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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 
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ค ำน ำ 
 

  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  โดยเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมจริงทั้งหมดในพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559           
ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล รวมถึง
ภาคเอกชน  สมาคม  องค์กรชุมชน ได้ร่วมกันจัดท าขึ้นจนส าเร็จลุล่วง  คณะผู้บริหารขอขอบคุณทุกส่วน   
ที่เกี่ยวข้อง และจะก ากับ ดูแล สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานเพ่ือให้
วิสัยทัศน์บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด 
 
 

 

  
 

 (นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม)  
    นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ ์

 



      ง 
 

สารบญั 
 

เรื่อง              หน้า  
ปรัชญาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   ก 
ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   ข 
คํานํา      ค 
สารบัญ      ง 
ส่วนที่ 1  บทนํา     1  

 -  ลักษณะของแผนการดําเนินงาน    
 -  วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน    
 -  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 -  ประโยชน์ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

ส่วนที่ ๒  บญัชีโครงการ/กิจกรรม    2  
 -  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ    ๒ 

 -  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ    6 
 

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

- โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน         68  

- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์     71  

- โครงการจัดงานวันเทศบาล       74 

- โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง  77 
 

เป้าประสงคท์ี ่ 2 :  การเปดิโอกาสใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วม 
- โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน     79 
- โครงการจัดเวทีสาธารณะ         82 
- โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์       85  
- โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล       88 

- โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุและโทรทศัน์   91 
- โครงการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน    94 
- โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

หอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน      97 
- โครงการสนับสนุนการเลือกต้ังตามระบอบประชาธิปไตย   100 
- โครงการจัดทํารายงานผลงานของฝ่ายกิจการสภา    103 

 
 



 
สารบญั (ต่อ) 

 

เรื่อง              หน้า  
 
ยุทธศาสตรท์ี่  2  :  พฒันาศักยภาพของบคุลากรในองค์กร 
เป้าประสงคท์ี ่ 3 :  บคุลากรมีองค์ความรู้ในการปฏบิตัหิน้าที ่

- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาล- 
เมืองกาฬสินธ์ุ        105 

- โครงการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนา     107 
- โครงการฝึกอบรมสัมมนาบคุลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล 109 
- โครงการคัดเลือกพนักงานลูกจ้างดีเด่นประจําปี    111 
- โครงการอบรมคุณธรรมนําการปฏิบัติงานพนักงานลูกจา้งประจําปี  113 
- โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   115 
- โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามในบันทึก 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง 118 
- โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา    121 
- โครงการพัฒนาครู       123  
- โครงการพัฒนาครูผู้แลเด็กเลก็ของศูนย์พัฒนา    125 
- โครงการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส     127  
- โครงการฝึกอบรมของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา   129 
- โครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศกึษา 

สังกัดเทศบาล        131 
 

ยุทธศาสตรท์ี่  3  :  การเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิราชการ 
เป้าประสงคท์ี ่ 4 :  การพฒันาประสทิธภิาพการจัดหารายได ้

- โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรม LTAX 3000  
และ LTAX GIS        133 

 
เป้าประสงคท์ี ่ 5  :  การใชท้รพัยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

- โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม  บํารุงรักษาสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 136 
- โครงการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง     138 
- โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน      140 

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

- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา     143 
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ      146 

 
 



 
สารบญั (ต่อ) 

 

เรื่อง              หน้า  
 
- โครงการฝึกอบรมและแข่งขนักีฬาเด็กเยาวชน – ประชาชน   148 
- โครงการแข่งขันเดิน – ว่ิงเพ่ือสุขภาพ “เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุมินิมาราธอน” 150 
- โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู     152 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ  154 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล   156 
- โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาดีเด่น  159 
- โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย    162 
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ   164 
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน     167 
- โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา     169 
- โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น     172 
- โครงการจัดงานวันครู       175 
- โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส     177 

 
ยุทธศาสตรท์ี่  5  :  พฒันาศักยภาพผูเ้รียน 
เป้าประสงคท์ี ่ 7 :  นกัเรียนไดร้บัการพฒันาอย่างเต็มศักยภาพ 

- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา    179 
- โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  182 
- โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ   184 
- โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน      186 
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา   189 
- โครงการอาหารเสริมนม       191 
- โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล  4 

(ถนนประดิษฐ)์        194 
- โครงการอ่ิมท้องสมองใส       196 
- โครงการเข้าค่ายวิชาการ       198 
- โครงการปัจฉิมนิเทศ       201 
- โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา    203 
- โครงการพ่อแม่คนที่สอง       206 
- โครงการเข้าค่ายเยาวชน       208 
- โครงการจัดทําแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    210 
- โครงการนิเทศภายใน       213 

 
 
 
 



 
สารบญั (ต่อ) 

เรื่อง         หน้า  
 
ยุทธศาสตรท์ี่  6  :  ฟื้นฟขูนบธรรมเนียม  ประเพณ ี ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
เป้าประสงคท์ี ่ 8 :  ขนบธรรมเนียม  ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

   ได้รบัการสบืสานและเผยแพร ่
- โครงการเฉลิมพระเกียรติ  5  ธันวามหาราช     215 
- โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมเมืองกาฬสินธ์ุสู่ความเข้มแข็ง  218 
- โครงการสง่เสริมฟ้ืนฟูประเพรีวัฒนธรรมไทย    220 

 
ยุทธศาสตรท์ี่  7  :  การเสริมสร้างเครือขา่ยภาครัฐ  เอกชนและประชาชน 
เป้าประสงคท์ี ่ 9 :  มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ 

- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน    226 
- โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนใหกั้บสังคม    228 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง     230 
- โครงการเทศบาลต้านการทุจริต      233 
- โครงการอบรมพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (LA-21)   236 
- โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพ่ือลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน 239 
- โครงการประเพณีบุญซําฮะ      242 
- โครงการเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” 

กับการอนุรักษ์มรดกไทย       244 
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

(SBMLD)        247 
- โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่  12 252 

 
ยุทธศาสตรท์ี่  8  :  พฒันาระบบบริการดา้นสาธารณสขุ 
เป้าประสงคท์ี ่ 10 :  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 

- โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน     255 
- โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน    258 
- โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นําจิตอาสาพัฒนา 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุและผู้นําชุมชน     261 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างต้ังครรภ์และหลังคลอด 263 

 
เป้าประสงคท์ี ่ 11 :  มีการป้องกนัและควบคุมโรค 

- โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาด     266 
- โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออก    268 
- โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์     271 
- โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน    274 
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ส่วนที ่ 1 

บทนํา 
 

ลักษณะของแผนการดําเนนิงาน 

  แผนการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของ
แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559  โดยโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีจะดําเนินการมาจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุที่เป็นรายได้ของเทศบาล  รวมทั้งโครงการพัฒนาท่ี
เทศบาลขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  หรือได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล  เป็นการนําแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  พ.ศ.2559 – 2561  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 
 



จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ
ที่จะดําเนินการ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

  (319,711,966  บาท)
พันธกิจที่ ๑ :  ๓๕ (63) 55.56 8,237,600         2.58 สํานักปลัดฯ
     การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี กองวิชาการฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :    ๑๙ (32) 59.38 3,384,000         1.06 กองสวัสดิการฯ
     พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร สํานักการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ ๑ :  ๑๐ (19) 52.63 2,410,000          0.75 สํานักการคลัง
การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร สํานักการสาธารณสุขฯ
เป้าประสงค์ที่ ๒ : ๙ (13) 69.23 974,000             0.30 สํานักการช่าง
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ๑๑ (17) 64.71 1,595,000         0.50
    พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๓ : ๑๑ (17) 64.71 1,595,000          0.50
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ๕ (14) 35.71 3,258,600         1.02
    การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ที่ ๔ ๑ (1) 100.00 600,000             0.19
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้

ส่วนที่  2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการในแผนพัฒนาฯ
(พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61)

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ
ที่จะดําเนินการ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

  (319,711,966  บาท)
เป้าประสงค์ที่ ๕ ๔ (13) 30.77 2,658,600          0.83
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
พันธกิจที่ ๒ : ๑๒๗ (241) 52.70 89,813,431       28.09 สํานักการศึกษา
    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สํานักปลัดฯ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ๑๕ (48) 31.25 2,350,000         0.74 สํานักการสาธารณสุขฯ
    พัฒนาการจัดการศึกษา สํานักการช่าง
เป้าประสงค์ที่ ๖ : ๑๕ (48) 31.25 2,350,000          0.74
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ๑๕ (32) 46.88 37,946,791       11.87
    พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่ ๗ : ๑๕ (32) 46.88 37,946,791        11.87
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ๘ (14) 57.14 1,870,000         0.58
    ส่งเสริมขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและ
    และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ ๘ : ๘ (14) 57.14 1,870,000          0.58
ขนบธรรมเนียม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการในแผนพัฒนาฯ
(พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61)
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จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ
ที่จะดําเนินการ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

  (319,711,966  บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ๑๒ (32) 37.50 5,140,000         1.61
    การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๙ : ๑๒ (32) 37.50 5,140,000          1.61
มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ๑๕ (30) 50.00 9,175,140         2.87
    พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
เป้าประสงค์ที่ 10 : ๗ (14) 50.00 1,770,000          0.55
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
เป้าประสงค์ที่  11 : ๘ (16) 50.00 983,000             0.31
มีการป้องกันและควบคุมโรค
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : ๑๓ (12) 108.33 290,000            0.09
    สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 12 : ๕ (5) 100.00 6,422,140          2.01
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม
เป้าประสงค์ที่ 13 : ๘ (7) 114.29 290,000             0.09
การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ๑ (6) 16.67 13,299,500       4.16
    พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 14 : ๑ (6) 16.67 13,299,500        4.16
มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์
คิดเป็นรอ้ยละของ

โครงการในแผนพัฒนาฯ
(พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61)
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จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ
ที่จะดําเนินการ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

  (319,711,966  บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 11 : ๔๘ (99) 48.48 24,882,000       7.78
    พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 15 : ๔๘ (99) 48.48 24,882,000        7.78
มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
พันธกิจที่  ๓ : ๒๒ (37) 59.46 3,001,515         0.94 กองสวัสดิการสังคม
     การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง สํานักปลัดฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 12 : ๑๕ (18) 83.33 1,863,515         0.58
    พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 16 : ๑๕ (18) 83.33 1,863,515          0.58
ชุมชนพึ่งตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ 13 : ๒ (4) 50.00 50,000              0.02
    สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 17 : ๒ (4) 50.00 50,000               0.02
มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ 14 : ๕ (15) 33.33 1,088,000         0.34
    สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๑8 : ๕ (15) 33.33 1,088,000          0.34
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 

รวมทั้งสิ้น ๑๘๔ (341) 53.96 101,052,546     31.61

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละของ

โครงการในแผนพัฒนาฯ
(พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61)

5



พันธกิจที่  1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์ที่  1  การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการประเมินผลการ  -จัดจ้างหน่วยงานภายนอกประเมิน 50,000         เขตเทศบาล กองวิชาการ

ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ เมืองกาฬสินธุ์ และแผนงาน
ปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายผลการ
ประเมินร้อยละ 80

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  -จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานประชา- 240,000       เทศบาล กองวิชาการ
ในการประชาสัมพันธ์ สัมพันธ์จํานวน  2  คน ในอัตราเดือนละ เมืองกาฬสินธุ์ และแผนงาน

10,000  บาท ต่อคน

๓ โครงการจัดงานวันเทศบาล  -ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จํานวน 9 รูป 50,000         หอประชุมธรรมาภิบาล สํานัก

 -มอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปลัดเทศบาล

ลูกจ้างดีเด่น

 -นายกฯอ่านสาส์นวันเทศบาล

 -นายกฯอบรมพนักงาน ลูกจ้าง 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕9

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 งบประมาณ 

(บาท)
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  -จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานด้าน 600,000       เทศบาล สํานัก

ในการปฏิบัติงาน ธุรการจํานวน  5  คน ในอัตราเดือนละ เมืองกาฬสินธุ์ ปลัดเทศบาล
10,000 บาท ต่อคน

5 โครงการปรับปรุงต่อเติม  -เปลี่ยนกระเบื้องพื้น กรเบื้องผนัง สุขภัณฑ์ 600,000       เทศบาล สํานัก
ห้องน้ําสํานักปลัดเทศบาล เคาร์เตอร์ อ่างล้างหน้า พร้อมระบบท่อ เมืองกาฬสินธุ์ ปลัดเทศบาล

สุขาภิบาล และต่อขยายห้องน้ําชั้นล่าง

ชาย - หญิง  ตามแบบมาตรฐาน

6 โครงการแข่งขันกีฬาองค์กร  -จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาล 150,000       สนามกีฬากลาง สํานักการศึกษา

ปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สมานฉันท์ปรองดอง มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและจัดส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาล

สัมพันธ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์

7 โครงการจ้างเหมาการบํารุง  -จ้างเหมาบุคคลในการซ่อมบํารุงและ 240,000       เทศบาล สํานักการช่าง
รักษาเครื่องจักรกล รักษาเครื่องจักรกล  จํานวน 2 คน ใน เมืองกาฬสินธุ์

อัตราเดือนละ 10,000 บาท ต่อคน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง  -จ้างเหมาบุคคลในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 120,000       เทศบาล สํานักการช่าง

ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สวนสาธารณะจํานวน 1 คน ในอัตรา เมืองกาฬสินธุ์
เดือนละ 10,000 บาท ต่อคน 

9 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่  -จ้างเหมาบุคคลในการออกแบบและ 240,000       เทศบาล สํานักการช่าง
ปฏิบัติงานด้านออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 2 คน ใน เมืองกาฬสินธุ์
ควบคุมงานก่อสร้าง อัตราเดือนละ 10,000  บาท ต่อคน

10 โครงการจ้างเหมาบํารุง  -จ้างเหมาบุคคลในการบํารุงรักษาระบบ 120,000       เทศบาล สํานักการช่าง
รักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค จํานวน 1 คน ในอัตรา เมืองกาฬสินธุ์

เดือนละ  10,000  บาทต่อคน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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พันธกิจที่  1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์ที่  2  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการเทศบาลพบสื่อ -จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศ 50,000         เทศบาล กองวิชาการ

มวลชนและผู้ประกาศข่าว ข่าวชุมชน เมืองกาฬสินธุ์ และแผนงาน
ชุมชน

2 โครงการจัดเวทีสาธารณะ  - จัดเวทีสาธารณะหรือจัดเวทีประชาคม 10,000         เขตเทศบาล กองวิชาการ
หรือการสํารวจความคิดเห็นของ และแผนงาน
ประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

3 โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ - จัดทําหนังสือพิมพ์หรือจุลสาร-วารสาร 350,000       เขตเทศบาล กองวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน/ครั้ง ครั้งละ 7,000 ฉบับ และแผนงาน

4 โครงการจัดทํารายงาน  -จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในรอบ 100,000       เขตเทศบาล กองวิชาการ
กิจการของเทศบาล ปีงบประมาณ  2558 และแผนงาน

5 โครงการเผยแพร่ประชา- -จัดทําสปอตผลงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ 144,000       เขตเทศบาล กองวิชาการ
สัมพันธ์ผลงานเทศบาล ของเทศบาล เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ และแผนงาน
ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ โทรทัศน์ท้องถิ่น 3  ครั้ง ต่อสัปดาห์

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 งบประมาณ 

(บาท)
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการประชุมประจํา  -จัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ 120,000       ห้องประชุม กองวิชาการ

เดือนคณะกรรมการหอ หอกระจายข่าวชุมชนเพื่อให้นําข้อมูล สภาเทศบาล และแผนงาน
กระจายข่าวชุมชน ข่าวสารไปเผยแพร่อย่างถูกต้อง

7 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม  -ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนา 50,000         เขตเทศบาล กองวิชาการ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ศักยภาพด้านการนําเสนอข่าวสารของ และแผนงาน
งานของคณะกรรมการหอ คณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน
กระจายข่าวชุมชนและ  
ผู้ประกาศข่าวชุมชน

8 โครงการสนับสนุนการเลือก  -เทศบาลเป็น อปท.มีบทบาทอย่างใกล้- 100,000       เขตเทศบาล สํานักปลัด
ตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ชิดที่จะส่งเสริมการปกครองระบอบ เทศบาล

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและเป็นองค์กรที่จะ
สนับสนุนเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์

9 โครงการจัดทํารายงานผล  - จัดทํารายงานกิจการสภาเทศบาล 50,000         เขตเทศบาล สํานัก
งานของฝ่ายกิจการสภา จํานวน  400  เล่ม ปลัดเทศบาล

 - รวมรายงานการประชุมสภาเทศบาล
จํานวน  20  เล่ม 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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พันธกิจที่  1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
เป้าประสงค์ที่  3  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการอบรมให้ความรู้  -จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย 50,000         อาคารหอประชุม กองวิชาการฯ

ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ที่มีความจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน ธรรมาภิบาล

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้กับตัวแทนชุมชนๆละไม่น้อยกว่า 3 คน

2 โครงการประเมินยุทธศาสตร์  -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับการ 30,000         เทศบาลเมือง กองวิชาการฯ
การพัฒนา ประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การ กาฬสินธุ์

พัฒนาให้กับบุคลากรเทศบาลจํานวน

ไม่น้อย  50  คน  

3 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ  -พนักงานเทศบาลและอาสาสมัครชุมชน 10,000         เทศบาลเมือง สํานักการคลัง
ระเบียบพัสดุ ร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) กาฬสินธุ์

ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องเรียนรู้
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยดําเนินการลําดับ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

สถานที่ดําเนินการ
 งบประมาณ 

(บาท)
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการฝึกอบรมสัมมนา -เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานพนักงาน 100,000        -เทศบาลเมือง สํานักปลัด
บุคลากรและทัศนศึกษา เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง กาฬสินธุ์ เทศบาล
ดูงานบุคลากรเทศบาล ประจําและพนักงาน  -พื้นที่ต่างจังหวัด

5 โครงการคัดเลือกพนักงาน   -พิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล 30,000         อาคารหอประชุม สํานักปลัด
ลูกจ้างดีเด่นประจําปี  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจํา ธรรมาภิบาล เทศบาล

 พนักงานจ้างและพนักงานสถานธนา-
นุบาล  ที่ปฏิบัติงานดีเด่นอย่างน้อย 9 คน
 -มอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการคัดเลือก

6 โครงการอบรมคุณธรรมนํา  -พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 20,000         อาคารหอประชุม สํานักปลัด
การปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ได้รับการ ธรรมาภิบาล เทศบาล
ลูกจ้างประจําปี ฝึกอบรม  ไม่น้อยกว่า  40  ซม./คน/ปี

 -พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างผ่านการ
อบรมตามโครงการในหัวข้อ "คุณธรรม
นําการปฏิบัติงาน" 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

12



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม  -เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานพนักงาน 45,000          -จังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักปลัด

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง  -พื้นที่ต่างจังหวัด เทศบาล
ประจําและพนักงานจ้าง

8 โครงการประชุมมอบนโย-  - เพื่อให้บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 10,000         อาคารหอประชุม สํานักปลัด

บายการปฏิบัติราชการและ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ- ธรรมาภิบาล เทศบาล

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ภาพและบรรลุสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง

การปฏิบัติราชการพนักงาน ไว้ไม่น้อยกว่า 300 คน

เทศบาลลูกจ้างประจํา  
พนักงานจ้าง

9 โครงการพัฒนาพนักงานครู จัดส่งพนักงานครู และบุคลากรทางการ        360,000 วันเวลาและ สํานักการศึกษา

และบุคลากรสํานักการศึกษา ศึกษาเข้าอบรมสัมมนาตามที่กรมส่งเสริม สถานที่ตามที่

การปกครองท้องถิ่นกําหนด กรมส่งเสริมฯกําหนด

  1.โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบ
สนามกีฬา  งบประมาณ  12,000 บาท
 2. โครงการพัฒนาครู 
 -ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบประมาณ 267,000 บาท
 -ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ 
57,000  บาท
3.โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ศูนย์พัฒนา งบประมาณ 18,000 บาท
4.โครงการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส
งบประมาณ  6,000 บาท

10 โครงการฝึกอบรมของพนัก- จัดอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการ        100,000 เทศบาลเมืองฯ สํานักการศึกษา

งานครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
ศึกษา

11 โครงการจัดหาครูและบุคลากร จัดหาบุคคลที่ทําหน้าที่ครูผู้สอน และ        840,000 สถานศึกษา สํานักการศึกษา

สนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลน บุคลากรสนับสนุนการศึกษา โดยจ้างเป็น ในสังกัดเทศบาล

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล พนักงานจ้างและจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นรายเดือนจํานวน 22 อัตรา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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พันธกิจที่  1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ที่  4  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 1.สํารวจการใช้ประโยชน์ประกอบการ        600,000 พื้นที่เขตปกครอง สํานักการคลัง

และทะเบียนทรัพย์สินโปร- ในแปลงที่ดินและอาคารหรือโรงเรือน ของเทศบาลฯ
แกรม LTAX 3000 และ (ผท.9)

LTAX GIS 2.ออกตรวจสอบห้องว่าง หอพัก บ้านเช่า พื้นที่เขตปกครอง
อพาร์ทเมนต์ ฯลฯ ของเทศบาลฯ
3.ออกสํารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อตรวจ พื้นที่เขตปกครอง
สอบผู้ประกอบการรายใหม่ เช่น การติด ของเทศบาลฯ
ตั้งป้าย
4.ขอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือสิทธิของ สํานักงานที่ดิน
ที่ดินหรืออาคารตามการจดทะเบียนสิทธิ จังหวัดฯ
5.คัดลอกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสิทธิใน สํานักงานที่ดิน
แปลงที่ดิน จากสํานักงานที่ดิน จังหวัดฯ
6.รับแจ้งห้องเช่าว่างหอพัก บ้านเช่า ฝ่ายแผนที่ภาษี
อพาร์ทเมนต์ ฯลฯว่าง
7.ปรับข้อมูลลงในทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายแผนที่ภาษี
(ผท.4) (ผท.5)
8.รายงานการปรับข้อมูล (ผท.13) ฝ่ายแผนที่ภาษี
9.บันทึกข้อมูลตามโปรแกรม LTAX

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3000
10.บันทึกข้อมูลตามโปรแกรม EpTis ฝ่ายแผนที่ภาษี
11.ข้อมูลพนักงาน/ข้าราชการเบิกเงินค่า ฝ่ายแผนที่ภาษี
เช่าบ้าน จากส่วนงานราชการต่าง ๆ และ 
อ.ป.ท.พื้นที่ขา้งเคียง
12.รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ฝ่ายแผนที่ภาษี
เดือน
13.รายงานปรับข้อมูลการใช้แผนที่ภาษี ฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
 -งวดที่ 1
 -งวดที่ 2
 -งวดที่ 3

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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พันธกิจที่  1  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ที่  5  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติ

ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน งานของส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้

1) จัดซื้อม้าเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง 30,800         เทศบาล สํานักปลัดฯ

จํานวน  14  ตัว ๆ ละ 2,200 บาท เมืองกาฬสินธุ์

2) จัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จํานวน 5 ชุดๆ 12,000 สํานักปลัดฯ

ละ 2,400 บาท

3) จัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต จํานวน 8,500           สํานักปลัดฯ

1 ตัว ๆ ละ 8,500 บาท
4) จัดซื้อโต๊ะหินอ่อน จํานวน 2 ชุด ๆละ 5,000           สํานักปลัดฯ
2,500 บาท

5) จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู้ ๆละ 13,000         สํานักปลัดฯ
3,250 บาท 

6) จัดซื้อตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน จํานวน 22,800         สํานักปลัดฯ
6 ตู้ ๆ ละ 3,800 บาท

7) จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง จํานวน 2 5,600           สํานักปลัดฯ
ตู้ ๆ ละ 2,800 บาท

พ.ศ.2559 งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2558

17



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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) จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดลิ้นชัก จํานวน 9,600           สํานักปลัดฯ
2 ตู้ ๆ ละ 4,800  บาท

9) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 46,000         สํานักปลัดฯ
13000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

23,000 บาท 

10) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 28,000         สํานักปลัดฯ
24000 บีทียู จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ

28,000  บาท

11) จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิว จํานวน 9,400           สํานักปลัดฯ

1 หลัง ๆ ละ 9,400 บาท

12) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ 78,000         สํานักปลัดฯ

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 39,000 บาท

13) จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 59,000         สํานักปลัดฯ

และค่าติดตั้งจํานวน 8 ตัว 

14) จัดซื้อไมค์ลอย จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 6,700           สํานักปลัดฯ

6,700 บาท

15) จัดซื้อปั๊มน้ําอัตโนมัติ จํานวน 1 9,000           สํานักปลัดฯ

เครื่อง ๆ ละ 9,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 34,000         สํานักปลัดฯ

จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 17,000 บาท

17) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 8 13,600         สํานักปลัดฯ

เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท 

18) จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 200,000       สํานักปลัดฯ

8 ต้น ๆ ละ 25,000  บาท

19) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์จํานวน 7,400           สํานักปลัดฯ

2 เครื่อง ๆ ละ 3,700  บาท

20) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 11,000         สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท

21) จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จํานวน 10 14,900         สํานักการศึกษา

ตัว ๆ ละ 1,490 บาท

22) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 46,000         สํานักการศึกษา

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท

23) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 7,400           สํานักการศึกษา

2 เครื่อง ๆ ละ 3,700  บาท

24) จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติมิเดียจํานวน 7,600           สํานักการศึกษา

1 เครื่อง 

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25) จัดซื้อล๊อกเกอร์เก็บรองเท้าจํานวน 18,000         สํานักการศึกษา

6 ตู้ ๆ ละ 3,000 บาท

26) จัดซื้อทีวีจอแบน จํานวน 2 เครื่อง ๆ 52,800         สํานักการศึกษา

ละ 26,400 บาท

27) จัดซื้อกล้องวงจรปิด จํานวน 1 ชุด 22,600         สํานักการศึกษา

28) จัดซื้อล๊อกเกอร์เก็บที่นอน จํานวน 30,000         สํานักการศึกษา

6 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท

29) จัดซื้อพัดลมโคจรจํานวน 24 ตัว ๆ 30,000         สํานักการศึกษา

ละ 1,250 บาท

30) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 22,000         สํานักการศึกษา

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท

31) จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น จํานวน 6,400           สํานักการคลัง

2 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท

32) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 115,000       สํานักการคลัง

5  ชุด ๆ ละ 23,000 บาท
33) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 14,800         สํานักการคลัง

จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 3,700  บาท

34) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 7,300           สํานักการคลัง

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,300 บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
35) จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 1 3,100           สํานักการคลัง

เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท

36) จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกจํานวน 150 42,000         สํานักการช่าง

ตัว ๆ ละ 280 บาท

37) จัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง 22,000         สํานักการช่าง

จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,200  บาท

38) จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด ๆ 9,500           สํานักการช่าง

ละ 9,500  บาท 

39) จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 3,900           สํานักการช่าง

ตัว ๆ ละ 1,950  บาท

40) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ 16,000         สํานักการ

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท สาธารณสุขฯ

41) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 3,700           สํานักการ

1 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท สาธารณสุขฯ

42) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 1,700           สํานักการ

เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท สาธารณสุขฯ

43) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย 38,000         สํานักการ

แบบข้อแข็ง จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ สาธารณสุขฯ

9,500 บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
44) จัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง 13,200         กองวิชาการฯ

จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท

45) จัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย จํานวน 36,000         กองวิชาการฯ

2 เครื่อง ๆ ละ 18,000  บาท

46) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 5,000           กองวิชาการฯ

เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท

47) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 32,000         กองวิชาการฯ

2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท

48) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน 3,700           กองวิชาการฯ

1 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท

49) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 7,400           กองสวัสดิการสังคม

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมสนามกีฬากลาง 950,000       สนามกีฬากลาง สํานักการศึกษา

บํารุงรักษาสนามกีฬากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

3 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  - ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  67,200         โรงเรียนสังกัด สํานักการศึกษา

ความเร็วสูง งบประมาณ  50,400  บาท เทศบาล

 - ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  
16,800  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการพัฒนาห้องสมุด ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา 4 แห่ง 400,000       เทศบาลเมืองฯ สํานักการศึกษา

โรงเรียน เพื่อพิจารณาจัดทําโครงการ

 - ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  

งบประมาณ  300,000  บาท

 - ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  
100,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่  6  ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการปรับปรุงหลักสูตร  -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลัก          80,000 โรงเรียนเทศบาล/ สํานักการศึกษา

สถานศึกษา สูตรสถานศึกษาสอดคล้องตามบริบทของ ศพด.
สถานศึกษา

 - ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  
งบประมาณ  60,000  บาท
 - ระดบัมัธยมศึกษา งบประมาณ  
20,000  บาท

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่ง  -จัดกิจกรรมการแสดงและเสริมสร้าง        250,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา 8-10
ชาติ ประสบการณ์และมอบรางวัล

3 โครงการฝึกอบรมและแข่งขัน จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตะกร้อ        200,000 สนามกีฬากลาง สํานักการศึกษา
กีฬาเด็กเยาวชน - ประชาชน วอลเลย์บอล  ฟุตบอล จังหวัดกาฬสินธุ์/

สนามกีฬาในเขต
เทศบาล

4 โครงการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อ จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ "เทศบาล          60,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา
สุขภาพ "เทศบาลเมืองกาฬ- เมืองกาฬสินธุ์มินิมาราธอน"
สินธุ์มินิมาราธอน"

ลําดับ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
 งบประมาณ 

(บาท)

24



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู สําหรับ          60,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

โกล์หนู เยาวชนและประชาชน

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้น จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิค          50,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา
แอโรบิคสนามกีฬากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์

7 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา        200,000 สถานศึกษาใน สํานักการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จัดทําแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด สังกัด

 - ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  
งบประมาณ  150,000  บาท
 - ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  
50,000  บาท

8 โครงการส่งเสริมองค์กรปก- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการ        350,000 สถานศึกษาใน สํานักการศึกษา
ครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผน ศึกษา สังกัด
พัฒนาดีเด่น  - ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  

งบประมาณ  300,000  บาท
 - ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  
50,000  บาท

9 โครงการจัดทําศูนย์การเรียน  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบ ศูนย์การ-          50,000 ร.ร.ท.3 สํานักการศึกษา

รู้สําหรับเด็กปฐมวัย เรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๓

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  -ซ่อมแซมบูรณะอาคารเรียนและอาคาร        800,000 โรงเรียนสังกัด สํานักการศึกษา

อาคารเรียนและอาคารประกอบ ประกอบ  ดังนี้ เทศบาล
 -โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์ 
200,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
 200,000 บาท
 -โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ํา 
(ถนนประดิษฐ์) 200,000 บาท
 -โรงเรียนเทศบาล  2 วัดสว่างคงคา
200,000 บาท  ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด

11 โครงการส่งเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียน          50,000 ร.ร.ท.2. สํานักการศึกษา

รักการอ่าน เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา 

12 โครงการประเมินคุณภาพ คณะกรรมการออกติดตามประเมินคุณ-          20,000 สถานศึกษาใน สํานักการศึกษา

การจัดการศึกษา ภาพการจัดการศึกษา สังกัดเทศบาล
13 โครงการแข่งขันคนเก่งใน จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการจัดทํา          80,000 โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

โรงเรียนท้องถิ่น ข้อสอบ ป.5 และ ม.2 ทั้ง  5 กลุ่มสาระ
การเรียน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการจัดงานวันครู จัดกิจกรรมวันครู          90,000 โรงเรียนเทศบาล 1 สํานักการศึกษา 1-16

หรือ หอประชุม
ธรรมาภิบาล

15 โครงการจัดการศึกษาแก่ จัดเจ้าหน้าที่ทําการสอนให้แก่เด็กด้อย          10,000  เขตเทศบาล สํานักการศึกษา
เด็กด้อยโอกาส โอกาสในเขตเทศบาล

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาศีกยภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่  7  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการรณรงค์ป้องกัน  - ประชุมวางนโยบายดําเนินการและ        475,000 โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา ติดตามผล สังกัด 4 แห่ง

2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เข้าค่ายเก็บตัวนักเรียนและนํานักกีฬาเข้า        350,000 สนามกีฬากลางจังหวัด สํานักการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน ร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ / ระดับภาคฯ

ท้องถิ่น และระดับประเทศ ณ จ.บุรีรัมย์ /ระดับประ-

เทศ ณ จ.กาญจนบุรี

3 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม ดําเนินการแข่งขันกีฬาสําหรับพนักงาน          50,000 สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลเมือง ครู ลูกจ้าง และนักเรียนในสังกัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์
4 โครงการสนับสนุนอาหาร จัดสรรเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้   23,402,400 สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

กลางวัน เด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลและสังกัด เทศบาล 6 แห่ง / 

สพฐ.10 แห่ง สังกัด สพฐ. 4 แห่ง

 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล งบประมาณ
จํานวน 7,822,400  บาท
 - โรงเรียนสังกัด สพฐ. งบประมาณ
จํานวน  15,630,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการส่งเสริมและสนับ- จัดกิจกรรมส่งเสริมการสอนในโรงเรียน        160,000 โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

สนุนกิจกรรมในสถานศึกษา

6 โครงการอาหารเสริม(นม) จัดประชุมวางแผนจัดทําโครงการพิจารณา   11,109,391 สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

จัดหาอาหารเสริม (นม) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

6 แห่ง / สังกัด สพฐ.

4  แห่ง

7 โครงการก่อสร้างลานคอน ก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ โรง-        500,000 ร.ร.ท.4 สํานักการศึกษา

กรีตเอนกประสงค์ โรงเรียน เรียนเทศบาล 4 (ถนนประดิษฐ์) หนา ถนนประดิษฐ์
เทศบาล 4 (ถนนประดิษฐ์) 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

950.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
กําหนด

8 โครงการอิ่มท้องสมองใส สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียน        820,000 ร.ร.ท.2 สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

9 โครงการเข้าค่ายวิชาการ จัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน        100,000 สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

วิชาการในการดําเนินโครงการ เทศบาล/ศูนย์การ
เรียนรู้

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

29



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการปัจฉิมนิเทศ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา          80,000 โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เทศบาล

11 โครงการจัดนิทรรศการแสดง คัดเลือกตัวแทนครูและนักเรียนเข้าแข่ง-        500,000 ระดับภาคฯ สํานักการศึกษา

ผลงานการศึกษา ขันระดับประเทศ ณ จังหวัดบุรีรัมย์/
ระดับประเทศ 

ณ จังหวัดนนทบุรี

12 โครงการพ่อแม่คนที่สอง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน        300,000 โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

เพื่อรับทุนการศึกษา จํานวน 600 คน

13 โครงการเข้าค่ายเยาวชน ส่งเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม          30,000 อปท.ของจังหวัดที่ สํานักการศึกษา

เป็นเจ้าภาพ

14 โครงการจัดทําแบบประเมิน จัดทําเครื่องมือประเมินทั้ง  3  กลุ่ม          50,000 โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระที่กําหนด
15 โครงการนิเทศภายใน  - ผู้บริหารสถานศึกษาออกนิเทศ          20,000 สถานศึกษา สํานักการศึกษา

ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ในสังกัด
 - จัดทําเอกสารเผยแพร่เสริมความรู้
ให้ครูใช้ประกอบการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่  8  ขนบธรรมเนียม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการเฉลิมพระเกียรติ  5  -จัดวางพานพุ่มเงินพุ่มทองเพื่อถวาย        100,000 บริเวณสํานักงาน สํานักปลัดฯ

ธันวามหาราช เครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวาย เทศบาลและหอ
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ประชุมธรรมาภิบาล

2 โครงการสนับสนุนจังหวัด  -อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทําการ        200,000 เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ
ในการจัดงานมหกรรมโปง- ปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
ลางแพรวาและงานกาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

๓ โครงการครอบครัวคุณธรรม  - จัดกิจกรรมให้เกิดความรักความอบอุ่น          40,000 ห้องประชุม กองสวัสดิการฯ
นําสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ ในครอบครัวมีคุณธรรม จริยธรรม สภาเทศบาล

ความเข้มแข็ง เปน็แบบอย่างที่ดีนําสู่ความเข้มแข็ง

4 โครงการส่งเสริมฟื้นฟู 1.งานประเพณีปีใหม่     1,330,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา 1
ประเพณีวัฒนธรรมไทย งบประมาณ  30,000  บาท
ประกอบด้วย 6 โครงการ 2.งานประเพณีสงกรานต์ 13-15
ย่อยดังนี้ งบประมาณ 400,000  บาท

3.งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แฮ่ ปู่หาญฯ 8-9

หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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  50,000  บาท
4.งานประเพณีแห่เทียยน 18
งบประมาณ  350,000  บาท
5.งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร 13
งบประมาณ  150,000  บาท
6.งานประเพณีลอยกระทง 25
งบประมาณ  350,000  บาท

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  -อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคม          50,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนใน ยุวพุทธฺสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

6 โครงการเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยน  -อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคม          50,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา
วัฒนธรรมผู้ไทย ปี 2558 วัฒนธรรมผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์

7 โครงการส่งเสริมการดําเนินงาน อุดหนุนงบประมาณให้กับสภา          50,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมือง วัฒนธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์

8 โครงการธรรมอาสาสร้าง อุดหนุนงบประมาณให้กับพุทธสมาคม          50,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา
คุณค่าชีวิต จังหวัดกาฬสินธุ์

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  7  การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน
เป้าประสงค์ที่  9  มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด  -จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้าน        100,000 ภายในเขต สํานักปลัดฯ

อุบัติเหตุทางถนน ความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน เทศบาล
เช่น จัดทําป้ายรณรงค์อุบัติเหตุจัดนิทรรศ-

การ ติดสัญญาณสะท้อนแสงให้กับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ที่เข้ากิจกรรม ในช่วง
เทศการปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ประจํา-
ปี 2559 และเทศกาลอื่นที่มีวันหยุดติด
ต่อกันหลายวัน

2 โครงการคืนทางเท้าให้  -รณรงค์และประชาสัมพันธ์ พร้อมออก          20,000 ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ประชาชนคืนถนนให้กับ เดินทางขอความร่วมมืออาคารบ้านเรือน เทศบาล
สังคม ของประชาชน ห้างร้าน ในการจัดระเบียบ

ทางเท้า

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  -จัดกิจกรรมสําหรับอสสาสมัครตรวจสอบ          80,000 ภายในเขต กองวิชาการฯ
ความซื่อตรง การทํางานเพื่อสร้างเครือข่ายความซื่อตรง เทศบาล

 -จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและการบําเพ็ญ

ประโยชน์ในวันอาทิตย์เดือนละ 1 ครั้ง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 -จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวายพระเพื่อ

ชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ในวันพุธแรกและพุธ
ที่สามของทุกเดือน

4 โครงการเทศบาลต้าน  - จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตร่วมกับ        100,000 ภายในเขต กองวิชาการฯ
การทุจริต ภาคีเครือข่าย เทศบาล

 - เปิด ตู้ ปณ.100 รับแจ้งเบาะแส
การทุจริต

5 โครงการอบรมพัฒนายุทธ-  -จัดอบรมและจัดทํายุทธศาสตร์ด้านสิ่ง        150,000 ภายในเขต สํานักการ

ศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม แวดล้อมร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพ เทศบาล สาธารณสุข
(LA - 21) สิ่งแวดล้อม

6 โครงการเฝ้าระวังของกลุ่ม 1.จัดอบรมเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลด          40,000 อาคารหอประชุม กองสวัสดิการสังคม

สตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน ธรรมาภิบาล
เด็กและสตรีในชุมชน 2.จัดกิจกรรมวันสตรีสากล และวันสตรี

ไทย (8 มีนาคม และ 1 สิงหาคม)
3.จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย
ท้องถิ่นไทยบูรณาการกับงานวันสตรีและ
ครอบครัว

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการประเพณีบุญซําฮะ แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์        200,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เชิญร่วมงาน ในแต่ละชุมชนจัดงานประ-
เพณีชุมชน 36 ชุมชน

8 โครงการเฉลิมพระเกรียรติ  -จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นเมืองโปงลาง        100,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา 1-3
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่  -จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีรยติ
หัวภูมิพลอดุลยเดช" กับการ  -จัดประกวดวาดภาพ เรียงความ ช่างทํา
อนุรักษ์มรดกไทย เครื่องดนตรีพื้นเมือง

9 โครงการพัฒนาการจัดการ  -ท.1 อบรมผู้ปกครองชุมชนเข้าร่วม     4,000,000 โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา
ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น 1,000 คน งบประมาณ 1,000,000
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น บาท
(SBMLD)  -ท.2 จัดการศึกษานอกระบบพร้อมฝึก

อบรมอาชีพระยะสั้นโครงการใก้แก่
ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจํานวน
500  คน  งบประมาณ 1,000,000 บาท

 -ท.3 จัดกิจกรรมร่วมกับประชาชนจํานวน

500  คน  งบประมาณ 1,000,000 บาท

 -ท.4 จัดสอนหลักสูตรดนตรีพื้นเมือง
พัฒนาระบบ ICT ในโรงเรียนส่งเสริม
อาชีพนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ปรับปรุง
ห้องเรียนฝึกอบรมอาชีพ งบประมาณ
1,000,000 บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการประกวดสถานศึกษา จัดการประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่ม        200,000 กลุ่มจังหวัดการ สํานักการศึกษา

ดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษา จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่  12 ศึกษาท้องถิ่นที่ 12
ท้องถิ่นที่  12

11 โครงการอุดหนุนโรงเรียน จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียน        100,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง ผู้สูงอายุตามหลักสูตร  โดยมีจํานวนผู้สูง
กาฬสินธุ์ อายุทั้งหมด  248  คน

12 โครงการอุดหนุนสมาคม เพื่ออุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์          50,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและ

และเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการลําดับ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  8  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
เป้าประสงค์ที่  10  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  -จัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์การแพทย์เพื่อ          30,000 เขตเทศบาล สํานักการ

อนามัยนักเรียน ใช้ในการออกตรวจสุขภาพและเสริมสร้าง สาธารณสุขฯ
ภูมิคุ้มกันโรค
 -ตรวจสุขภาพร่างกายสุขภาพช่องปาก
นักเรียน ป.1-4
 -บําบัดโรคหนอนพยาธิและจ่ายยาบํารุง
โลหิตแก่นักเรียน ป.1-6 สร้างภูมิคุ้มกัน
โรคแก่นักเรียน ป.1 และ ป.6 ใน ร.ร.
ท.1 และ 4 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

2 โครงการส่งเสริมการใช้  -อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจใช้จักรยาน          30,000 ชุมชนในเขต สํานักการ
จักรยานในชีวิตประจําวัน ในชีวิตประจําวัน  เพื่อเป็นการส่งเสริม เทศบาลเมืองฯ สาธารณสุขฯ

การออกกําลังกาย
3 โครงการพัฒนาศักยภาพ  -จัดอบรมสัมมนากลุ่มจิตอาสาและ     1,000,000 หอประชุม สํานักการ

และทัศนศึกษาดูงานกลุ่ม ศึกษาดูงาน ธรรมาภิบาล สาธารณสุขฯ
ผู้นําจิตอาสาพัฒนาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์และผู้นํา
ชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  -ค้นหาหญิงตั้งครรภ์และติดตามเยี่ยม          70,000 เขตเทศบาล สํานักการ

มารดาและทารกระหว่าง บ้าน สาธารณสุขฯ
ตั้งครรภ์และหลังคลอด  -ติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและทารกแรก

เกิด
 -จัดซื้อชุดสาธิตในการดูแลบุตร/มารดา
หลังคลอด

5 โครงการสนับสนุนการจัด  -สนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุข        540,000 เขตเทศบาล สํานักการ

บริการสาธารณสุขในชุมชน (อสม.) ดําเนินการด้านสาธารณสุขมูลฐาน สาธารณสุขฯ
ในชุมชน เช่นการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข  การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ในเรื่องต่าง ๆ  และการจัดบริการสุขภาพ
เบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช)

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ  -อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคม          50,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา
การครูผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ข้าราชการครูบํานาญจังหวัดกาฬสินธุ์

7 โครงการยืดอายุผู้สูงวัยด้วย  -อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมผู้สูง          50,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

กายใจที่สมบูรณ์ อายุจังหวัดกาฬสินธุ์

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  8  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
เป้าประสงค์ที่  11  มีการป้องกันและควบคุมโรค

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการจ้างเหมาเอกชน  -เพื่อให้สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์        460,000 อาคารสํานักงาน สํานักปลัดฯ

ทําความสะอาด มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูก เทศบาลเมืองกาฬสิธุ์
สุขลักษณะ และสํานักทะเบียน
 -เพื่อให้ได้มาตรฐานการทําความสะอาด ท้องถิ่น(เทศบาล
 -เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ หลังเก่า)

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและ  -จัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ําและผ้าขาวบาง          50,000 เขตเทศบาล สํานักการ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก สําหรับห่อทราย สาธารณสุขฯ
3 โครงการดูแลรักษาและ        250,000 เขตเทศบาล สํานักการ

ป้องกันโรคสัตว์ สาธารณสุขฯ
1.1 กิจกรรมคลินักรักษา  -จัดให้มีคลินิกรักษาสัตว์
สัตว์  -จัดเตรียมวัคซีนเวชภัณฑ์ให้เพียงพอใน

การให้บริการ
1.2 กิจกรรมรณรงค์ฉีค  -จัดทําแผนปฏิบัติการรณรงค์ฉีควัคซีน
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  -จัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์

การแพทย์และประชาสัมพันธ์
 -ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนตาม
แผน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.3 กิจกรรมรณรงค์ฉีด  -จัดทําแผนปฏิบัติการออกรณรงค์ฉีค
วัคซีนป้องกันโรคปากและ วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยตาม
เท้าเปื่อยในโค - กระบือ ชุมชนต่าง ๆ

 -จัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์และประชาสัมพันธ์
 -ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนตาม
แผน

4 โครงการเฝ้าระวังและควบ-  - จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและ            3 ,000 เขตเทศบาล สํานักการ

คุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ควบคุมโรคในเขตเทศบาล สาธารณสุขฯ
 -ประสานชุมชนในการประชาสัมพันธ์
เฝ้าระวังและการควบคุมโรค
 -จัดซื้อวัคซีน วัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์
เครื่องมือทางการแพทย์ สําหรับการเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมโรค

5 โครงการควบคุมสุนัข-แมว  -จัดทําแผนรณรงค์การทําหมันสุนัข-แมว          10,000 เขตเทศบาล สํานักการ

จรจัด ในชุมชนสถานที่สาธารณะวัด โรงเรียน สาธารณสุขฯ
ตลาดสด  สถานที่ราชการ ทั้งสัตว์มีเจ้า
ของและไม่มีเจ้าของเพื่อลดอัตราการเกิด
ของสัตว์

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการตรวจแนะนําสุขา-  -ตรวจแนะนําร้านอาหารแผงลอย แผง          90,000 ร้านอาหารและแผง สํานักการ

ภิบาลอาหารและอาหาร จําหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตามหลัก ลอยในเขตเทศบาล สาธารณสุขฯ
ปลอดภัย สุขาภิบาล

7 โครงการกีฬาชาวตลาด  -จัดแข่งขันกีฬาชาวตลาดในเขตเทศบาล          70,000 ตลาดร่วมใจ สํานักการ
สัมพันธ์  สมานฉันท์ เมืองกาฬสินธุ์ คือ ตลาดโต้รุ่ง ตลาดร่วม การเกษตร สาธารณสุขฯ

ใจการเกษตร ตลาดสดเทศบาล ตลาดทุ่ง
นาทอง

8 โครงการอบรมผู้ประกอบ  -อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร          50,000 หอประชุม สํานักการ
การร้านอาหาร แผงลอย แก่ผู้สัมผัสอาหารจากร้านอาหารแผงลอย ธรรมาภิบาล สาธารณสุขฯ
ตลาดและตลาดโต้รุ่ง ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  9  สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่  12  บ้านเมืองสะอาดสวยงาม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการลอกท่อระบายน้ํา  -ทําการสํารวจและตรวจสอบท่อระบาย          15,000 เขตเทศบาล สํานักการ

น้ํา ทางระบายน้ําที่มีปัญหาในการระบาย สาธารณสุขฯ
 -จัดเจ้าหน้าที่ลอกท่อในถนนสายหลัก
จํานวน  27  สาย และถนนภายในชุมชน
ทั้งในและนอกเวลาราชการ

2 โครงการล้างทําความสะอาด  -จัดให้มีการล้างทําความสะอาดตลาด        130,000 ตลาดสดในเขต สํานักการ
ตลาด โต้รั่ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตลาดสดเทศบาล เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

เดืนอนละ 2 ครั้ง ตลาดร่วมใจการเกษตร
เดือนละ  4  ครั้ง

3 โครงการจ้างเหมารักษา  -จ้างแรงงานในชุมชนที่มึความพร้อมทํา     2,730,000 เขตเทศบาล สํานักการ
ความสะอาดและความเป็น ความพร้อมทําความสะอาดตามขอบเขต สาธารณสุขฯ
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน พื้นที่รับผิดชอบในแต่ละชุมชน

4 โครงการก่อสร้างระบบกําจัด  -สมทบค่าก่อสร้างบ่อฝังกลขยะในสถาน     3,451,140 บ้านแก่งนาขาม สํานักการ
ขยะ ระยะที่  2 ที่กําจัดขยะบ้านแก่งนาขามงบประมาณ สาธารณสุขฯ

57,820,000 บาท  (เงินอุดหนุน)
เทศบาลสมทบ 3,451,140  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา  -เฝ้าระวังแหล่งน้ําบ่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อส่ง          96,000 เขตเทศบาล สํานักการช่าง

แหล่งน้ําบ่อบําบัดน้ําเสีย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทางห้องปฏิบัติ-
การ  จํานวน  ๑๒  ครั้ง (๔๘ ตัวอย่าง)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  9  สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่  13  การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการเฝ้าระวังมลพิษ  -ตรวจวัดคุณภาพอากาศปล่องควันเมรุ            2 ,000 เขตเทศบาล สํานักการ

ทางอากาศ เผาศพ สาธารณสุข

2 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ  -จัดหาภาชนะรองรับขยะในชุมชน          50,000 เขตเทศบาล สํานักการ
สาธารณสุข

3 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ          83,000
แหล่งน้ําธรรมชาติและสถาน
ที่กํากัดขยะ
 -ตรวจใหญ่  -แหล่งน้ําผิวดิน  , ใต้ดิน, ระบบบําบัด  -เทศบาลเมืองฯ สํานักการ

น้ําเสีย 9 ตัวอย่าง และสถานที่กําจัด สาธารณสุข
ขยะบ้านแก่งนาขาม

 -ตรวจย่อย  -แหล่งน้ําผิวดิน  8  ตัวอย่าง  -แหล่งน้ําในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

4 โครงการตรวจสอบคุณภาพ  -เก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ไปวิเคราะห์          10,000 โรงปุ๋ยหมักเทศบาล สํานักการ
ปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุง คุณภาพ เมืองกาฬสินธุ์ สาธารณสุข
คุณภาพ

หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการติดตั้งถังดักไขมัน  -จัดทําถังดังไขมัน          15,000 เขตเทศบาล สํานักการ

สาธารณสุข

6 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  -เพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกําจัดขยะอินทรีย์          30,000 เขตเทศบาล สํานักการ
ด้วยไส้เดือนดิน สาธารณสุข

7 โครงการจัดการขยะพิษ  -รวบรวมขยะพิษเพื่อนําไปกําจัดอย่าง          50,000 สถานที่กําจัดขยะ สํานักการ
ถูกหลักวิชาการกับบริษัทที่ได้รับอนุญาต เทศบาลเมืองฯ สาธารณสุข
ให้กําจัดขยะพิษ

8 โครงการกําจัดขยะปุ๋ยอินทรีย์  -คัดเลือกครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครง-          50,000 เขตเทศบาล สํานักการ
ในชุมชนด้วยวิธีการหมักไร้ การ สาธารณสุข
อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ  -จัดอบรมให้ความรู้ในการทํางานของ

ระบบหมักไร้อากาศ
 -ติดตั้งอุปกรณ์หมักแก๊สชีวภาพ
 -เดินระบบกําจัดขยะอินทรีย์
 -สรุปผล

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  10  พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่  14  มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  -ก่อสร้างอาคารห้องประชุม จํานวน 1 หลัง   13,299,500 แก่งดอนกลาง สํานักการช่าง

แหล่งท่องเที่ยวแก่งดอนกลาง  - ก่อสร้างห้องน้ํา จํานวน  5  หลัง  (งบจังหวัด)
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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พันธกิจที่  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  11  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่  15  มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการก่อสร้างรางระบาย  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู     1,019,000 ชุมชนซอยน้ําทิพย์ สํานักการช่าง

น้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยูซอย ซอยลําสระคลอง  กว้าง 0.30 เมตร
ลําสระคลอง ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 381.00
(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์) เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

2 โครงการก่อสร้างระบบ  -ก่อสร้างระบบระบายน้ํา ซอยน้ําทิพย์        714,000 ชุมชนซอยน้ําทิพย์ สํานักการช่าง

ระบายน้ํา ซอยน้ําทิพย์ฝั่ง ฝั่งขวามือ เป็นท่อ คสล.  0.60 เมตร

ขวามือ พร้อมบ่อพักและรางวี คสล.ยาว 167.00
(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์) เมตร

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยกุดยางสามัคคี 1 275,000 ชุมชนกุดยางสามัคคี สํานักการช่าง
ซอยกุดยางสามัคคี 1 ต่อจากโครงการเดิม กว้าง 5.00 เมตร
ต่อจากโครงการเดิม ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00
   ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 คสล.รูปตัวยู        930,000 ชุมชนท่าสินค้า สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ซอยท่าสินค้า 5 ซอยท่าสินค้า 5 กว้าง 0.30 เมตร
(เสนอโดยชุมชนท่าสินค้า) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 348.00

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.แยกท่าสินค้าเชื่อม        210,000 ชุมชนท่าสินค้า สํานักการช่าง
แยกท่าสินค้าเชื่อมถนน คสล. ถนน คสล.ตําบลลําพาน กว้าง 4.00 เมตร

ตําบลลําพาน ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(เสนอโดยชุมชนท่าสินค้า) หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420.00

ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

6 โครงการก่อสร้างรางระบาย  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู        561,000 ชุมชนโรงงิ้ว สํานักการช่าง
น้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค ซอยอนรรฆนาค 8 ต่อจากโครงการเดิม
8 ต่อจากโครงการเดิม กว้าง 0.30 เมจร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
(เสนอโดยชุมชนโรงงิ้ว) ความยาว 210.00 เมตร 2 ฝั่ง

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)  
7 โครงการก่อสร้างลานกีฬา  -ก่อสร้างลานกีฬา คสล.ขนาดกว้าง 25.00        375,000 ชุมชนทุ่งสระ สํานักการช่าง

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

48



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการก่อสร้างรางระบาย  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอย        195,000 ชุมชนวัดหอไตร สํานักการช่าง

น้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยแยก แยกอนรรฆนาค 18 (ซอยบ้านนางสาว
อนรรฆนาค 18 (ซอยบ้าน กาญจนา นรสาร) กว้าง 0.30 เมตร
นางสาวกาญจนา นรสาร) ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 73.00
(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตร) เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

9 โครงการก่อสร้างทางเดินริม  -ก่อสร้างทางเดินริมตลิ่งหนองไชยวาน        600,000 ชุมชนหนองไชยวาน สํานักการช่าง
ตลิ่งหนองไชยวาน ขนาวความยาว ไม่น้อยกว่า 30.00เมตร
(เสนอโดยชุมชนหนองไชย (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
วาน)

10 โครงการก่อสร้างรางระบาย  -ก่อสร้างรางระรายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอย        299,000 ชุมชนหนองผักแว่น สํานักการช่าง
น้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยบ้าน บ้านพ่อใหญ่สมศรี กว้าง 0.30 เมตร
พ่อใหญ่สมศรี ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 112.00
(เสนอโดยชุมชนหนองผักแว่น) เมตร (ข้างเดียว) (ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด)
11 โครงการปรับปรุงทางเท้า  -ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนแก่ง        650,000 ชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้ํา สํานักการช่าง

ถนนแก่งสําโรงฝั่งขวามือจาก สําโรงฝั่งขวามือจากวัดใต้โพธิ์ค้ําถึงแยก
วัดใต้โพธิ์ค้ําถึงแยกศาล ศาลหลักเมืองพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00
หลักเมือง ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก
(เสนอโดยชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้ํา) (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพิมพะนิตย์ 1        129,000 ชุมชนหัวโนนโก สํานักการช่าง

พิมพ์พะนิตย์  1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 231.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพิศมัย กว้าง        122,000 ชุมชนหัวโนนโก สํานักการช่าง
ซอยพิศมัย 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 219.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีดาว 3 กว้าง        115,000 ชุมชนหัวโนนโก สํานักการช่าง
ซอยศรีดาว 3 5.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 210.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวรัญญา 1เชื่อม        110,000 ชุมชนบุญกว้าง สํานักการช่าง
ซอยวรัญญา 1 เชื่อมซอย ซอยคําผล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00

คําผล เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
(เสนอโดยชุมชนบุญกว้าง) จราจรไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร

พร้อมปรับปรุงบ่อพักจํานวน 7 บ่อ
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 โครงการก่อสร้างรางระบาย  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอย        588,000 ชุมชนสุขสบายใจ สํานักการช่าง

น้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยแยก แยกถนนมาประณีต (เทศบาล 27) กว้าง
ถนนมาประณีต (เทศบาล 27) 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความ
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ยาว 220.00 เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนประตู          99,000 ชุมชนสุขสบายใจ สํานักการช่าง
ซอยแยกถนนประตู วัดประ- วัดประชานิยมด้านทิศใต้ (บ้านเลขที่
ชานิยมด้านทิศใต้ (บ้าน 72/89 กว้าง 3.00 เมตร ไม่น้อยกว่า
เลขที่  72/89) 180.00 ตารางเมตร
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนนรอบวัด        310,000 ชุมชนสุขสบายใจ สํานักการช่าง
ซอยแยกถนนรอบวัดประชา- ประชานิยมด้านทิศใต้ กว้าง 6.00 เมตร
นิยมด้านทิศใต้ ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 564.00

ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด)

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิโรจน์รัตน์ 1        312,000 ชุมชนสุขสบายใจ สํานักการช่าง
ซอยวิโรจน์รัตน์ 1 ต่อจาก ต่อจากโครงการเดิม (ซอยหมอเป้บ้านโดม)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

51



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการเดิม (ซอยหมอเป้) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร
บ้านโดม หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) น้อยกว่าง 552.00 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
20 โครงการก่อสร้างรางระบาย  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู        230,000 ชุมชน ก.ส.ส. สํานักการช่าง

น้ํา คสล.รูปตัวยู ซอย ซอยประดิษฐ์ 5 กว้าง 0.30 เมตร
ประดิษฐ์ 5 ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 86.00
(เสนอโดยชุมชน ก.ส.ส.) เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

21 โครงการก่อสร้างรางระบาย  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู        283,000 ชุมชน ก.ส.ส. สํานักการช่าง
น้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยบ้าน ซอยบ้านพ่อใหญ่ทัย  ถนนสิทธิเดช กว้าง
พ่อใหญ่ทัย ถนนสิทธิเดช 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความ
(เสนอโดยชุมชน ก.ส.ส.) ยาว 106.00 เมตร  2 ฝั่ง

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

22 โครงการขยายผิวจราจร  -ขยายผิวจราจร คสล.และก่อสร้าง รางระบายน้ํา        566,000 ชุมชนคุ้มห้วย สํานักการช่าง
คสล.และก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยูซอยอนรรฆนาค 13 กว้าง 1.00 เมตร  
น้ํา คสล.รูปตัวยูซอยอนรรฆ- ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 หรือพื้นที่ผิว

นาค 13 จราจรไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร และ

(เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย) ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร

ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 192.00 เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเยื้องหอพักศิวากร          92,000 ชุมชนวัดสว่างคงคา สํานักการช่าง

ซอยเยื้องหอพักศิวากร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างคงคา) หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยบ้าน        308,000 ชุมชนสงเปลือยใน สํานักการช่าง
ซอยแยกซอยบ้านนางหนู นางหนูแพรวถนนพิมพะนิตย์ กว้าง 4.00
แพรว  ถนนพิมพะนิตย์ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) จราจรไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกพิมพะนิตย์        245,000 ชุมชนสงเปลือยใน สํานักการช่าง
ซอยแยกพิมพะนิตย์ (ทางเข้าบ่อตกปลา) กว้าง 5.00 เมตร
(ทางเข้าบ่อตกปลา) ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 490.00 

ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

53



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 คสล.ซอยตรงข้าม วิทยา-        345,000 ชุมชนสงเปลือยนอก สํานักการช่าง

ซอยตรงข้ามวิทยาลัยสารพัด ลัยสารพัดช่าง  กว้าง 4.00 เมตร ยาว
ช่าง 157.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 628.00 

ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด)

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมระบบระบาย     1,250,000 ชุมชนสงเปลือยนอก สํานักการช่าง
พร้อมระบบระบายน้ํา ซอย น้ํา ซอยข้างร้านขนมจีน (ตรงข้ามสนาม
ข้างร้านขนมจีน (ตรงข้าม กีฬากลาง) ต่อจากโครงการเดิม เป็นถนน
สนามกีฬากลาง) ต่อจาก คสล.กว้าง 3.50-5.00 เมตร ยาว 
โครงการเดิม 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

และวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี คสล.
ความยาวรวม 354.00 เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยประศักดิ์  1        153,000 ชุมชนสงเปลือยนอก สํานักการช่าง
ซอยประศักดิ์  1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร 
(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 279.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการก่อสร้างรางระบาย  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู        497,000 ชุมชนหน้าโรงซ่อม สํานักการช่าง

น้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยแลคตา ซอยแลคตาซอย ถนนทุ่งศรีเมือง กว้าง ร.พ.ช.
ซอย ถนนทุ่งศรีเมือง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
(เสนอโดยชุมชนหน้าโรง- ความยาว 186.00 เมตร
ซ่อม ร.พ.ช.) (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

30 โครงการก่อสร้างรางระบาย  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู        278,000 ชุมชนหน้าโรงซ่อม สํานักการช่าง
น้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยบ้าน ซอยบ้านคุณยายวัณย์ ถนนทุ่งศรีเมือง ร.พ.ช.
คุณยายบัววัณย์ ถนนทุ่ง- กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ศรีเมือง ความยาว 104.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนหน้าโรง- (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
ซ่อม ร.พ.ช.)

31 โครงการก่อสร้างรางระบาย  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู        171,000 ชุมชนหน้าโรงซ่อม สํานักการช่าง
น้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยแยก ซอยแยกข้างโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ร.พ.ช.
ข้างโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
(เสนอโดยชุมชนหน้าโรง- ความยาว 64.00 เมตร
ซ่อม ร.พ.ช.) (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังแขวงการ     1,632,000 ชุมชน สํานักการช่าง
ซอยหลังแขวงการทาง ทางกาฬสินธุ์ถึงหน้าศูนย์เครื่องจักรกล วัดป่าทุ่งศรีเมือง
กาฬสินธุ์ ถึงหน้าศูนย์เครื่อง กว้าง 6.00-12.00 เมตร ยาว 422.00

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จักรกล เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่ผิว
(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่ง- จราจรไม่น้อยกว่า 3,264.00 ตร.ม.
ศรีเมือง) (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

33 โครงการก่อสร้างรางระบาย  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู        682,000 ชุมชน สํานักการช่าง
น้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยทาง ซอยทางเข้าตลาดร่วมใจการเกษตร กว้าง วัดป่าทุ่งศรีเมือง
เข้าตลาดร่วมใจการเกษตร 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความ
(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมือง ยาว 255.00 เมตร
พัฒนา) (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

34 โครงการก่อสร้างรางระบาย  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู        246,000 ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง สํานักการช่าง
น้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยโย- ซอยโยสะอาด กว้าง 0.30 เมตร
สะอาด ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 92.00
(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมือง เมตร 2 ข้าง
กลาง) (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

35 โครงการก่อสร้างระบบระบาย  -ก่อสร้างรางระบบระบายน้ําถนน     1,439,000 ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง สํานักการช่าง
น้ําถนนวิโรจน์รัตน์ ต่อจาก วิโรจน์รัตน์ ต่อจากโครงการเดิม เป็นท่อ
โครงการเดิม ระบายน้ํา คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมือง เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี คสล.ความ
กลาง) ยาวรวม 325.00 เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

56



รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการก่อสร้างรางระบาย  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู        850,000 ชุมชน สํานักการช่าง

น้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยหน้า ซอยหน้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งมน กว้าง วัดป่าทุ่งศรีเมือง
โรงเรียนอนุบลทุ่งมน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่ง- ความยาว 318.00 เมตร 2 ข้าง
ศรีเมือง) (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

37 โครงการเสริมผิวจราจร  -ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก        530,000 ชุมชนหาดลําดวน สํานักการช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน คอนกรีตถนนทางเข้าหมู่บ้านในฝัน หนา
ทางเข้าหมู่บ้านในฝัน 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว
(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน) 209.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,254.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมซอยหาดลําดวน        182,000 ชุมชนหาดลําดวน สํานักการช่าง
เชื่อมซอยหาดลําดวน 1 1 และซอยหาดลําดวน 2 กว้าง 5.00 
และซอยหาดลําดวน 2 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 
(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน) เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

325.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง  -ก่อสร้างถนนลูกรัง หลังหมู่บ้านหมอ          95,000 ชุมชนทุ่งมน สํานักการช่าง

หลังหมู่บ้านหมอสมอาจ สมอาจ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 257.00
(เสนอโดยชุมชนทุ่งมน) เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิว

จราจรไม่น้อยกว่าน้อยกว่า 1,285.00
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด)

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ํา        523,000 ชุมชนทุ่งมน สํานักการช่าง
พร้อมรางระบายน้ํา คสล. คสล. รูปตัวยู ซอยตรงข้ามโรงสีบุญสมดุล
รูปตัวยู ซอยตรงข้ามโรงสี เป็นถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
บุญสมดุล 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
(เสนอโดยชุมชนทุ่งมน) หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 363.00

ตารางเมตร และรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40
เมตร ความยาว 121.00 เมตร (ข้างเดียว)

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)
41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขียวสัมพันธ์        228,000 ชุมชนดงปอ สํานักการช่าง

ซอยเขียวสัมพันธ์ ต่อจาก ต่อจากโครงการเดิม กว้าง 4.00 เมตร
โครงการเดิม ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(เสนอโดยชุมชนดงปอ) หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 456.00

ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 คสล.  -ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกซอยพัฒนโพธิ์          86,000 ชุมชนดงปอ สํานักการช่าง

ซอยแยกซอยพัฒนโพธิ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนดงปอ) หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

43 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  -ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยรวยบุญรีสอร์        231,000 ชุมชนดงปอ สํานักการช่าง
ซอยรวยบุญรีสอร์ท กว้าง 4.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนดงปอ) หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 2,920.00 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

44 โครงการก่อสร้างรางระบาย  -ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู     1,107,000 ชุมชนดงปอ สํานักการช่าง
น้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยประชา- ซอยประชาสัมพันธ์ กว้าง 0.30 เมตร
สัมพันธ์ ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 414.00
(เสนอโดยชุมชนดงปอ) เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

๔๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า   -ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุม     1,000,000 เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล
๔๖ โครงการขยายเขตน้ําประปา   -ขยายเขตประปาให้ครอบคลุม     1,000,000 เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
47 โครงการปรับปรุงผังเมือง  -เพื่อจัดประชุม และประชาสัมพันธ์          20,000 เขตเทศบาล สํานักการช่าง

รวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่

48 โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง บํารุง     3,000,000 เขตเทศบาล สํานักการช่าง

ถนนทางเท้าในเขตเทศบาล รักษาหรือซ่อมแซมถนนทางเท้าในเขต
เทศบาล

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

60



พันธกิจที่  3  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่  12  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่  16  ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่น คัดเลือกแม่ดีเด่นและจัดพิธีเทิดพระเกียรติ          60,000 อาคารหอประชุม กองสวัสดิการสังคม

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี- ธรรมาภิบาล
นาถและแสดงความกตัญญูต่อแม่ดีเด่น
พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่
ให้แก่แม่ดีเด่น

2 โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่ 1.จัดประชุมให้ความรู้  จัดทําแผนการ        100,000 อาคารหอประชุม กองสวัสดิการสังคม

สร้างสรรค์สําหรับเยาวชน พัฒนา , สรุปผลการดําเนินงาน ธรรมาภิบาล
2.จัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ เยาวชนได้แสดง ตลาดโต้รุ่งเทศบาล
ออกซึ่งความสามารถที่ตนเองถนัด ไม่ สวนสาธารณกุดน้ํากิน

ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3.เพิ่มทักษะการมีภาระผู้นําในด้านต่าง ๆ

3 โครงการประชุมประจําเดือน จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนและ        540,000 อาคารหอประชุม กองสวัสดิการสังคม

คณะกรรมการชุมชนและผู้ กลุ่มผู้นําชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ เป็นประจํา ธรรมาภิบาล
นําชุมชน ทุกเดือน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการศูนย์บริการและ จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์และพันธุ์พืช สําหรับ          20,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร การดําเนินงานในศูนย์บริการ 1 ศูนย์
ชุมชน

5 โครงการเฝ้าระวังและติด  -ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยา          10,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู เสพติด ในการทํากิจกรรมร่วมกันในสังคม
ผู้ติดยาเสพติด ในด้านต่าง ๆ

 -ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ปกครองของผู้ที่ผ่าน
การบําบัดฟื้นฟู

6 โครงการรณรงค์ต่อต้าน  -จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิต          20,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ยาเสพติด สํานึกให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้
ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และมีส่วน
ร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน
 -ให้การสนับสนุนในด้านการบําบัดรักษา
ผู้ติดตาเสพติด

7 โครงการอบรมจัดทําแผน 1.ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอน          50,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

และทบทวนแผนชุมชน ในการจัดทําแผนชุมชน
2.ให้ชุมชนทั้ง 36 ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
การระดมความคิดเห็นในการนําปัญหา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
และความต้องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนมา
จัดทําแผนระดับชุมชนและนําแผนที่เวที
การประชาคมของชุมชนแล้ว มาทวนว่ามี
ความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดํานินการ

8 โครงการประกวดชุมชนดีเด่น  1.ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ผลงานของ          20,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ชุมชนตามตัวชี้วัดเพื่อเข้ารับพิจารณา
2.คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ผู้พิจารณาผลงานลงพื้นที่ชุมชนเพื่อตรวจ
สอบผลงานของชุมชน
3.มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญ
กําลังใจให้กับชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรม

9 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์  เพื่อให้เกิด        120,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

สัมพันธ์สมานฉันท์ ปรองดอง ความสามัคคีปรองดอง
10 โครงการชุมชนร่วมใจต้าน  -จัดเวทีประชาคมในชุมชน          20,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ภัยยาเสพติด  -Re-x-ray เพื่อค้นหาผู้เสพติดในชุมชน
 -จัดทําแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในแต่ละชุมชนโดยอาศัยเวที
ประชาคม

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อ จัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพ        100,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

สร้างภาวะผู้นําและป้องกัน ทักษะการมีภาวะผู้นําในด้านต่าง ๆ ทั้ง
แก้ไขปัญหาของเยาวชน 36  ชุมชน นอกเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

12 โครงการจัดทํารายงาน 1.รวบรวมผลงานกิจกรรมของชุมชนและ          50,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรมชุมชน ตีพิมพ์เอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

13 โครงการก่อสร้างลานเอนก ก่อสร้างลานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร        229,000 ชุมชนหนองไชยวาน ชุมชนหนองไชยวาน

ประสงค์ชุมชนหนองไชยวาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตรม.  (งบตําบล)
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

14 โครงการก่อสร้างลานกีฬา ก่อสร้างลานคอนกรีตกว้าง 25 เมตร        351,000 ชุมชนทุ่งสระ ชุมชนทุ่งสระ
ชุมชน ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  (งบตําบล)

พื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,000 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

15 โครงการก่อสร้างลาน ก่อสร้างต่อเติมอาคารชุมชนพื้นที่ 166        173,515 ชุมชนซอยน้ําทิพย์ ชุมชนซอยน้ําทิพย์
จําหน่ายสินค้าชุมชน ตารางเมตร  (งบตําบล)
ซอยน้ําทิพย์ (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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พันธกิจที่  3  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่  13  สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เป้าประสงค์ที่  17  มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ  -ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนและผู้ที่          30,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ในชุมชน สนใจทั่วไป
 -ให้การสนับสนุนทุนในการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ

2 โครงการอุดหนุนสมาคม  -อุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัด          20,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ
คนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
ลําดับ
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พันธกิจที่  3  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่  14  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์ที่  18  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการจ้างเหมาเอกชน  -เพื่อเฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัย        280,000 บริเวณสํานักงาน สํานักปลัดฯ

รักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินของทางราชการ เทศบาลเมือง
 -เพื่อป้องกันการลักขโมยหรือโจรกรรม กาฬสินธุ์
ทรัพย์สินของทางราชการ
 -เพื่อเป็นการยับยั้งหรือป้องกันการเกิด
อัคคีภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ

2 โครงการฝึกอบรมทบทวน  -จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้ด้านการ        200,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยทั้ง ภาค และนอกเขต

พลเรือน(อปพร.) และทัศน- ทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่อาสาสมัคร เทศบาลฯ

ศึกษาดูงาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้ง 10
รุ่น ไม่น้อยกว่า 100 คน

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุน  -จัดชุดสายตรวจจักรยาน อปพร.ออก        558,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด
การป้องกันและบรรเทา ตรวจตามเพื่อเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย
สาธารณภัย (สายตรวจ พร้อมทั้งดูแลความสงบเรียบร้อยภายใน
จักรยาน อปพร.) ชุมชน ทั้ง 36 ชุมชน และตามสถานที่

ราชการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการลําดับ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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 โครงการอบรมให้ความรู้กับ  -จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ          20,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด

ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและ

อัคคีภัยเบื้องต้น ภาคปฏิบัติให้แก่ประชาชนในชุมชนทั้ง
36  ชุมชน

5 โครงการสนับสนุนเงิน  - อุดหนุนงบประมาณให้กับเหล่ากาชาด          30,000 เขตเทศบาล สํานักปลัด
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ในภารกิจให้ความ
กาฬสินธุ์ ช่วยเหลือประชาชนของสภากาชาด

จังหวัดกาฬสินธุ์

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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