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ส่วนที่  1 

บทน า 
 

ลักษณะของแผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของ
แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560  โดยโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะด าเนินการมาจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่เป็นรายได้ของเทศบาล  รวมทั้งโครงการพัฒนาที่
เทศบาลขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  หรือได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล  เป็นการน าแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  พ.ศ.2560 – 2562  ไปสู่การปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือแสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 
2. เพ่ือให้มีแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือเป็นการประสานและบูรณาการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี 

ประสิทธิภาพ 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผน 

1. ส่วนการงานและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  รวบรวม 

แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเสนอผู้บริหาร 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
3. ผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

พร้อมประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้รู้รายละเอียดของโครงการและกิจกรรมที่จะพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 

2. เป็นแนวทางในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

3. เป็นการวางแผนที่จะประสานและบูรณาการท างานร่วมกันของหน่วยงาน 

4. เป็นเครื่องมือการควบคุมการด าเนินงานของผู้บริหาร 
 



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.  2560

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  -ซ่อมแซมอาคารสํานักงาน เช่น ทาสี 300,000       อาคารสํานักงาน สํานัก

อาคารสํานักงานเทศบาล น้ําพลาสติกภายนอก ตามรายละเอียด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปลัดเทศบาล

และแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  -จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานด้าน 600,000       เทศบาล สํานัก

ในการปฏิบัติงานธุรการ ธุรการจํานวน  5  คน ในอัตราเดือนละ เมืองกาฬสินธุ์ ปลัดเทศบาล

10,000 บาท ต่อคน

6 โครงการจ้างเหมาการบํารุง  -จ้างเหมาบุคคลในการซ่อมบํารุงและ 240,000       เทศบาล สํานักการช่าง

รักษาเครื่องจักรกล รักษาเครื่องจักรกล  จํานวน 2 คน ใน เมืองกาฬสินธุ์

อัตราเดือนละ 10,000  บาท ต่อคน

7 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง  -จ้างเหมาบุคคลในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 720,000       เทศบาล สํานักการช่าง

ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สวนสาธารณะจํานวน 6 คน ในอัตรา เมืองกาฬสินธุ์

เดือนละ 10,000 บาท ต่อคน 

8 โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่  -จ้างเหมาบุคคลในการออกแบบและ 240,000       เทศบาล สํานักการช่าง

ปฏิบัติงานด้านออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 2 คน ใน เมืองกาฬสินธุ์

ควบคุมงานก่อสร้าง อัตราเดือนละ 10,000  บาท ต่อคน

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  -จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานด้าน 120,000       เทศบาล สํานักการช่าง

ในการปฏิบัติงานธุรการ ธุรการ จํานวน  1  คน ในอัตราเดือนละ เมืองกาฬสินธุ์

10,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2560
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

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 โครงการจ้างเหมาบํารุง  -จ้างเหมาบุคคลในการบํารุงรักษาระบบ 120,000       เทศบาล สํานักการช่าง

รักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค จํานวน 1 คน ในอัตรา เมืองกาฬสินธุ์

เดือนละ  10,000  บาท

11 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่  -จ้างเหมาบุคคลช่วยในการสํารวจข้อมูล 360,000       เทศบาล กองสวัสดิการฯ

สํารวจข้อมูลชุมชน ชุมชน/ประสานชุมชนจํานวน 3 อัตรา เมืองกาฬสินธุ์

ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ต่อคน

12 โครงการแข่งขันกีฬาองค์กร  -จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาล 150,000       สนามกีฬากลาง สํานักการศึกษา

ปกคราองส่วนท้องถิ่น ได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและจัดส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาล

สัมพันธ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2560
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559
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พันธกิจที  1  การเพิมศักยภาพในการบริหารจัดการทีดี

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

ประชาชนเพื่อส่งเสรมิการมีส่วนร่วม

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  2560 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.2559 พ.ศ.2560 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 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา  -การจักการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 100,000       เขตเทศบาล สํานักปลัด

ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาล

พ.ศ.2560พ.ศ.2559
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
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พันธกิจที  1  การเพิมศักยภาพในการบริหารจัดการทีดี

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 โครงการฝึกอบรมของพนัก-  -จัดอบรมพนักงานครูและบุคลากรทาง 100,000       เทศบาล สํานักการศึกษา

งานครูและบุคลากรทางการ การศึกษา เมืองกาฬสินธุ์

ศึกษา

2 โครงการจัดหาครูและ  -โครงการจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานโครง 1,680,000     เทศบาล สํานักการศึกษา

บุคลากรสนับสนุนการศึกษา การจัดหาครูและบุคลากรสนันสนุนการ เมืองกาฬสินธุ์

ขาดแคลนในสถานศึกษา ศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษาในสังกัด

สังกัดเทศบาล เทศบาล จํานวน 14 คน ๆ ละ 10,000

บาท

3 โครงการฝึกอบรมสัมมนา -เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานพนักงาน 1,000,000      -เทศบาลเมือง สํานักปลัด

บุคลกรและทัศนศึกษาดูงาน เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง กาฬสินธุ์ เทศบาล

บุคลากรเทศบาล ประจําและพนักงาน  -พื้นที่ต่างจังหวัด

4 โครงการอบรมคุณธรรมนํา  -พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 50,000         อาคารหอประชุม สํานักปลัด

จริยธรรมนําการปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ได้รับการ ธรรมาภิบาล เทศบาล

พนักงาน ลูกจ้างประจําและ ฝึกอบรม  ไม่น้อยกว่า  40  ซม./คน/ปี

พนักงานจ้าง

พ.ศ.2560
สถานที่ดําเนินการลําดับ โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2559
หน่วยดําเนินการ

 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.

5 โครงการคัดเลือกพนักงาน   -พิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล 30,000         อาคารหอประชุม สํานักปลัด

ลูกจ้างดีเด่นประจําปี  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจํา ธรรมาภิบาล เทศบาล

 พนักงานจ้างและพนักงานสถานธนา-

นุบาล  ที่ปฏบิัติงานดีเด่น

 -มอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศ

เกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการคัดเลือก

6 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม  -เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานพนักงาน 45,000          -จังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักปลัด

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง  -พื้นที่ต่างจังหวัด เทศบาล

ประจําและพนักงานจ้าง

7 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ  -พนักงานเทศบาลและอาสาสมัครชุมชน 10,000         เทศบาลเมือง สํานักการคลัง

ระเบียบพัสดุ ร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) กาฬสินธุ์

ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องเรียนรู้

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดซื้อจัดจ้าง

8 โครงการประชุมมอบนโย-  - เพื่อให้บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 30,000         อาคารหอประชุม สํานักปลัด

บายการปฏิบัติราชการและ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ- ธรรมาภิบาล เทศบาล

พิธีลงนาม  MOU ภาพและบรรลุสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง

ไว้ไม่น้อยกว่า 300 คน

พ.ศ.2560
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

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.

9 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน  -จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย 50,000         อาคารหอประชุม กองวิชาการ

กฎหมายแก่ประชาชน ที่มีความจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน ธรรมาภิบาล และแผนงาน

ให้กับตัวแทนชุมชนๆละไม่น้อยกว่า 3 คน

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
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พันธกิจที  1  การเพิมศักยภาพในการบริหารจัดการทีดี

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

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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.

9.บันทึกข้อมูลตามโปรแกรม LTAX 3000

10.บันทึกข้อมูลตามโปรแกรม EpTis ฝ่ายแผนที่ภาษี

11.ข้อมูลพนักงาน/ข้าราชการเบิกเงินค่า ฝ่ายแผนที่ภาษี

เช่าบ้าน จากส่วนงานราชการต่าง ๆ และ 

อ.ป.ท.พื้นที่ข้างเคียง

12.รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ฝ่ายแผนที่ภาษี

เดือน

13.รายงานปรับข้อมูลการใช้แผนที่ภาษี ฝ่ายแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน

 -งวดที่ 1

 -งวดที่ 2

 -งวดที่ 3

พ.ศ.2560
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559
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พันธกิจที  1  การเพิมศักยภาพในการบริหารจัดการทีดี

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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมสนามกีฬากลาง 950,000       สนามกีฬากลาง สํานักการศึกษา

บํารุงรักษาสนามกีฬา จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  - จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติ

ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน งานของส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้

1)จัดซื้อตู้เหล็กเอกสารบานกระจกเลื่อน 11,400         สํานักปลัดฯ

จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 3,800 บาท

2)จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม จํานวน 2 ตู้ ๆละ 5,600           สํานักปลัดฯ

2,800 บาท

3)จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก 19,200         สํานักปลัดฯ

จํานวน 4 ตู้ ๆละ 4,800 บาท

4)จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต 7,550           สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 ชุด

5)จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จํานวน 200 ตัวละๆ 100,000       สํานักปลัดฯ

500 บาท 

6)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 148,000       สํานักปลัดฯ

เครื่องๆละ 37,000  บาท

 งบประมาณ 

(บาท)
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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) จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จํานวน 2 ตัว ๆละ 4,400           สํานักปลัดฯ

2,200  บาท 

8)จัดซื้อปั๊มน้ําอัตโนมัติ จํานวน 3 37,000         สํานักปลัดฯ

เครื่องๆละ 9,000  บาท เป็นเงิน 27,000

จํานวน 1 เครื่องๆละ 10,000 บาท

9)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประงาน 29,000         สํานักปลัดฯ

ประมวลผล แบบที่  2 จํานวน 1 เครื่อง

10)จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 8 200,000       สํานักปลัดฯ

ต้น ๆ ละ 25,000 บาท

11)จัดซื้อเรือกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ 70,000         สํานักปลัดฯ

ท้าย จํานวน 1 ลํา 

12)จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 50,000         สํานักปลัดฯ

พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 10 จุด 

13)จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางบก จํานวน 1 30,000         สํานักปลัดฯ

ชุด

14)จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จํานวน 1 ชุด 75,000         กองวิชการฯ

15)จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี (DVD) จํานวน 4,650           กองวิชการฯ

3 เครื่อง ๆ ละ 1,550 บาท

16)จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จําวน 5 เครื่อง 59,500         กองวิชาการฯ

เครื่องละ 11,900 บาท

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
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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.

17)จัดซื้อไมค์ลอยไร้สาย หนีบปกเสื้อ 49,900         กองวิชาการฯ

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 49,900

18)จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับ 16,000         กองวิชาการฯ

งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

19)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนิดแขวน 37,000         สํานักการคลัง

ขนาด 30000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

20)จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนิดแขวน 33,000         สํานักการคลัง

ขนาด 24000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

21)จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จํานวน 4 19,200         สํานักการคลัง

ตัวๆละ 4,800  บาท

22)จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต 4,800           สํานักการคลัง

จํานวน 1 ตัว

23)จัดซื้อเก้าอี้นั่งทํางานโครงเหล็ก 2,200           สํานักการคลัง

จํานวน 1 ตัว

24)จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงาน 88,000         สํานักการคลัง

ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่องๆละ

22,000  บาท

25)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 21,000         สํานักการคลัง

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

พ.ศ.2560
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559
ลําดับ
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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.

26)จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED 3,300           สํานักการคลัง

ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 

27)จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จํานวน 3 ตัวๆละ 15,700         สํานักการศึกษา

 -เก้าอี้บุนวมพนักพิง จํานวน 1 ตัว ๆละ

3,900 บาท

 -เก้าอี้บุนวมพนักพิง จํานวน 2 ตัว ๆละ

5,900 บาท

28)จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัว 14,300         สํานักการศึกษา

 -โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน

1 ตัว ๆ ละ 5,800 บาท

 -โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน

1 ตัว ๆ ละ 8,500 บาท

29)จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 25,600         สํานักการศึกษา

กระจกใส จํานวน 6 หลัง

 -ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส

ขนาด 3 ฟุต จํานวน 2 หลัง ๆละ 3,200

บาท 

 -ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส

ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง ๆละ 4,800

บาท 

พ.ศ.2559
หน่วยดําเนินการลําดับ โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2560
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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.

30)จัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟ้า จํานวน 1 ถัง 22,000         สํานักการศึกษา

31)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 32,000         สํานักการศึกษา

ชุด ๆ ละ 16,000 บาท

32)จัดซื้อเครื่องเสียงประจําสนามกีฬา 15,000         สํานักการศึกษา

กลาง จํานวน 1 ชุด

32)จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายในร่ม 181,000       

 -จักรยารปั่นจํานวน 5 ชุด ๆ ละ 20,000

บาท

 -เบาะซิตอัพจํานวน 2 ตัว ๆละ 20,000

บาท

 -ชุดปั่นลู่เดินวิ่งกึ่งสเต็ป 2 ตัว ๆละ 18,000

บาท

 -เบาะยิม จํานวน 1 ใบ ๆละ 5,900 บาท

33)จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 9,600           สํานักการ

จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 4,800 บาท สาธารณสุขฯ

34)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 21,000         สํานักการ

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง สาธารณสุขฯ

35)จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 5 25,000         สํานักการ

ตัวๆละ 5,000 บาท สาธารณสุขฯ

36)จัดซื้อเครื่องพ่นแมลงวัน ULV 85,000         สํานักการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
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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.

(ละอองฟอย) จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ สาธารณสุขฯ

85,000 บาท

37)จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ําบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ํา 40,000         สํานักการ

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท สาธารณสุขฯ

38)จัดซื้อถังอัดจารบีชนิดมช้ลม จํานวน 23,000         สํานักการ

1 เครื่อง สาธารณสุขฯ

39)จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ 100,000       สํานักการ

ละลายน้ําชนิดพกพา สาธารณสุขฯ

40)จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย 38,000         สํานักการ

แบบข้อแข็ง จํานวน 4 เครื่อง ๆละ สาธารณสุขฯ

9,500  บาท

41)จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จําวน 1 เครื่อง 5,500           สํานักการ

สาธารณสุขฯ

42)จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า จํานวน 1 8,000           สํานักการ

เครื่อง สาธารณสุขฯ

43)จัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบโรตารี่ จํานวน 12,000         สํานักการ

1 เครื่อง สาธารณสุขฯ

44) จัดซื้อเครื่องเจาะตรวจสอบความหนา 100,000       สํานักการช่าง

ของคอนกรีต แบบเครื่องยนต์เบนซิน 4 

จังหวะ กําลังไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ที่ 3600

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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.

รอบ/นาทีจํานวน 1 เครื่อง

45) จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเบนซิน กําลัง 40,000         สํานักการช่าง

ไฟ 10 KVA แรงดันไฟฟ้า 220V/380V 

ความเร๋วรอบ 3000V/min เครื่องยนต์

เบนซิน ET620 แรงม้า 20 แรงม้า 

จํานวน 1 เครื่อง

46) จัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง 11,000         สํานักการช่าง

จํานวน  5 ตัวๆละ 2,200 บาท

47)จัดซื้อกตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 9,600           สํานักการช่าง

2 บาน จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท

48)จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 3 12,600         สํานักการช่าง

ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 4,200 บาท

49)จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จํานวน 4 19,200         สํานักการช่าง

ตัว ๆ ละ 4,800 บาท

50)จัดซื้อชั้นไม้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ชั้น 3,750           สํานักการช่าง

จํานวน 3 ตู้ ๆ ละ 1,250 บาท

51)จัดซื้อชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด 15,700         สํานักการช่าง

52)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 21,000         สํานักการช่าง

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

53)จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 2 บาน 19,200         กองสวัสดิการฯ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ลําดับ หน่วยดําเนินการ
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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.

เปิดบน 2 บานเปิดล่าง ขนาด 80X40X160

จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 4,800 บาท

54)จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบ 10,000         กองสวัสดิการฯ

ลากจูง จํานวน 1 เครื่อง

55)จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน 32,000         กองสวัสดิการฯ

สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000

บาท 2,092,450     

รวม 55 รายการ 

เป็นเงิน  2,092,450 บาท

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
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พันธกิจที  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี

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.

๑ โครงการส่งเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษาท้องถิ่น

 -โครงการปรับปรุงหลักสูตร  -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลัก        100,000 โรงเรียนเทศบาล/ สํานักการศึกษา

สถานศึกษา สูตรสถานศึกษาสอดคล้องตามบริบทของ ศพด.

สถานศึกษา

 - ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  

งบประมาณ  80,000  บาท

 - ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  

20,000  บาท

 -โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  - ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  84,000         โรงเรียนสังกัด สํานักการศึกษา

ความเร็วสูง งบประมาณ  67,200  บาท เทศบาล

 - ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  

16,800  บาท

 -โครงการพัฒนาห้องสมุด ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษา 4 แห่ง 500,000       เทศบาลเมืองฯ สํานักการศึกษา

โรงเรียน เพื่อพิจารณาจัดทําโครงการ

 - ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  

งบประมาณ  400,000  บาท

ลําดับ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
 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.

 - ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  

100,000  บาท

 -โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา        250,000 สถานศึกษาใน สํานักการศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จัดทําแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด สังกัด

 - ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  

งบประมาณ  200,000  บาท

 - ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  

50,000  บาท

 -โครงการพัฒนาครู พัฒนาครูข้าราชการของโรงเรียนใน 324,000       เทศบาลเมืองฯ สํานักการศึกษา

สังกัด คนละ 3,000 บาท ดังนี้

 - ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  

งบประมาณ  267,000  บาท

 - ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  

57,000  บาท

 -โครงการพัฒนาการจัดการ  - สนับสนุนโรงเรียนเทศบาลในสังกัด 5      5,000,000 โรงเรียนสังกัด สํานักการศึกษา

ศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียน โรงเรียนละ 1,000,000 บาท เทศบาล

ในการพัฒนาท้องถิ่น

 -โครงการส่งเสริมองค์กรปก- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการ        400,000 สถานศึกษาใน สํานักการศึกษา

ครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผน ศึกษา สังกัด

พัฒนาดีเด่น  - ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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  350,000  บาท

 - ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณ  

50,000  บาท

 -โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - สําหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน        800,000 สถานศึกษาใน สํานักการศึกษา

อาคารเรียนและอาคาร เฟื่องฟ้า รร.เทศบาล 1 สังกัด

ประกอบ  - สําหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบ รร.เทศบาล 3

 - สําหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบ รร.เทศบาล 4

 - สําหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

และอาคารประกอบ รร.เทศบาล 5 ดงปอ

 -โครงการรณรงค์ป้องกันยา  - ประชุมวางนโยบายดําเนินการและ        475,000 โรงเรียนใน สํานักการศึกษา

เสพติดในสถานศึกษา ติดตามผล สังกัด 4 แห่ง

 -โครงการส่งเสริมกิจกรรม  - ส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน โรงเรียน          50,000 ร.ร. ท2 สํานักการศึกษา

รักการอ่าน เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

 -โครงการจัดทําศูนย์การเรียน  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบศูนย์การ-          50,000 ร.ร.ท.3 สํานักการศึกษา

รู้สําหรับเด็กปฐมวัย เรียนรู้โรงเรียนเทศบาล ๓

2 โครงการปัจจัยพื้นฐานสําหรับ  - ให้นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อเดือน        657,100 สถานศึกษาใน สํานักการศึกษา

นักเรียนยากจน ไม่เกิน 40,000 บาท/ปี อัตราคนละ500 สังกัด

บาท

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
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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.

3 โครงการจัดการศึกษาทาง  - สําหรับจัดการสอนหลักสูตรมินิอิงลิช        400,000 สถานศึกษาใน สํานักการศึกษา

เลือกมินิอิงลิชโปรงแกรม โปรงแกรม (MEP) ชั้นอนุบาลและประถม สังกัด

(MEP) ศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

4 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก  - สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้          18,000 ศพด.1 , 2 สํานักการศึกษา

เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในการเข้าอบรม ประชุมสัมมนา

5 โครงการพัฒนาครูอาสาสอน  - สําหรับจัดส่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส            6 ,000 สถานที่กรมกําหนด สํานักการศึกษา

เด็กด้อยโอกาส เข้าอบรมสัมมนาเรื่องการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กด้อยโอกาส

๖ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร

สถานที่ด้านการศึกษา 

 - โครงการก่อสร้างรั้วและ  -ก่อสร้างรั้วและประตูเปิด-ปิดโรงเรียน        300,000 สถานศึกษาใน สํานักการศึกษา

ประตูเปิด-ปิด โรงเรียน เทศบาล 5 ดงปอ สังกัด

เทศบาล 5 ดงปอ

 - โครงการก่อสร้างถนน  - ก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา      1,670,000 สถานศึกษาใน สํานักการศึกษา

ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา และบ่อพักโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ สังกัด

และบ่อพักโรงเรียนเทศบาล 

5 ดงปอ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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.

 -โครงการต่อเติมอาคารเรียน  -ต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัว        150,000 สถานศึกษาใน สํานักการศึกษา

เชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อม อาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศพด.1 สังกัด

ปูกระเบื้อง ศพด.1 

 -โครงการต่อเติมอาคารเรียน  -ต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัว        140,000 สถานศึกษาใน สํานักการศึกษา

เชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อม อาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศพด.1 สังกัด

ปูกระเบื้อง ศพด.2 

7 โครงการประเมินคุณภาพ คณะกรรมการออกติดตามประเมินคุณ-          20,000 สถานศึกษาใน สํานักการศึกษา

การจัดการศึกษา ภาพการจัดการศึกษา สังกัดเทศบาล

8 โครงการแข่งขันคนเก่งใน จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการจัดทํา          80,000 โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

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

การเรียน

9 โครงการจัดงานวันครู จัดกิจกรรมวันครู          90,000 โรงเรียนเทศบาล 1 สํานักการศึกษา 16

หรือ หอประชุม

ธรรมาภิบาล

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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 โครงการ TO BE NUMBER  -จัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสํานึกให้          30,000 สถานศึกษาใน สํานักการศึกษา

ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่าง นักเรียนห่างไกลยาเสพติด สังกัดเทศบาล

ไกลยาเสพติด

11 โครงการจัดตั้งโรงเรียน  -จัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ        150,000 สถานศึกษาใน สํานักการศึกษา

เทศบาล 5 ดงปอ ตามแบบเทศบาลกําหนด สังกัดเทศบาล

12 โครงการจัดงานวันเด็กแห่ง  -จัดกิจกรรมการแสดงและเสริมสร้าง        250,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา 8-10

ชาติ ประสบการณ์และมอบรางวัล

13 โครงการอบรมสัมมนา อบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา          12,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ผู้รับผิดชอบสนามกีฬา

14 โครงการฝึกอบรมและ ฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน        200,000 สนามกีฬากลาง สํานักการศึกษา

แข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-  - ประชาชน 

ประชาชน

15 โครงการแข่งขันเดิน - จัดกิจกรรมแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ          60,000 สนามกีฬากลาง สํานักการศึกษา

วิ่งเพื่อสุขภาพ "เทศบาล "เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์" 

เมืองกาฬสินธุ์"

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู          60,000 สนามกีฬากลาง สํานักการศึกษา

โกล์หนู

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬา          50,000 สนามกีฬากลาง สํานักการศึกษา

เต้นแอโรบิคสนามกีฬา กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

กลางจังหวัดกาฬสินธุ์

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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พันธกิจที  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี

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 โครงการสนับสนุนอาหาร จัดสรรเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้    23,731,800 สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

กลางวัน เด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลและสังกัด เทศบาล 6 แห่ง / 

สพฐ.10 แห่ง สังกัด สพฐ. 4 แห่ง

 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล งบประมาณ

จํานวน 8,175,800  บาท

 - โรงเรียนสังกัด สพฐ. งบประมาณ

จํานวน  15,556,000  บาท

2 โครงการอาหารเสริม(นม) จัดประชุมวางแผนจัดทําโครงการพิจารณา    11,290,251 สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

จัดหาอาหารเสริม (นม) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

6 แห่ง / สังกัด สพฐ.

4  แห่ง

3 โครงการปัจฉิมนิเทศ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา          80,000 โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษา 24

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เทศบาล

4 โครงการจัดนิทรรศการแสดง คัดเลือกตัวแทนครูและนักเรียนเข้าแข่ง-        500,000 ระดับภาคฯ สํานักการศึกษา

ผลงานการศึกษา ขันระดับภาคและระดับประเทศ ณ จังหวัดบุรีรัมย์/

ระดับประเทศ 

ณ จังหวัดนนทบุรี

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2560พ.ศ.2559

31



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 โครงการเข้าค่ายเยาวชน ส่งเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม          30,000 อปท.ของจังหวัดที่ สํานักการศึกษา

เป็นเจ้าภาพ

6 โครงการปรับปรุงแบบประเมินจัดทําเครื่องมือประเมินทั้ง  3  กลุ่ม          50,000 โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระที่กําหนด

7 โครงการประกวดสถานศึก-  -จัดส่งสถานศึกษาเข้าประกวดสถาน          20,000 สถานที่ที่กําหนด สํานักการศึกษา

ษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการ ศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น

ศึกษาท้องถิ่นที่  12 ที่  12

8 โครงการนิเทศภายใน  - ผู้บริหารสถานศึกษาออกนิเทศ          20,000 สถานศึกษา สํานักการศึกษา

ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ในสังกัด

 - จัดทําเอกสารเผยแพร่เสริมความรู้

ให้ครูใช้ประกอบการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ  -จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน        100,000 สถานศึกษา สํานักการศึกษา

ผู้เรียนแบบบูรณาการ แบบรูรณาการ ในสังกัด

(ศพด.1)

10 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เข้าค่ายเก็บตัวนักเรียนและนํานักกีฬาเข้า        350,000 สนามกีฬากลางจังหวัด สํานักการศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วน ร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ / ระดับภาคฯ

ท้องถิ่น และระดับประเทศ /ระดับประเทศ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม ดําเนินการแข่งขันกีฬาสําหรับพนักงาน          50,000 สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลเมือง ครู ลูกจ้าง และนักเรียนในสังกัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

12 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สําหรับ  จัดซื้ออุปกรณ์สําหรับห้องเรียนคุณภาพ        385,000 สถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษา

ห้องเรียนคุณภาพแห่งการ แห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี DLIT

สารสนเทศ DLIT

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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พันธกิจที  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี

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 โครงการสนับสนุนจังหวัด  -อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทําการ        200,000 เขตเทศบาล สํานักปลัดฯ

ในการจัดงานมหกรรม ปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

โปงลางแพรวา

จังหวัดกาฬสินธุ์

๒ โครงการคุณธรรมสร้างผู้นําแห่ง อุดหนุนงบประมาณให้กับพุทธสมาคม          50,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อนาคต จังหวัดกาฬสินธุ์

๓ โครงการเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยน  -อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคม          50,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรม วัฒนธรรมผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ไทย ปี 2560

๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  -อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคม          50,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนใน ยุวพุทธฺสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๕ โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม  -จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ        100,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

พระเกียรติ "พระบาทสมเด็จ  "พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว

พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช"  ภูมิพลอดุลยเดช"

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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 โครงการส่งเสริมฟื้นฟู 1.งานประเพณีปีใหม่      1,510,000 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

งบประมาณ  50,000  บาท

4.งานประเพณีแห่เทียยน 18

งบประมาณ  350,000  บาท

5.งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร 13

งบประมาณ  150,000  บาท

6.งานประเพณีลอยกระทง 14

งบประมาณ  350,000  บาท

๗.งานประเพณีบุญซําฮะ

งบประมาณ  ๑๘0,000  บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

35



พันธกิจที  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี

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 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  -จัดกิจกรรมสําหรับอาสาสมัครตรวจสอบ          80,000 ภายในเขต กองวิชาการฯ

ความซื่อตรง การทํางานเพื่อสร้างเครือข่ายความซื่อตรง เทศบาล

 -จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและการบําเพ็ญ

ประโยชน์ในวันอาทิตย์เดือนละ 1 ครั้ง

 -จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวายพระเพื่อ

ชําระจิตใจให้บริสุทธิ์ในวันพุธแรกและพุธ

ที่สามของทุกเดือน

2 โครงการเทศบาลต้าน  - จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตร่วมกับ        100,000 ภายในเขต กองวิชาการฯ

การทุจริต ภาคีเครือข่าย เทศบาล

 - เปิด ตู้ ปณ.100 รับแจ้งเบาะแส

การทุจริต

3 โครงการประเมินยุทธศาสตร์  -จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับการ 30,000         เทศบาลเมือง กองวิชาการฯ

การพัฒนา ประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การ กาฬสินธุ์

พัฒนาให้กับบุคลากรเทศบาลจํานวน

ไม่น้อย  50  คน  

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

36



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 โครงการบําเพ็ญกุศลถวาย  -บําเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยเรียน        100,000 หอประชุมธรรมา- สํานักปลัดฯ

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาท รู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระ- ภิบาลและทัศนศึกษา

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ- ราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปริมนทร ดูงานนอกสถานที่

พลอดุลยเดช มหาภูมิพลอดุลยเดช

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด  -จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกด้าน        100,000 ภายในเขต สํานักปลัดฯ

อุบัติเหตุทางถนน ความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน เทศบาล

เช่น จัดทําป้ายรณรงค์อุบัติเหตุจัดนิทรรศ-

การ ติดสัญญาณสะท้อนแสงให้กับรถยนต์

รถจักรยานยนต์ที่เข้ากิจกรรม ในช่วง

เทศการปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ประจํา-

ปี 2559 และเทศกาลอื่นที่มีวันหยุดติด

ต่อกันหลายวัน

6 โครงการคืนทางเท้าให้  -รณรงค์และประชาสัมพันธ์ พร้อมออก          20,000 ภายในเขต สํานักปลัดฯ

ประชาชนคืนถนนให้กับ เดินทางขอความร่วมมืออาคารบ้านเรือน เทศบาล

สังคม ของประชาชน ห้างร้าน ในการจัดระเบียบ

ทางเท้า

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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 โครงการปรับปรุงโรงเรียนผู้สูง  - ปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมือง 1,000,000     โรงเรียนเทศบาล 4 สํานักการศึกษา

อายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ (โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์

ค้ํา) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

8 โครงการอุดหนุนสมาคม  - เพื่ออุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์          50,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและ

และเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

9 โครงการยืดอายุผู้สูงวัยด้วย  -เพื่ออุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 50,000         เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

กายใจที่สมบูรณ์ ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์

10 โครงการอุดหนุนโรงเรียน  -อุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมือง        100,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

11 โครงการชุมชนปลอดถังขยะ  - รับแจ้งสมัครชุมชนที่สนใจดําเนินการ          50,000 เขตเทศบาล สํานักการ

 - พิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อม สาธารณสุข

เพื่อดําเนินการจัดการขยะตามความ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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.

เหมาะสม

 - ให้ชุมชนที่จะดําเนินการจัดการขยะ

เสนอรายละเอียดครัวเรือนที่จะ

ดําเนินการจัดการขยะเพื่อพิจารณา

 - จัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ

ประเภทขยะหรือถังรับรองในการรองรับ

ขยะมูลฝอยในชุมชนและใช้ในการหมัก

เช่น ถังหมักชีวภาพภาขนะใส่ขยะ

รีไซเคิล ป้ายไวนิล เอกสารเผยแพร่ 

ตู้จัดเก็บขยะอันตราย ฯลฯ

12 โครงการอบรมพัฒนายุทธ-  -จัดอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม          50,000 ภายในเขต สํานักการ

ศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม  -สรุปผลโครงการ เทศบาล สาธารณสุข

(LA - 21)

13 โครงการเฝ้าระวังของกลุ่ม 1.จัดอบรมเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลด          40,000 อาคารหอประชุม กองสวัสดิการสังคม

สตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน ธรรมาภิบาล

เด็กและสตรีในชุมชน 2.จัดกิจกรรมวันสตรีสากล และวันสตรี

ไทย (8 มีนาคม และ 1 สิงหาคม)

3.จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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.

เหมาะสม

ท้องถิ่นไทยบูรณาการกับงานวันสตรีและ

ครอบครัว

๑๔ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิ-  -จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิ-          20,000 เขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ปัญญาท้องถิ่น ปัญญาท้องถิ่น

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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พันธกิจที  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี

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  - ประสานงานสํานักการศึกษาและ          35,000 โรงเรียนเทศบาล สํานักการ

อนามัยนักเรียน โรงเรียนเพื่อขอข้อมูลประวัตินักเรียน 1 เทศบาล 4 สาธารณสุขฯ

 - จัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์การแพทย์ และโรงเรียน

เพื่อใช้ในการออกตรวจสุขภาพและ อนุบาลกาฬสินธุ์

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

 - ตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพ

ช่องปากแก่นักเรียน ป 1-4

 - บําบัดโรคหนอนพยาธิและจ่ายยา

บํารุงโลหิตแก่นักเรียน ป. 1-6

สร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียน ป.1

และ ป.6 ใน รร.ท 1 และ 4

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

 - สรุปผลการดําเนินงาน

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

2 โครงการประชุมวิชาการ  -จัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.        100,000 อสม.ในเขตเทศบาล สํานักการ

ประจําปี อสม. ปี 2560 สาธารณสุขฯ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
ลําดับ สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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.

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  -ค้นหาหญิงตั้งครรภ์และติดตามเยี่ยม          80,000 เขตเทศบาล สํานักการ

มารดาและทารกระหว่าง บ้าน สาธารณสุขฯ

ตั้งครรภ์และหลังคลอด  -ติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและทารกแรก

เกิด

 -จัดซื้อชุดสาธิตในการดูแลบุตร/มารดา

หลังคลอด

4 โครงการกาฬสินธุ์เมือง  - อบรมให้ความรู้การใช้จักรยานใน          30,000 ชุมชนในเขต สํานักการ

จักรยาน ชีวิตประจําวัน เทศบาลเมือง สาธารณสุขฯ

 - จัดประชุมคณะกรรมการกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์

เมืองจักรยาน

 - ประเมินผลกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน เขตเทศบาลเมือง

 - จัดการรณรงค์การใช้จักรยาน กาฬสินธุ์

ประจําปี 2560

5 โครงการปรับปรุงอาคาร  -ปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล      2,500,000 ตลาดลาน 1 สํานักการ

ตลาดสดเทศบาล ตลาดลาน 1 ตลาดลาน 1  โดยก่อสร้างโครงหลังคา สาธารณสุขฯ

เหล็กรูปพรรณมุงด้วยแผ่นเมทัลซีล ขนาด

28.0 x 45.0 ตามแบบแปลนเทศบาล

กําหนด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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พันธกิจที  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี

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 โครงการจ้างเหมาบุคคล  -เพื่อให้อาคารเอนกประสงค์ อาคาร        240,000 สวนสาธารณะ- สํานักปลัดฯ

ภายนอกดูแลและรักษา ห้องน้ํา  5  หลัง  และบริเวณ โดยรอบ แก่งดอนกลาง

ความสะอาด พุทธมณฑลภายในสวนสาธารณะแก่ง

ดอนกลาง

2 โครงการจ้างเหมาเอกชนทํา  -เพื่อให้สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์        460,000 อาคารสํานักงาน สํานักปลัดฯ

ความสะอาด มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูก เทศบาลเมืองกาฬสิธุ์

สุขลักษณะ และสํานักทะเบียน

 -เพื่อให้ได้มาตรฐานการทําความสะอาด ท้องถิ่น(เทศบาล

 -เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ หลังเก่า)

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ  - แต่งตั้งคณะทํางาน          65,000 เทศบาลเมือง บุคลากรในเทศบาลฯ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก  - จัดทําแผนในการป้องกันและ กาฬสินธุ์

ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดย

 - ประสานPCUรพ.กาฬสินธุ์เพื่อกํากับ PCUรพ.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ PCU

และติดตามการสํารวจลูกน้ํายุงลาย รพ.กาฬสินธุ์

ในชุมชน วัด และโรงเรียน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการลําดับ 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.

 - ประสานงาน อสม.และครู-อาจารย์ ชุมชน, โรงเรียน อสม., ครูและพระสงฆ์

โรงเรียนต่างๆเพื่อสํารวจและ วัด ในเขตเทศบาลฯ ในเขตเทศบาลฯ

กําจัดลูกน้ํายุงลาย

ในชุมชน วัด และโรงเรียน

 - เตรียมเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ ในการ

กําจัดลูกน้ํายุงลาย เช่น ไฟฉาย,

ถ่านไฟฉายและ ผ้าด้ายดิบ ให้เพียงพอ

 - จัดกิจกรรมรณรงค์กําจัดลูกน้ํายุงลาย

ครั้งใหญ่ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน

เขตเทศบาลฯอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

 - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

เรื่องการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออกประชาชน

ในเขตเทศบาลฯ

 -  จัดแผนการดําเนินการลงพื้นที่

ควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใน

๒๔ ชั่วโมงเมื่อได้รับรายงานโรค

จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

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.

4 โครงการดูแลรักษาและ        250,000 เขตเทศบาล สํานักการ

ป้องกันโรคสัตว์ เมืองกาฬสินธุ์ สาธารณสุขฯ

1.1 กิจกรรมสถานพยาบาลรักษาสัตว์  - จัดให้มีสถานพยาบาลรักษาสัตว์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  - จัดเตรียมวัคซีนเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ

เพื่อการให้บริการตลอดทั้งปี

1.2 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน  - จัดทําแผนออกรณรงค์ฉีดวัคซีน เขตเทศบาล

โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันโรคทุกชุมชนให้ได้  80  % เมืองกาฬสินธุ์

ของจํานวนสุนัข - แมวในพื้นที่

1.3 กิจกรรมรณรงค์ฉีควัคซีนป้องกันโรค  - จัดทําแผนออกรณรงค์ฉีดวัคซีน เขตเทศบาล

ปากและเท้าเปื่อยในโค - กระบือ ป้องกันโรคทุกชุมชนให้ได้  80  % เมืองกาฬสินธุ์

ของจํานวนโค - กระบือในพื้นที่

5 โครงการเฝ้าระวังและควบ-  - ประสานผู้นําชุมชนในการประชา            3 ,000 เขตเทศบาล สํานักการ

คุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน สัมพันธ์เฝ้าระวังและควบคุมโรค สาธารณสุขฯ

 - จัดเตรียมวัคซีนเวชภัณฑ์และ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการ

ควบคุมโรค

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการลําดับ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

45



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 โครงการควบคุมสุนัข-แมว  - จัดทําแผนปฏิบัติการออกรณรงค์          10,000 เขตเทศบาล สํานักการ

จรจัด ทําหมัน  ฉีดยาคุมกําเนิด  ฉีดวัคซีน สาธารณสุขฯ

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ในชุมชน   

วัด โรงเรียน สถานที่สาธารณะ

ตลาดสด ในเขตเทศบาล

7 โครงการตรวจแนะนําสุขา-  -ตรวจแนะนําร้านอาหารแผงลอย แผง          90,000 เขตเทศบาล สํานักการ

ภิบาลอาหารและอาหาร จําหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตามหลัก เมืองกาฬสินธุ์ สาธารณสุขฯ

ปลอดภัย สุขาภิบาล

8 โครงการกีฬาชาวตลาด  -จัดแข่งขันกีฬาชาวตลาดในเขตเทศบาล          70,000 ตลาดเทศบาล สํานักการ

สัมพันธ์  สมานฉันท์ เมืองกาฬสินธุ์ คือ ตลาดโต้รุ่ง ตลาดร่วม สาธารณสุขฯ

ใจการเกษตร ตลาดสดเทศบาล ตลาดทุ่ง

นาทอง

9 โครงการอบรมผู้ประกอบ  - จัดการอบรมผู้ประกอบการ          50,000 หอประชุม สํานักการ

การร้านอาหาร แผงลอย ร้านอาหารแผงลอยในเขตเทศบาล ธรรมาภิบาล สาธารณสุขฯ

ตลาดและตลาดโต้รุ่ง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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พันธกิจที  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี

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  - จัดเจ้าหน้าที่ลอกท่อในถนนสาย          35,000 เขตเทศบาล สํานักการ

หลักจํานวน  27  สาย  และถนน สาธารณสุขฯ

ภายในชุมชน  ทั้งในและนอกเวลา

ราชการ

2 โครงการล้างทําความสะอาด  - จัดให้มีการล้างทําความสะอาดโต้รุ่ง        130,000 ตลาดสดในเขต สํานักการ

ตลาด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง, ตลาดลาน 1,2,3 เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

เดือนละ 2 ครั้ง, ตลาดร่วมใจการเกษตร

เดือนละ 4 ครั้ง โดยใช้รถจากงาน

ป้องกันฯ และสํานักการสาธารณสุขฯ

 - ใช้ EM, โซดาไฟ ในการ

ล้างทําความสะอาดทุกครั้ง

 - ให้คนงานกวาดทําความสะอาดตลาด

ทุกแห่งทุกวัน

3 โครงการจ้างเหมารักษา  -จ้างแรงงานในชุมชนที่มึความพร้อมทํา      2,800,000 เขตเทศบาล สํานักการ

ความสะอาดและความเป็น ความพร้อมทําความสะอาดตามขอบเขต สาธารณสุขฯ

ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน พื้นที่รับผิดชอบในแต่ละชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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พันธกิจที  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี

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  - จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจวัด            2 ,000 เตาเผาศพ สํานักการ

ทางอากาศ และวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ในเขตเทศบาล สาธารณสุข

 - ทําการตรวจวัดควันที่ปล่อยจาก เมืองกาฬสินธุ์

เตาเผาศพด้วยวิธีริงเกิลมาน

 - รายงานผลข้อมูลคุณภาพอากาศ

เผยแพร่สู่ประชาชน

2 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ          90,000

แหล่งน้ําธรรมชาติและสถาน

ที่กํากัดขยะ

 -ตรวจใหญ่  - แหล่งน้ําผิวดิน,ใต้ดิน,ระบบบําบัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สํานักการ

น้ําเสีย และสถานที่ฝั่งกลบ สาธารณสุข

ขยะบ้านแก่งนาขาม

 -ตรวจย่อย  - แหล่งน้ําผิวดิน แหล่งน้ําในเขตเทศ

บาลเมืองกาฬสินธุ์

 - น้ําประปา

3 โครงการตรวจสอบคุณภาพ  -เก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ไปวิเคราะห์          10,000 โรงปุ๋ยหมักเทศบาล สํานักการ

ปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ คุณภาพ เมืองกาฬสินธุ์ สาธารณสุข

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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 โครงการติดตั้งถังดักไขมัน  - จัดทําถังดักไขมันแบบประยุกต์          30,000 เขตเทศบาล สํานักการ

สําหรับครัวเรือนและร้านอาหาร

5 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  - ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน          30,000 เขตเทศบาล สํานักการ

ด้วยไส้เดอืนดิน  - จัดซื้ออุปกรณ์เพาะเลี้ยงและสายพันธุ์ สาธารณสุข

ไส้เดือนดินที่มีประสิทธิภาพ

 - ดําเนินการเพาะเลี้ยง

 - เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณขยะอินทรีย์

ที่กําจัดขยะ และครัวเรือนที่เข้าร่วม

 - วิเคราะห์ผล

6 โครงการจัดการขยะพิษ  - จัดทําอุปกรณ์จัดเก็บขยะพิษในชุมชน          50,000 สถานที่กําจัดขยะ สํานักการ

 - จัดสถานที่จัดเก็บบริเวณสถานที่ เทศบาลเมืองฯ สาธารณสุข

ฝังกลบขยะ

 - นําไปกําจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาต

ให้กําจัดขยะพิษได้

 - สรุปผลการดําเนินงาน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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 โครงการกําจัดขยะปุ๋ยอินทรีย์  - อบรมสาธิตให้ความรู้ในการดูแลระบบ          15,000 เขตเทศบาล สํานักการ

ในชุมชนด้วยวิธีการหมักไร้  - สอบถามชุมชนหรือครัวเรือนที่สมัครใจ สาธารณสุข

อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ  - จัดซื้อ - จัดจ้างอุปกรณ์ในการ

หมักแก๊สชีวภาพ

 - ดําเนินการหมักแก๊สชีวภาพ

 - ติดตามประเมินผลการดําเนินการ

ทํางานของระบบ

 - สรุปผลการดําเนินการ

8 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ  -เฝ้าระวังแหล่งน้ําบ่อบําบัดน้ําเสีย เพื่อส่ง 96,000         เขตเทศบาล สํานักการ

แหล่งน้ําบ่อบําบัดน้ําเสีย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทางห้องปฎิบัติ- สาธารณสุข

การ จํานวน  12  ครั้ง

หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ
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พันธกิจที  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี

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 โครงการป้องกันน้ําท่วมในเขต  -ถนนกาฬสินธุ์ ถนนแก่งสําโรง-ซอยอรรฆนาค 9    26,876,000 เขตเทศบาล สํานักการช่าง

เศรษฐกิจ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  -ถนนพร้อมพรรณอุทิศ

 -ถนนอนรรฆนาคช่วงจากแยก

ซอยคงเดชสมุนไพรถึงวงเวียนหน้าโรงมวย

 -ถนนประดิษฐ์ช่วงหน้าสถานีขนส่ง

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

2 โครงการก่อสร้างอาคาร  -ก่อสร้างส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร    10,000,000 พุทธมณฑล สํานักการช่าง

ประดิษฐานพระพุทธชยันตี แก่งดอนกลาง

พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง

3 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่ง  -ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ําปาวล    10,000,000 ลําน้ําปาว สํานักการช่าง

ริมน้ําลําปาวบริเวณหลัง บริเวณหลังโรงแรมริมปาวจขนถึงสุดเขต เขตเทศบาล

โรงแรมริมปาวจนถึงสุดเขต เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

พ.ศ.2560
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559
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พันธกิจที  2  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี

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 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร        181,000 ชุมชนดงปอ สํานักการช่าง

ซอยตาเคน ชุมชนดงปอ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู        338,000 ชุมชนซอยน้ําทิพย์ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหน้า กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

บ้านประธานชุมชน  ความยาว 144.00 เมตร 

ชุมชนซอยน้ําทิพย์ ตามแบบเทศบาลกําหนด

3 โครงการก่อสร้างระบบระบาย  - ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.      1,743,000 ชุมชนดงปอ สํานักการช่าง

น้ําถนนรอบวัดดงปอ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมบ่อพัก 

ชุมชนดงปอ และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 465.00 เมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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 ค.ส.ล. รูปตัวยู        455,000 ชุมชนซอยน้ําทิพย์ สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยดอกไม้  กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40  เมตร 

ชุมชนซอยน้ําทิพย์ ยาว 194.00 เมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร        473,000 ชุมชนสุขสบายใจ สํานักการช่าง

ซอยหอพัก V.B. เชื่อมสนาม กว้าง 4.00 เมตรยาว 215.00 เมตร 

ฟุตบอลใบบุญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร

ชุมชนสุขสบายใจ ตามแบบเทศบาลกําหนด

6 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร        228,000 ชุมชนกุดยางสามัคคี สํานักการช่าง

ซอยกุดยางสามัคคี 1 กว้าง 5.00 เมตรยาว 83.00 เมตร 

ต่อจากโครงการเดิม  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 415.00 ตารางเมตร

ชุมชนกุดยางสามัคคี ตามแบบเทศบาลกําหนด

7 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร        643,000 ชุมชนหัวคู-หนองเรือ สํานักการช่าง

ซอยตาภู ชุมชนหัวคู-หนองเรือ กว้าง 3.00 -4.00 เมตร ยาว 328.00

 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,170.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู      1,410,000 ชุมชนหาดลําดวน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแช่มชื่น- กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

อุทิศ  ชุมชนหาดลําดวน ยาว 600.00 เมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร        165,000 ชุมชนหัวโนนโก สํานักการช่าง

ซอยยลถนอม 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว75.00 เมตร 

ชุมชนหัวโนนโก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร  

ตามแบบเทศบาลกําหนด

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู        470,000 ชุมชนดอนสวรรค์ สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยประดิษฐ์- กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

อุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์ ยาว 200.00 เมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู        615,000 ชุมชนคุ้มห้วย สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยู  ซอยอนรรฆ กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

นาค 13 จากสะพานถึงหน้า ความยาว 262.00 เมตร

โรงฆ่าสัตว์ ชุมชนคุ้มห้วย ตามแบบเทศบาลกําหนด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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 ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร        206,000 ชุมชนกุดยางสามัคคี สํานักการช่าง

ซอยอนรรฆนาค 40 ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ต่อจากโครงการเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

13 โครงการก่อสร้างระบบระบาย-  - ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. เส้นผ่า      1,734,000 ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง สํานักการช่าง

น้ํา ซอยเฟื่องฟ้า  5 ถึงแยก ศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมบ่อพักและ

หมู่บ้านชุมชนหนองไผ่ รางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 462.00 เมตร

ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ตามแบบเทศบาลกําหนด

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู        338,000 ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเฟื่องฟ้า 6 ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตรกว้าง 0.30 เมตร 

ต่อจากโครงการเดิม ยาว 144.00 เมตร 

ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ตามแบบเทศบาลกําหนด

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู        462,000 ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยข้างกําแพง ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร 

วัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก ยาว 197.00 เมตร

ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง ตามแบบเทศบาลกําหนด

ลําดับ
พ.ศ.2560พ.ศ.2559

หน่วยดําเนินการสถานที่ดําเนินการ
 งบประมาณ 

(บาท)
โครงการ/กิจกรรม
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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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู        625,000 ชุมชนท่าสินค้า สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสิงห์หลง  กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

ชุมชนท่าสินค้า ความยาว 266.00 เมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู        149,000 ชุมชนริมแก่งดอนกลาง สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสมหวัง กว้าง 0.30  เมตรลึกเฉลี่ย0.40 เมตร 

ชุมชนริมแก่งดอนกลาง ความยาว 62.00 เมตร พร้อมท่อลอด 

Ø 0.40 เมตร  จํานวน 5 ท่อน   

ตามแบบเทศบาลกําหนด

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร        287,000 ชุมชนทุ่งมน สํานักการช่าง

ซอยบ้านครูอํานวย ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ชุมชนทุ่งมน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู          87,000 ชุมชนหนองผักแว่น สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยประดิษฐ์ 10  กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

 ชุมชนหนองผักแว่น ความยาว 37.00  เมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
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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.

20 โครงการขยายผิวจราจร ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.80-1.70          65,000 ชุมชนโรงงิ้ว สํานักการช่าง

ค.ส.ล.ซอยข้างโรงงิ้วฝั่งซ้ายมือ เมตร ยาว 104.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 

ชุมชนโรงงิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 119.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู        148,000 ชุมชนสงเปลือยกลาง สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยข้างศูนย์ กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

อสม. (ต่อจากโครงการเดิม) ความยาว 63.00 เมตร

ชุมชนสงเปลือยกลาง ตามแบบเทศบาลกําหนด

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร        110,000 ชุมชนโพธิ์ไทร สํานักการช่าง

ซอยสมชัย ยาว 67.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 

ชุมชนโพธิ์ไทร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 201.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล. รูปตัวยู        192,000 ชุมชนหนองผักแว่น สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านยาย กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

เลื่อน ถนนประดิษฐ์  ซอย 6 ความยาว 82.00 เมตร

ชุมชนหนองผักแว่น ตามแบบเทศบาลกําหนด

 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
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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.

24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร        145,000 ชุมชนวัดสว่างพัฒนา สํานักการช่าง

ซอยหลังวัดสว่างคงคา กว้าง 4.00 เมตรความยาว 66.00 เมตร 

ชุมชนวัดสว่างพัฒนา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

25 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร        217,000 ชุมชนสงเปลือยใน สํานักการช่าง

ซอยแยกถนน พิมพะนิตย์ กว้าง 5.00 เมตรความยาว 79.00 เมตร 

พัฒนา (ทางเข้าบ่อตกปลา) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 395.00 ตารางเมตร

ต่อจาก โครงการเดิม  ตามแบบเทศบาลกําหนด

ชุมชนสงเปลือยใน

26 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ลขยายผิวถนน ค.ส.ล.  หนา 0.15  เมตร         118,000 ชุมชนหนองไชยวาน สํานักการช่าง

ถนนรอบหนองไชยวานช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า  215.00 ตารางเมตร   

ศาลาชุมชน ตามแบบเทศบาลกําหนด

ชุมชนหนองไชยวาน

27  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร        143,000 ชุมชนสุขสบายใจ สํานักการช่าง

ซอยวิโรจน์รัตน์  4  กว้าง 4.00 เมตร  ความยาว 65.00 

ชุมชนสุขสบายใจ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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.

28 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร        489,000 ชุมชนสงเปลือยนอก สํานักการช่าง

ซอยแยกถนนสนามบินตรงข้ามกว้าง 3.00 - 4.00  เมตรความยาว 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  256.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

(ต่อจากโครงการเดิม) 884.00 ตารางเมตร

ชุมชนสงเปลือยนอก ตามแบบเทศบาลกําหนด

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู        300,000 ชุมชนหนองผักแว่น สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 9  กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

ชุมชนหนองผักแว่น ความยาว 128.00  เมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

30 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ลก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.60      2,054,000 ชุมชนสุขสบายใจ สํานักการช่าง

และระบบระบายน้ํา บริเวณ เมตร  พร้อมบ่อพัก และรางวี ค.ส.ล. 

ถนนทางเข้าวัดประชานิยม, ความยาวรวม 464.00 เมตร  ก่อสร้าง

ถนนวัดประชานิยม-หัวคู  ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.70 - 1.70 

และถนนรอบวัดประชานิยม  เมตรหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 305.00 

ชุมชนสุขสบายใจ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 407.00

ตารางเมตร  ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. และ

ปรับปรุงบ่อพัก ความยาวรวม 305.00 เมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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.

31 โครงการปรับปรุงถนน โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต      2,838,000 ถนนอนรรฆนาคถึง สํานักการช่าง

อนรรฆนาคช่วงหน้าวัดสว่าง หนา 0.05 เมตร  กว้าง 9.00-15.00 แยกทางไปเรือนจํา

คงคา ถึงแยกทางไปเรือนจํา เมตร ยาว 585.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  

7,000.00 ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

32 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร        470,000 ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ สํานักการช่าง

และสะพานข้ามคลอง   กว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร

ซอยคําพาอุทิศ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 88.00 ตารางเมตร 

ชุมชนเกษตรสมบูรณ์  - ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 4.00

เมตร ยาว 6.00 เมตร 

ตามแบบเทศบาลกําหนด

33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู      1,008,000 ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยหําชัย กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง ยาว 429.00 เมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
หน่วยดําเนินการ
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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.

34 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร        265,000 ชุมขนสงเปลือยใน สํานักการช่าง

ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์ กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ความยาว 

ฝั่งขวามือ  140.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 465.00

ชุมชนสงเปลือยใน ตารางเมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

35 โครงการปรับปรุงทางเท้า ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. กว้าง 2.00-3.50        490,000 ชุมชนดอนกลอย สํานักการช่าง

ถนนประชาสามัคคี เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.07

ชุมชนดอนกลอย เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100  

ตารางเมตร  พร้อมปรับปรุงบ่อพัก

ตามแบบเทศบาลกําหนด

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.รูปตัวยู        120,000 ชุมชนสงเปลือยใน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยข้างบ้าน กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

ประธานชุมชน  ความยาว 36.00 เมตร และท่อระบายน้ํา 

ชุมชนสงเปลือยใน Ø 0.60 เมตร  ยาว 17.00 เมตร

ตามแบบเทศบาลกําหนด

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบํารุง 3,000,000     ภายในเขตเทศบาล สํานักการช่าง

การบํารุงรักษาถนนทางเท้า รักษาทางเท้า ถนนตามปัญหาความ

ในเขตเทศบาล ต้องการของประชาชนหรือตามที่ชํารุด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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พันธกิจที  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

พ.ศ.2560
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

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          30,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร การดําเนินงานในศูนย์บริการ 1 ศูนย์

ชุมชน

5 โครงการขับเคลื่อนชุมชน  -จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานพระราช-          30,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ กรณียกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จ เพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระเจ้าอยู่หัวพระปริมนทร- พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและ

มหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพร้อม

แสดงความอาลัย

6 โครงการชุมชนร่วมใจ  - ชุมชนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ          30,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

รักษาศีล 5 ในเขตเทศบาล

๗ โครงการครอบครัวคุณธรรม  - จัดกิจกรรมให้เกิดความรักความอบอุ่น          40,000 ห้องประชุม กองสวัสดิการฯ

นําสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ ในครอบครัวมีคุณธรรม จริยธรรม สภาเทศบาล

ความเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดีนําสู่ความเข้มแข็ง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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 โครงการเฝ้าระวังและติด  -ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยา          10,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู เสพติด ในการทํากิจกรรมร่วมกันในสังคม

ผู้ติดยาเสพติด ในด้านต่าง ๆ

 -ลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ปกครองของผู้ที่ผ่าน

การบําบัดฟื้นฟู

9 โครงการรณรงค์ต่อต้าน  -จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิต          20,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ยาเสพติด สํานึกให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้

ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และมีส่วน

ร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดใน

ชุมชน

 -ให้การสนับสนุนในด้านการบําบัดรักษา

ผู้ติดตาเสพติด

10 โครงการอบรมจัดทําแผน 1.ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอน          50,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

และทบทวนแผนชุมชน ในการจัดทําแผนชุมชน

2.ให้ชุมชนทั้ง 36 ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน

การระดมความคิดเห็นในการนําปัญหา

ลําดับ
พ.ศ.2560

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
พ.ศ.2559

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.

11 โครงการประกวดชุมชนดีเด่น  1.ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ผลงานของ          30,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ชุมชนตามตัวชี้วัดเพื่อเข้ารับพิจารณา

2.คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น

ผู้พิจารณาผลงานลงพื้นที่ชุมชนเพื่อตรวจ

สอบผลงานของชุมชน

3.มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญ

กําลังใจให้กับชุมชนที่มีส่วนร่วมในการ

ดําเนินกิจกรรม

12 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน  -จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์  เพื่อให้เกิด        120,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

สัมพันธ์สมานฉันท์ ปรองดอง ความสามัคคีปรองดอง

13 โครงการจัดงานวันเยาวชน  -จัดกิจกรรมสําหรับเยาวชนเนื่องในวัน          30,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

แห่งชาติ เยาวชนแห่งชาติ

14 โครงการสร้างสานสัมพันธ์  -ส่งเสริมสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวภาย 50,000         เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ครอบครัวอบอุ่น ในเขตเทศบาล

15 โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อ จัดกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพ        100,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

สร้างภาวะผู้นําและป้องกัน ทักษะการมีภาวะผู้นําในด้านต่าง ๆ ทั้ง

แก้ไขปัญหาของเยาวชน 36  ชุมชน นอกเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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 โครงการเลือกตั้งประธาน  -จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน        100,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกําหนด

17 โครงการส่งเสริมการ  -ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกอง          30,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ดําเนินงานกองทุนแม่ของ ทุนแม่ของแผ่นดิน

แผ่นดิน

18 โครงการจัดทํารายงาน 1.รวบรวมผลงานกิจกรรมของชุมชนและ          20,000 ชุมชนในเขต กองสวัสดิการฯ

กิจการชุมชน คณะกรรมการชุมชน เทศบาล 36  ชุมชน

2.จัดทํารูปเล่มและตีพิมพ์เอกสารเพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์  จํานวน   300  เล่ม/ปี

19 โครงการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ บําบัดผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดในชุมชน        325,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

ผู้เสพยาเสพติด

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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พันธกิจที  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 โครงการอุดหนุนสมาคม  -อุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัด          20,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการฯ

คนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 

2 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ  -ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนและผู้ที่          30,000 เขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ในชุมชน สนใจทั่วไป

 -ให้การสนับสนุนทุนในการฝึกอบรมกลุ่ม

อาชีพ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

67



พันธกิจที  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 โครงการปรับปรุงระบบ  -จ้างเหมาดําเนินการตีเส้นเครื่องหมาย        300,000 เทศบาล สํานักปลัดฯ

จราจรบริเวณแยกถนนชัย จราจร พร้อมทางสําหรับคนข้ามและ เมืองกาฬสินธุ์

สุนทรตัดถนนภิรมย์ ก่อสร้างเกาะบังคับทาง ติดตั้งป้ายห้าม

(แยกโรงเรียนกาฬสินธุ์ ป้ายเตือน ตามแบบแปลนเทศบาล

พิทยาสัย) กําหนด

3 โครงการปรับปรุงระบบ  -เพื่อดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบ        360,000 บริเวณแยกถนนสาย สํานักปลัดฯ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบเดิม ต่าง ๆ ภายในเขต

CCTV ระบบเดิม จํานวน 12  จุด เทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
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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 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง  - ฝึกอรบรมให้ความรู้ และทักษะด้านการ        150,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ และนอกเขตพื้นที่

พลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 11 ประชาชนเพื่อจัดตั้งเป็นอาสาสมัครป้อง เทศบาล

กันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่  11

จํานวนไม่น้อยกว่า  50  คน

5 โครงการฝึกอบรมทบทวน  - จัดฝึกอบรมบททวนความรู้ด้านการป้อง        200,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด

อาสามัครป้องกันฝ่ายพลเรือน กันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งภาคทฤฎี และนอกเขตพื้นที่

(อปพร.) เจ้าหน้าที่ป้องกัน และภาคปฏิบัติให้แก่อาสาสมัครป้องกัน เทศบาล

ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้ง  10 รุ่น

และบรรเทาสาธารณภัยและ ไม่น้อยกว่า 50  คน  และพัฒนาขีด

ทัศนศึกษาดูงาน ความสามารถการปฏิบัติงานด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้า

ที่ป้องกันฯและภาคีเครือข่ายด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่น้อย

กว่า 120  คน

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุน  -จัดชุดสายตรวจจักรยาน อปพร.ออก        892,800 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด

การป้องกันและบรรเทา ตรวจตามเพื่อเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย

สาธารณภัย พร้อมทั้งดูแลความสงบเรียบร้อยภายใน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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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.

ชุมชน ทั้ง 36 ชุมชน และตามสถานที่

ราชการในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

7 โครงการอบรมให้ความรู้กับ  -จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ          20,000 ภายในเขตเทศบาล สํานักปลัด

ประชาชนเกี่ยวกับการ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและ

ป้องกันและระงับอัคคีภัย ภาคปฏิบัติให้แก่ประชาชนในชุมชนทั้ง

เบื้องต้น 36  ชุมชน

8 โครงการปรับปรุงอาคาร - ปรับปรุงอาคารสํานักงานฝ่ายป้องกัน 100,000       สํานักงานฝ่าย สํานักปลัด

สํานักงานฝ่ายป้องกันและ และบรรเทาสาธารณภัยเป็นสถานที่ฝึก ป้องกันและบรรเทา

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึก สาธารณภัย

เมืองกาฬสินธุ์ ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

9 โครงการซ่อมแซมโหญ่เครื่อง  - ติดตั้งพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์ 60,000         สํานักงานฝ่าย สํานักปลัด

จักรกล ดับเพลิง บรรเทา 7 หมายเลขทะเบียน ป้องกันและบรรเทา

82-3557 กส. สาธารณภัย

  - ยกเครื่องยนต์ใหม่ (โอเวอร์ฮอลล) 90,000         

รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงบรรเทา 6

เลขทะเบียน 82-3558 กส.

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ

ที่จะดําเนินการ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

  (365,205,588  บาท)

พันธกิจที่ ๑ :  ๓๓ (44) 75.00 10,851,450       2.97 สํานักปลัดฯ

     การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี กองวิชาการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :    ๒๑ (24) 87.50 4,214,000         1.15 กองสวัสดิการฯ

     พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร สํานักการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ ๑ :  ๑๒ (14) 85.71 3,190,000          0.87 สํานักการคลัง

การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร สํานักการสาธารณสุขฯ

เป้าประสงค์ที่ ๒ : ๙ (10) 90.00 1,024,000          0.28 สํานักการช่าง

การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ๙ (12) 75.00 2,995,000          0.82

    พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

เป้าประสงค์ที่ ๓ : ๙ (12) 75.00 2,995,000          0.82

บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ๓ (8) 37.50 3,642,450         1.00

    การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

เป้าประสงค์ที่ ๔ ๑ (1) 100.00 600,000             0.16

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้

ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการในแผนพัฒนาฯ

(พ.ศ.๒๕60 - ๒๕62)

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์



จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ

ที่จะดําเนินการ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

  (365,205,588  บาท)

เป้าประสงค์ที่ ๕ ๒ (7) 28.57 3,042,450          0.83

การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

พันธกิจที่ ๒ : ๑๑๔ (209) 54.55 127,871,151     35.01 สํานักการศึกษา

    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ๑๗ (25) 68.00 12,376,100       3.39 สํานักการสาธารณสุขฯ

    พัฒนาการจัดการศึกษา สํานักการช่าง

เป้าประสงค์ที่ ๖ : ๑๗ (25) 68.00 12,376,100        3.39

ประชาชนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้

มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ๑๒ (14) 85.71 36,607,051       10.02

    พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

เป้าประสงค์ที่ ๗ : ๑๒ (14) 85.71 36,607,051        10.02

นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ๖ (6) 100.00 1,960,000         0.54

    ส่งเสริมขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและ

    และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ที่ ๘ : ๖ (6) 100.00 1,960,000          0.54

ขนบธรรมเนียม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ

การสืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการในแผนพัฒนาฯ

(พ.ศ.๒๕60 - ๒๕62)



จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ

ที่จะดําเนินการ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

  (365,205,588  บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ๑๔ (22) 63.64 1,790,000         0.49

    การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน

เป้าประสงค์ที่ ๙ : ๑๔ (22) 63.64 1,790,000          0.49

มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : ๑๔ (31) 45.16 6,948,000          1.90

    พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข

เป้าประสงค์ที่ 10 : ๕ (18) 27.78 2,745,000          0.75

ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

เป้าประสงค์ที่  11 : ๙ (13) 69.23 1,238,000          0.34

มีการป้องกันและควบคุมโรค

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : ๑๑ (10) 110.00 323,000            0.09

    สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 12 : ๓ (3) 100.00 2,965,000          0.81

บ้านเมืองสะอาดสวยงาม

เป้าประสงค์ที่ 13 : ๘ (7) 114.29 323,000             0.09

การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ๓ (1) 300.00 46,876,000       12.84

    พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ที่ 14 : ๓ (1) 300.00 46,876,000        12.84

มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์

คิดเป็นรอ้ยละของ

โครงการในแผนพัฒนาฯ

(พ.ศ.๒๕60 - ๒๕62)



จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดําเนินการ

ที่จะดําเนินการ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

  (365,205,588  บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 11 : ๓๗ (100) 37.00 22,781,000       6.24

    พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์ที่ 15 : ๓๗ (100) 37.00 22,781,000        6.24

มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม

พันธกิจที่  ๓ : ๓๐ (35) 85.71 4,217,800         1.15 กองสวัสดิการสังคม

     การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 12 : ๑๙ (17) 111.76 1,715,000         0.47

    พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

เป้าประสงค์ที่ 16 : ๑๙ (17) 111.76 1,715,000          0.47

ชุมชนพึ่งตนเองได้

ยุทธศาสตร์ที่ 13 : ๒ (2) 100.00 50,000              0.01

    สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 17 : ๒ (2) 100.00 50,000               0.01

มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ที่ 14 : ๙ (16) 56.25 2,452,800          0.67

    สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ ๑8 : ๙ (16) 56.25 2,452,800          0.67

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

รวมทั้งสิ้น ๑๗๗ (288) 61.46 142,940,401     39.14

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการในแผนพัฒนาฯ

(พ.ศ.๒๕60 - ๒๕62)
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