุดน้ํากิน สํานักการศึกษา 6

 ๑) จัดประกวดนางนพมาศ สนามหน้า

 ๒) จัดประกวดขบวนแห่ ศาลากลาง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ๓) จัดประกวดกระทงสวยงามและ

ความคิดสร้างสรรค์ใช้วัสดุธรรมชาติ

 ๔) จัดประกวดกระทงจิ๋ว

 ๕) จัดการแสดงบนเวที

งบประมาณ  4๐๐,000  บาท

 - งานประเพณีบุญกฐิน  - มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม วัดในเขต สํานักการศึกษา 24

ประมาณ ๑,๐๐๐ คน เทศบาลเมือง -

 - จัดพิธีทางศาสนากิจกรรมฉลอง กาฬสินธุ์ 25

องค์กฐินการจัดขบวนแห่ฯลฯ

งบประมาณ  50,000  บาท

รวมงบประมาณ  1,470,000  บาท

9 โครงการเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จ-  -จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง บริเวณรอบวงเวียน สํานักการศึกษา

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจัดประกวดภาพวาด โปงลางจังหวัดกาฬสินธุ์

กุมารี" เรียงความ  ช่างทําเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

งบประมาณ  50,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการประเพณีชุมชน ฮีดสิบสอง  -แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์  เชิญ ชุมชนในเขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ครองสิบสี่บุญซําฮะ ร่วมงานให้แต่ละชุมชนจัดงานประเพณีชุมชน

36  ชุมชน  งบประมาณ  180,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  7   พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข

เป้าประสงค์ที่  9  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครู  -อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคม วัดป่าพุทธมงคล สํานักการศึกษา

ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ข้าราชการครูบํานาญจังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ  ๕๐,000  บาท

๒ โครงการยืดอายุผู้สูงวัยด้วยกายใจ  -อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมผู้สูงอายุ เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ที่สมบูรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ  ๗๕,000  บาท

๓ โครงการล้างทําความสะอาดตลาด  - ล้างทําความสะอาดตลาดโต้รุ่งสัปดาห์ละ ตลาดเทศบาล สํานักการ

2 ครั้ง ตลาดลาน 1 , 2 , 3 เดือนละ 2 ครั้ง เมืองกาฬสินธุ์ สาธารณสุขฯ

และตลาดร่วมใจการเกษตรเดือนละ  4  ครั้ง

งบประมาณ  ๑๓๐,000  บาท

4 โครงการก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ  -ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 10.80 x 3.20 ตลาดร่วมใจการเกษตร สํานักการ

ตลาดร่วมใจการเกษตร เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด สาธารณสุขฯ

งบประมาฯ  400,000  บาท

พื้นที่ หน่วยดําเนินการลําดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา  -ก่อสร้างรางระบายน้ําภายในอาคาร  ประเภท ตลาดโต้รุ่ง สํานักการ

ตลาดโต้รุ่ง ฝาตะแกรงเหล็ก  ขนาด 0.30 เมตร ลึก สาธารณสุขฯ

0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  97.00

เมตร และปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต พื้นที่ไม่น้อย

กว่า 598.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด

งบประมาณ  750,000  บาท

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย  -จัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์การแพทย์เพื่อใช้ใน เขตเทศบาล สํานักการ

นักเรียน การออกตรวจสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มโรค สาธารณสุขฯ

 -ตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพช่องปากนักเรียน

ป.1-4

 -บําบัดโรคหนอนพยาธิและจ่ายยาบํารุงโลหิต

แก่นักเรียน ป.1-6 สร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่นัก-

เรียน ป.1 และ ป.6 ใน ร.ร.ท.1 และ 4 

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

งบประมาณ  30,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการประชุมวิชาการประจําปี อสม.  -จัดประชุมวิชาการประจําปีแก่ อสม.เพื่อให้ อาคารหอประชุม สํานักการ

ปี 2558 ความรู้และทักษะที่ทันสมัย ธรรมาภิบาล สาธารณสุขฯ

งบประมาณ  60,000  บาท

8 โครงการสนับสนุนการจัดบริการ  -สนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

สาธารณสุขในชุมชนทั้ง  36  ชุมชน ดําเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน ๆ ละ

15,000 บาท จํานวน 36 ชุมชน โดยดําเนิน

การใน 3 กิจกรรม  คือ

 -การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

 -การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ

 -การจัดบรกิารสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณ-

สุขมูลฐานชุมชน (ศสมช)

งบประมาณ  540,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  7   พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข

เป้าประสงค์ที่  10   มีการป้องกันและควบคุมโรค

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม  - จัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ําและผ้าขาว เขตเทศบาล สํานักการ

โรคไข้เลือดออก บางสําหรับห่อทราย สาธารณสุขฯ

งบประมาณ  50,000  บาท

๒ โครงการดูแลรักษาและ เขตเทศบาล สํานักการ

ป้องกันโรคสัตว์ สาธารณสุขฯ

1.1กิจกรรมคลินิกรักษาสัตว์เทศบาล  -จัดให้มีคลินิกรักษาสัตว์

 -จัดเตรียมวัคซีนเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ

เพื่อการให้บริการตลอดทั้งปี

1.2กิจกรรมรณรงค์ฉีควัคซีน  -จัดทําแผนออกรณรงค์ฉีควัคซีนป้องกัน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคทุกชุมชนให้ได้ 80%ของจํานวน

สุนัข - แมวในพื้นที่

1.3กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน  -จัดทําแผนออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคปากและเท้าเปื่อยในโค - กระบือ โรคทุกชุมชนให้ได้ 80%  ของจํานวนโค-กระบือ

ในพื้นที่ งบประมาณ 250,000 บาท

ลําดับ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓ โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค  -ประสานผู้นําชุมชนในการประชาสัมพันธ์เฝ้า เขตเทศบาล สํานักการ

ติดต่อจากสัตว์สู่คน ระวังและควบคุมโรค สาธารณสุขฯ

 -จัดเตรียมวัคซีนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทาง

การแพทย์ในการควบคุมโรค

งบประมาณ  ๓,๐๐๐  บาท

๔ โครงการควบคุมสุนัข - แมว จรจัด  -จัดทําแผนปฏิบัติการออกรณรงค์ทําหมัน เขตเทศบาล สํานักการ

ฉีดยาคุมกําเนิด  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สาธารณสุขฯ

สุนัขบ้า  ในชุมชนวัด  โรงเรียน และสถานที่

สาธารณะในเขตเทศบาล

งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท

๕ โครงการตรวจแนะนําสุขาภิบาล  -ตรวจแนะนําร้านอาหารแผงลอยแผงจําหน่าย เขตเทศบาล สํานักการ

อาหารและอาหารปลอดภัย อาหารในเขตเทศบาลตามหลักสุขาภิบาล สาธารณสุขฯ

งบประมาณ  50,๐๐๐  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์  -จัดแข่งขันกีฬาชาวตลาดในเขตเทศบาลเมือง เขตเทศบาล สํานักการ

สมานฉันท์ กาฬสินธุ์ คือ ตลาดโต้รุ่ง  ตลาดร่วมใจการ สาธารณสุขฯ

เกษตร ตลาดเทศบาล ตลาดทุ่งนาทอง

งบประมาณ  50,๐๐๐  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  8   สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่  11   บ้านเมืองสะอาดสวยงาม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความ  -เพื่อให้สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มี อาคารสํานักงาน สํานักปลัด

สะอาด ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 -เพื่อให้ได้มาตรฐานการทําความสะอาด และสํานักทะเบียน

 -เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ ท้องถิ่น (เทศบาลหลังเก่า)

งบประมาณ  350,000  บาท

๒ โครงการจ้างเหมารักษาความ  -จ้างเหมาแรงงานในชุมชนที่มีความพร้อมทํา เขตเทศบาล สํานักการ

สะอาดและความเป็นระเบียบ ความสะอาดตามขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบใน สาธารณสุขฯ

เรียบร้อยของชุมชน แต่ละชุมชน

งบประมาณ  ๒,7๐๐,000  บาท

๓ โครงการลอกท่อระบายน้ํา  -จัดเจ้าหน้าที่ลอกท่อในถนนสายหลักจํานวน เขตเทศบาล สํานักการ

27 สาย และถนนภายในชุมชน ทั้งในและ สาธารณสุขฯ

นอกเวลาราชการ

งบประมาณ  1๕,000  บาท

พ.ศ.2558
พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2557
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  8  สร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่  12  การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ  -ตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่องควันเมรุเผาศพ วัดในเขตเทศบาล สํานักการ

งบประมาณ  ๒,000  บาท เมืองกาฬสินธุ์ สาธารณสุขฯ

2 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ  -จัดหาภาชนะรองรับขยะในชุมชน เขตเทศบาล สํานักการ

งบประมาณ  50,000  บาท สาธารณสุขฯ

๓ โครงการเฝ้าระวังคณุภาพแหล่งน้ํา สํานักการ

ธรรมชาติและสถานที่กําจัดขยะ สาธารณสุขฯ

 -ตรวจใหญ่  -แหล่งน้ําผิวดิน , ใต้ดิน , ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

9 ตัวอย่าง งบประมาณ  55,000  บาท และสถานที่ฝังกลบขยะ

บ้านแก่งนาขาม

 -ตรวจย่อย  -แหล่งน้ําผิวดิน   8  ตัวอย่าง งบประมาณ แหล่งน้ําในเขตเทศบาล

28,000  บาท เมืองกาฬสินธุ์

รวมงบประมาณ  ๘๓,๐๐๐  บาท

ลําดับ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยหมัก  -เก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ไปวิเคราะห์คุณภาพ โรงปุ๋ยหมักเทศบาล สํานักการ

อินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ งบประมาณ  10,000  บาท เมืองกาฬสินธุ์ สาธารณสุขฯ

๕ โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน  -จัดทําถังดักไขมัน เขตเทศบาล สํานักการ

งบประมาณ  ๑๕,000  บาท สาธารณสุขฯ

๖ โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วย  -เพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกําจัดขยะอินทรีย์ เขตเทศบาล สํานักการ

ไส้เดือนดิน งบประมาณ  ๓๐,000  บาท สาธารณสุขฯ

๗ โครงการประกวดชุมชนรักษ์  -จัดประกวดชุมชนที่สนใจดําเนินการ เขตเทศบาล สํานักการ

สิ่งแวดล้อม งบประมาณ  ๕๐,000  บาท สาธารณสุขฯ

8 โครงการจัดการขยะพิษ  -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจรู้จัก เขตเทศบาล สํานักการ

คัดแยกขยะพิษ งบประมาณ 50,000  บาท สาธารณสุขฯ

9 โครงการก่อสร้างระบบกําจัดขยะ  -ก่อสร้างบอ่ฝังกลขยะเพิ่มอีก  1  บ่อ บ้านแก่งนาขาม สํานักการ

ระยะที่  2 ในสถานที่กําจัดขยะบ้านแก่งนาขาม สาธารณสุขฯ

งบประมาณ  57,820,000 บาท (เงินอุดหนุน)

เทศบาลสมทบ 5,782,000  บาท

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําแหล่ง  -เฝ้าระวังแหล่งน้ําบ่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อส่ง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

น้ําบ่อบําบัดน้ําเสีย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทางห้องปฏิบัติ-

การ  จํานวน  ๑๒  ครั้ง (๔๘ ตัวอย่าง)

งบประมาณ  ๙๖,000  บาท

พ.ศ.2557
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๙   พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ที่ ๑๓  มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  -ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง สวนสาธารณะ สํานักการช่าง

แก่งดอนกลาง  -ก่อสร้างอาคารห้องน้ําชาย - หญิง จํานวน แก่งดอนกลาง

5 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  15,000,000  บาท

(เงินอุดหนุน)

พ.ศ.2557
ลําดับ

พ.ศ.2558
โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  10  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์ที่  14  มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ลึก 0.40 เขตเทศบาล สํานักการช่าง

รูปตัวยู ซอยอุดมชัย  เมตร กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 568.00 เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 

งบประมาณ   1,539,000  บาท

2 โครงการก่อสร้างรางระบบระบายน้ํา  -ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ซอยท่าสินค้า 1 พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัววี เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนท่าสินค้า) ความยาว  740.00 เมตร ซอยท่าสินค้า

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  1,663,000  บาท

3 โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน  -ก่อสร้างตลาดชุมชนหนองไชยวาน อาคาร เขตเทศบาล สํานักการช่าง

หนองไชยวาน ค.ส.ล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน) 20.00  เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00  

ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  400,000  บาท

ลําดับ
พ.ศ.2558

โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู  ซอยอนรรฆนาค 5 ซอยอนรรฆนาค  5 ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนหน้าโรงเลื่อย) กว้าง 0.30  เมตร ความยาว 62.00 ตาม

แบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  169,000  บาท

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้าง  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ศาลา SML ชุมชนหน้าโรงเลื่อย 3.00  เมตร ความยาว  27.00 เมตร  พื้นที่ เมืองกาฬสินธุ์

(ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  81.00 ตารางเมตร 

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  49,000  บาท

6 โครงการต่อเติมศาลาชุมชนคุ้มห้วย  -เพื่อต่อเติมศาลาชุมชนคุ้มห้วย  เขตเทศบาล สํานักการช่าง

(เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด เมืองกาฬสินธุ์

งบประมาณ  50,000  บาท

7 โครงการต่อเติมศาลาชุมชนทุ่งสระ  -เพื่อต่อเติมศาลาชุมชนทุ่งสระ  เขตเทศบาล สํานักการช่าง

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด เมืองกาฬสินธุ์

งบประมาณ  100,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยติด  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15  เมตร  กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

กําแพงวัดหอไตรปิฏการาม 1.00 -3.00 เมตร ความยาว 113.00 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  271.00

ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  169,000  บาท

9 โครงการก่อสร้างศาลาชุมชนวัดหอไตร  -ก่อสร้างอาคารศาลา ชั้นเดียวขนาดกว้าง 6.00 เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ปิฏการาม เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ) 72.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด

งบประมาณ  350,000  บาท

10 โครงการก่อสร้างศาลาชุมชนวัดสว่าง  -ก่อสร้างอาคารศาลา ชั้นเดียวขนาดกว้าง 6.00 เขตเทศบาล สํานักการช่าง

คงคา เมตร ยาว 9.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างคงคา) 54.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด

งบประมาณ  350,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการก่อสร้างอาคารศาลาชุมชน  -ก่อสร้างอาคารศาลา ชั้นเดียวขนาดกว้าง 6.00 เขตเทศบาล สํานักการช่าง

หัวโนนโก เมตร ยาว 12.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) 72.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด

งบประมาณ  350,000  บาท

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู  ลึกเฉลี่ย เขตเทศบาล สํานักการช่าง

รูปตัวยู ซอยวาสนา 0.40 เมตร  กว้าง 0.30 เมตร ความยาว เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) 306.00  เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด  

งบประมาณ  825,000  บาท

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ซอยโยสะอาด 2.50  เมตร  ความยาว 46.00 เมตร  พื้นที่ เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  115.00  ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  71,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย  -ก่อสร้างถนน หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ทองเจืออุทิศเชื่อมวิโรจน์รัตน์ เมตร  ความยาว 278.00 เมตร พื้นที่ผิว เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) จราจรไม่น้อยกว่า  834.00  ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  517,000  บาท

15 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา  -ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ซอยแยกทางเข้าตลาดเกษตร พร้อมบ่อพักลุรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัววี เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา) ความยาว 622.00 เมตร ตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด

งบประมาณ  1,391,000  บาท

16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ชัยวิวัฒน์พัฒนาถึงชุมชนเกษตร เฉลี่ย 1.00 - 4.00 เมตร ความยาว 975.00 เมืองกาฬสินธุ์

สมบูรณ์  เมตร  พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,786 

(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน) ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  2,321,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



61

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ซอยคริสต์จักร เฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 42.00 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  80,000  บาท

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

หน้าบ้านประธานชุมชน เฉลี่ย 2.50 เมตร ความยาว 76.00 พื้นที่ เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์) ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  118,000  บาท

19 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยทาง  -ก่อสร้างถนน .ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

เข้าหมู่บ้านจารุพัฒนา เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 215.00 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนโพธิ์ไทร) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 860.00  ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  530,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย  -ก่อสร้างถนน .ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

บ้านยายซาถึงบ้านยายนูญท้าพิสูจน์ เฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนดอนสวรรค์) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00  ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  78,000  บาท

21 โครงการก่อสร้างทางเท้าจากแยก  -ก่อสร้างทางเท้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 เขตเทศบาล สํานักการช่าง

วัดใต้ถึงหน้าศาลหลักเมือง ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก จํานวน 30 เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้ํา) บ่อ  ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  662,000  บาท

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ยายทองสุข  ชุมชนวัดสว่างพัฒนา เฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 235.00 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างพัฒนา) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,175.00 ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  741,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 0.30 เมตร เขตเทศบาล สํานักการช่าง

รูปตัวยู ซอยบ้านนายวินัย  ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 44.00 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนบุญกว้าง) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  120,000  บาท

24 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต  -ก่อสร้างลานคอนกรีต หนา 0.10 เมตร เขตเทศบาล สํานักการช่าง

หน้าศาลาชุมชน SML พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,230,000 ตารางเมตร เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนริมแก่งดอนกลาง) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  502,000  บาท

25 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ซอยฟุตบอลใบบุญ เฉลี่ย 3.00-4.00 เมตร ความยาว 218.00 เมืองกาฬสินธุ์

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 762.00ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  472,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



64

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ซอยแยกซอยวิโรจน์รัตน์ 1 เฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว  107.00 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

 (เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 321.00 ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  203,000  บาท

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ซอยแยกถนนมาประณีตเยื้อง เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว  94.00 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

หมู่บ้านปาวรีย์ข้างร้านก๋วยเตี๋ยว พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 376.00 ตร.ม.

 (เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  234,000  บาท

28 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เฉลี่ย 3.50 เมตร ความยาว 200.00 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

 (เสนอโดยชุมชน ก.ส.ส.) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  700.00  ตร.ม.

และก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ตามแบบ

แปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  427,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



65

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

รูปตัวยู ซอยร่วมใจพัฒนา 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว เมืองกาฬสินธุ์

 (เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) 248.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  676,000  บาท

30 โครงการก่อส้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

รูปตัวยู  หน้าหอพักสุรีพร 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว เมืองกาฬสินธุ์

 (เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) 57.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  154,000  บาท

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

รูปตัวยู ซอยตาดี 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว เมืองกาฬสินธุ์

 (เสนอโดยชุมชนดงปอ) 480.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  1,297,000  บาท

32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

รูปตัวยู ซอยบ้านลุงอิน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว เมืองกาฬสินธุ์

 (เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) 115.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  316,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



66

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

33 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 1  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ฝั่งซ้ายมือแยกถนนทางเข้าวัดป่าทุ่ง เฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 74.00 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

ศรีเมืองทิศตะวันตก พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  222.00  ตร.ม.

 (เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  140,000  บาท

34 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 2  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

(ติดกําแพงวัด) ถนนทางเข้าวัดป่า เฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 124.00 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

ทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  372.00  ตร.ม.

 (เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  235,000  บาท

35 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ซอยอ่อนสําอางค์  เฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 86.00 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

 (เสนอโดยชุมชนดงปอ) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  258.00  ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  162,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



67

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู  ซอยบ้านนายโกศล 0.40 เมตร กว้าง 0.30 มตร ความยาว เมืองกาฬสินธุ์

 (เสนอโดยชุมชนหัวคู-หนองเรือ) 196.00 ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  535,000  บาท

37 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้าน  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

อาจารย์ชุมพร เนตวงศ์ เฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

 (เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  300.00  ตร.ม.

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  181,000  บาท

38 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

บ้านอาจารย์ฟูศักดิ์  ทักษิมา เฉลี่ย 3.50 เมตร ความยาว 85.00 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

(ซอยบักโจ้เก่า) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  297.00  ตร.ม.

 (เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  181,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



68

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยทองดีซาว์ 0.40 เมตร กว้าง 0.30 มตร ความยาว เมืองกาฬสินธุ์

 (เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) 120.00 ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  329,000  บาท

40 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  -ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ถนนดอนกลอย เป็นท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

เชื่อมริมแก่งดอนกลาง พร้อมบ่อพักความยาว 100.00 เมตร 

 (เสนอโดยชุมชนดอนกลอย) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  275,000  บาท

41 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร เขตเทศบาล สํานักการช่าง

แยกซอยสุขสบายใจ 3 ฝั่งซ้ายทาง ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 68.00 เมืองกาฬสินธุ์

(ตรงข้ามบ้านนายสังวาลย์ เมืองโคตร) เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 340.00

 (เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  226,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



69

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

42 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ซอยแยกซอยอภัย 1 ฝั่งซ้ายทาง ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 53.00 เมืองกาฬสินธุ์

(ข้างบ้านป้าบรรจง) เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 159.00

 (เสนอโดยชุมชนหน้าโรงซ่อม ร.พ.ช.) ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  99,000  บาท

43 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร ความ เขตเทศบาล สํานักการช่าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

ถนนพิมพะนิตย์จากแยกแดงป้ายไป พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  300.00 ตร.ม.

บ้านกุดอ้อ และรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย

 (เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ความยาว

105.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  482,000  บาท

44 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา  -ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ถนนวิโรจน์รัตน์ จากแยกคลีนิคสัตว์ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล.ความ เมืองกาฬสินธุ์

ถึงหน้าสํานักงานเทศบาลเมือง ยาวรวม 359.00 เมตร ตามแบบแปลน

กาฬสินธุ์  เทศบาลกําหนด

 (เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) งบประมาณ 1,542,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



70

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

45 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อม  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร ความ เขตเทศบาล สํานักการช่าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 77.00 เมตร เมืองกาฬสินธุ์

ซอยโรงเรียนอนุบาลบุญโฮม-ศุภฤกษ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 308.00 ตร.ม.

 -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย

0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ความยาว

113.00 เมตร (ฝั่งขวามือ) ตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด

งบประมาณ  491,000  บาท

46 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศ-  -เพื่อจัดประชุม และประชาสัมพันธ์ เขตเทศบาล สํานักการช่าง

บาลเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดิน งบประมาณ  20,000  บาท เมืองกาฬสินธุ์

เพื่อพัฒนาพื้นที่

๔๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า   -ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุม เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล

งบประมาณ  ๕๐๐,000  บาท

๔๘ โครงการขยายเขตน้ําประปา   -ขยายเขตประปาให้ครอบคลุม เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล

งบประมาณ  ๕๐๐,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



71

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูลึกเฉลี่ย เขตเทศบาล สํานักการช่าง

รูปตัวยูถนนกาฬสินธุ์ จากไปรษณีย์ 0.50 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ความยาว

ถึงแยกถนน  1155 374.00 เมตร 

งบประมาณ 1,309,459 บาท

(เงินอุดหนุน)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



72

พันธกิจที่  3  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่  11  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

เป้าประสงค์ที่  15  ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการอุดหนุนสมาคม  -อุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ย เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ใน

ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ การดําเนินกิจกรรมของสมาคม และเพื่อจัด

ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

งบประมาณ  1๕๐,000  บาท

๒ โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวัน  -จัดกิจกรรมเพื่อให้ครอบครัวเห็นความ เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

แม่แห่งชาติ สําคัญของแม่ในวันแม่แห่งชาติ

งบประมาณ  60,000  บาท

๓ โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลด  -จัดกิจกรรมวันสตรีไทยสากลและวันสตรี เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน ไทย (๘ มีนาคม และ ๑ สิงหาคม)

 -จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย

ท้องถิ่นไทยบูรณาการกับงานวันสตรีและ

ครอบครัว

พ.ศ.2558
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2557
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -การจัดอบรมเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลด

ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน

งบประมาณ  40,000  บาท

๔ โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์  -ประชุมเตรียมความพร้อม เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

สําหรับเยาวชน  -จัดหาพื้นที่สร้างสรรค์สําหรบัเด็กและเยาวชน

 -จัดกิจกรรมเข้าค่ายเพิ่มทักษะและนันทนาการ

สําหรับเด็กและเยาวชน

 -ประเมินผล

 -สรุปผลการดําเนินงาน

งบประมาณ  ๑๐๐,000  บาท

๕ โครงการการประชุมประจําเดือน  -  จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนและ หอประชุมธรรมาภิบาล กองสวัสดิการฯ

คณะกรรมการชุมชนและผู้นํา ผู้นําชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ เป็นประจําทุกเดือน

ชุมชน งบประมาณ  ๕๔๐,000  บาท

๖ โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด  - ดําเนินการของศูนย์ฯทั้ง 3 เขต ศูนย์บริการถ่ายทอดเทค กองสวัสดิการฯ

เทคโนโลยีเกษตรชุมชน งบประมาณ  20,000 บาท โนโลยีเกษตรกรชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗ โครงการเฝ้าระวังและติดตาม  -ปรับปรุงพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดใน เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู  ผู้ติดยา การทํากิจกรรมร่วมกันในสังคมในด้านต่าง ๆ

เสพติด  -ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ปกครองของผู้ที่ผ่านการ

บําบัดฟื้นฟู

งบประมาณ  10,000  บาท

๘ โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  -จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  เพื่อปลูกจิต เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

สํานึกให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยได้ตระหนัก

ถึงโทษของยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการเฝ้า

ระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 -ให้การสนับสนุนในด้านการบําบัดรักษาผู้

ติดยาเสพติด

งบประมาณ  20,000  บาท

๙ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม  -จัดอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชน นอกสถานที่ กองสวัสดิการฯ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้นํา และผู้นําชุมชนจากกลุ่มต่าง ๆ 

ชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน งบประมาณ  50,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐ โครงการอบรมจัดทําและทบทวน  -ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการ ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

แผนชุมชน จัดทําแผนชุมชน 36  ชุมชน

 -ให้ชุมชนทั้ง 36 ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ  

ระดมความคิดเห็นในการนําปัญหาและความ

ต้องการที่มีความจําเปน็เร่งด่วนมาจัดทําแผน

ระดับชุมชนและนําแผนที่ผ่านเวทีการประชาคม

ของชุมชนแล้วมาทบทวนว่ามีความจําเป็นเร่ง

ด่วนที่ต้องรีบดําเนินการ

งบประมาณ  ๕๐,000  บาท

๑๑ โครงการประกวดชุมชนดีเด่น  -ประชาสัมพันธ์ให้ประธานชุมชนได้ส่งผล ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

งานของตัวเองและผลงานของชุมชนตาม 36  ชุมชน

ตัวชี้วัดเพื่อเข้ารับการพิจารณา

 -คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้พิจารณา

ผลงานลงพื้นที่ชุมชนเพื่อตรวจสอบผลงานของ

ชุมชนที่ส่งมา

งบประมาณ  2๐,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



76

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๒ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์  -จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด ชุมชนในเขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

สมานฉันทร์  ปรองดอง ความสัมพันธ์  เพื่อให้เกิดความสามัคคี 36  ชุมชน

ปรองดอง 

งบประมาณ  12๐,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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พันธกิจที่  3  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่  12  สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน

เป้าประสงค์ที่  16  มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเหล่า  - อุดหนุนงบประมาณให้กับเหล่ากาชาด เขตเทศบาล สํานักปลัด

กาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ในภารกิจให้ความ

ช่วยเหลือประชาชนของสภากาชาด

จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ  30,000  บาท

๒ โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอด  -อุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัด เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

จังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐  บาท

๓ โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน  -อบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนโดยมุ่งเน้นแนว เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือตามโครงการ

อันเนื่องในพระราชดําริ

งบประมาณ 30,๐๐๐  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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พันธกิจที่  3  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่  13  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าประสงค์ที่  17  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันและรักษาความสงบ  -อุดหนุนงบประมาณให้หอการค้าจังหวัด- เขตเทศบาล สํานักปลัด

เรียบร้อยในเขตเทศบาลด้วย CCTV กาฬสินธุ์  ตามโครงการป้องกันและรักษาความ

ภาคประชาชน สงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้วย

CCTV ภาคประชาชน 

งบประมาณ 400,000  บาท

2 โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชน  -รณรงค์และประชาสัมพันธ์ พร้อมออกเดิน เขตเทศบาล สํานักปลัด

คืนถนนให้กับสังคม ขอความร่วมมือจากอาคารบ้านเรือนของ

ประชาชน  ห้างร้าน ในการจัดระเบียบทางเท้า

งบประมาณ  10,000  บาท   

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติ  -จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิดสํานึกด้านความ เขตเทศบาล สํานักปลัด

เหตุทางถนน ปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน  เช่น  จัด

ทําป้านรณรงค์อุบัติเหตุ  จัดนิทรรศการ ติด

สัญญาณสะท้อนแสงให้กับรถยนต์  รถจักร-

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



79

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยานยนต์ที่เข้าร่วมกืจกรรม ในช่วงเทศกาล

ปีใหม่  และเทศกาลสงกรานต์  ประจําปี 2558

งบประมาณ  100,000  บาท

4 โครงการจัดระบบจราจรวงเวียนน้ําพุ  -จ้างเหมาดําเนินการตีเส้นเครื่องหมายจราจร เขตเทศบาล สํานักปลัด

หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทางสําหรับคนข้าม  

 -ก่อสร้างเกาะบังคับทางเข้าวงเวียน

 -ติดตั้งป้ายห้าม ป้ายเตือน

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  370,000  บาท

5 โครงการจัดระบบจราจรรอบ  -จ้างเหมาดําเนินการตีเส้นเครื่องหมายจราจร เขตเทศบาล สํานักปลัด

วัดใต้โพธิ์ค้ํา พร้อมทางสําหรับคนข้าม

 -ก่อสร้างเกาะบังคับทางเข้าวงเวียน

 -ติดตั้งป้ายห้าม ป้ายเตอืน

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

งบประมาณ  350,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



80

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร  -จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้ด้านการป้องกัน เขตเทศบาล สํานักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ และบรรเทาสาธารณภัยทั้งภาคทฤษฎีและ

ทัศนศึกษาดูงาน ภาคปฏิบัติให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) ทั้ง  10  รุ่น ไม่น้อยกว่า

80  คน

งบประมาณ  50,000  บาท

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน  -จัดชุดสายตรวจจักรยาน อปพร.ออกตรวจ เขตเทศบาล สํานักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย ตราเพื่อเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยพร้อมทั้งดูแล

(สายตรวจจักรยาน อปพร.) ความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนทั้ง  36  ชุมชน

และตามสถานที่ราชการในเขตเทศบาลเมือง-

กาฬสินธุ์

งบประมาณ  558,000  บาท

8 โครงการอบรมให้ให้ความรู้กับ  -จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการป้องกันและระงับ เขตเทศบาล สํานักปลัด

ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย อัคคีภัยเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

เบื้องต้น ให้แก่ประชาชนในชุมชนทั้ง  36  ชุมชน

งบประมาณ  20,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558



81

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษา  -เพื่อเฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์ บริเวณหน้าสํานักงาน สํานักปลัดฯ

ความปลอดภัย สินของทางราชการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 -เพื่อป้องกันการลักขโมยหรือโจรกรรม

ทรัพย์สินของทางราชการ

 -เพื่อเป็นการยบัยั้งหรือป้องกันการเกิดอัคคีภัย

ต่อทรัพย์สินของทางราชการ

งบประมาณ  280,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม พื้นที่ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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