วิสัยทัศน์

“

กาฬสินธุ์
เป็นเมืองน่าอยู่
คู่ธรรมาภิบาล

คำ�ขวัญเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

“

หลวงพ่อองค์ดำ�ศักดิ์สิทธิ์ เรืองฤทธิ์พระยาชัยสุนทร
ออนซอนโปงลางใหญ่ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจมากมี
ศักดิ์ศรีเมืองธรรมาภิบาล

ตราเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์

เป็นรูปพระวิศณุกรรมทรงประทับนั่งพระหัตถ์ขวาถือคนโทน้ำ�
มีรัศมีรอบพระเศียรมีช่อมะกอกไขว้ครึ่งวงกลมใต้ฐานที่ประทับ

ความหมาย
1. พระวิศณุกรรม
			
2. คนโทน้ำ� 		
3. รัศมีรอบพระเศียร
4. ช่อมะกอกไขว้

เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปการช่างเป็นนายช่างใหญ่ของเทวดาถือเป็นสัญลักษณ์ของเทศบาล
ซึ่งเป็นหน่วยงานสร้างบ้านแปลงเมือง
หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
หมายถึง ความเจริญก้าวหน้านำ�ไปสู่ความสำ�เร็จแห่งชีวิต

ถ้อยแถลง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทำ�หน้าที่บำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขให้กับประชาชน
ชาวเมืองกาฬสินธุม์ า 80 ปีแล้ว กระผมเป็นนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คนที่ 31 และ
เป็นสมัยที่ 4 ของการทำ�หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้บริหารงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลจนเป็นที่ประจักษ์ ด้วยรางวัลธรรมาภิบาล 8 ปี รางวัลพระปกเกล้า 7 ปี
และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
การพัฒนาเมืองมุ่งเน้นความอยู่ดีมีสุขของชาวเมือง สร้างเสริมสุขภาวะของ
คนเมือง สร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรประชากรมีรายได้พอเพียง ครอบครัวเป็นสุข
ทุกชุมชนร่วมใจพัฒนา ชาวประชาร่วมแรงแข็งขัน มุ่งมั่นเป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล
และจะก้าวไปสู่การเป็นเมืองแห่งความอุดมสุขในอนาคต
การพัฒนาเมืองในปีงบประมาณ 2560 ได้มุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมให้ชุมชนปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
การขายสินค้าในตลาดเทศบาล การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและพัฒนาให้เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้ำ�ทางสังคม การลดปริมาณขยะ
เป็นต้น มี โครงการพัฒนาทั้งหมด 177 โครงการ เป็นโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 37 โครงการ
งบประมาณ 22,781,000 บาทและได้รบั งบพัฒนาในเขตเทศบาลเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9 โครงการ เป็นเงิน
189,978,398 บาท เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำ�น้ำ�ปาว โครงการปรับปรุงแก้มลิงกุดโง้ง โครงการก่อสร้าง
อาคารประดิษฐานพุทธชยันตรี โครงการป้องกันน้�ำ ท่วมในเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการปรับปรุงระบบบำ�บัดน้�ำ เสียรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นอกจาก
นี้ยังได้นำ�เงินรางวัลธรรมาภิบาล 3.5 ล้านบาท ไปพัฒนา เช่น ปรับปรุงห้องประชุมเล็กบนอาคารสำ�นักการสาธารณสุข ฯ ปรับปรุงห้องประชุมกองทุนจิตอาสา
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุ และใช้เพื่อแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะเร่งด่วน
ในปีงบประมาณ 2561 มี โครงการพัฒนาทั้งหมด 187 โครงการ เป็นงบลงทุน 29,290,315 บาท ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำ�หรับพี่น้องชุมชน 36 โครงการ
และมีงบพัฒนาจากเงินรางวัลธรรมาภิบาลอีก 4 ล้านบาท ซึ่งจะนำ�มาแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องในชุมชนตามความจำ�เป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ยังได้รับงบ
พัฒนาเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอีก 6 โครงการ เป็นเงิน 185,460,200 บาท เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำ�น้ำ�ปาว หลังโรงแรมริมปาวระยะทาง 1,153
เมตร งบประมาณ 95 ล้านบาท และระยะทางที่ 2 อีก 940 เมตร งบประมาณ 80 ล้านบาท โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนน
อนรรฆนาค 7,263,800 บาท โครงการอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุงบประมาณ 625,000 บาท โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ งบประมาณ
2,475,000 บาท
นอกจากนี้ ยังขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาในเขตเทศบาล อีก 7 โครงการ งบประมาณ 126,295,100 บาท เช่น โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพการท่องเที่ยวสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง โครงการปรับปรุงทางเข้าเมืองถนนกุดยางสามัคคี โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนถีนานนท์ โครงการจ้าง
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการผลิตเชื้อเพลิง RDF จากขยะ โครงการก่อสร้างระบบกำ�จัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
มูลฝอย และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง
การบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีผลสำ�เร็จของการทำ�งานในปี 2560 ดังนี้
1. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดีได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 4,000,000 บาท จากสำ�นักปลัดสำ�นัก
นายกรัฐมนตรี
2. รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม จากสถาบันพระปกเกล้า
3. รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเภทการจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว ระดับภูมิภาคอาเซียน จากกระทรวงพัฒนาประเทศบรูไนดารุสซาลาม
4. รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประเภทการจัดการขยะพื้นที่สีเขียว ระดับประเทศ จากกระกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ในการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. รางวัลสำ�นักงานทะเบียนดีเด่น จากกรมการปกครอง
มีเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 10.70 % (งบจัดซื้อจัดจ้าง 32,526,000 บาท เหลือ 3,479,501 บาท)
มีผลการประเมินความพึงพอใจของพีน่ อ้ งประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 82.20 ซึง่ ประเมินโดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน (ITA) อยู่ ในระดับสูงมาก ร้อยละ 85.44 ซึ่งประเมินโดย สำ�นักงาน ป.ป.ท.
“เราชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่เมืองแห่งความอุดมสุขต่อไป”
ขอแสดงความนับถือและเคารพอย่างยิ่ง
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

สารบัญ
วิสัยทัศน์
คำ�ขวัญเทศบาล
ตราเทศบาล
ถ้อยแถลงนายก
สารบัญ
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำ�ลัง
3 ปี ฯ (2561-2563)
สรุปผลการดำ�เนินงานปีงบประมาณ ปี 2560
บัญชีสรุปผลการดำ�เนินงานแยกตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตรที่ 6 ส่งเสริมขนบธรรมเนียบประเพณีศิลปวัฒนธรรม		
		
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 9 การเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์
		
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตรที่ 10 พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 12 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 13 สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 14 สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
		
ของประชาชน
รางวัลความสำ�เร็จ ปี 2560
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คณะผู้บริหาร

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

นายมานิต ไชยศิวามงคล

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์

ดร.ศิรินันท์ หล่อตระกูล

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

นายสมศักดิ์ ร่มไทรทอง

นายนิติธรรม รัตนานิคม

นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ MUNICIPAL COUNCIL

นายโฆษิต ธีรกุล
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

นายอาคม สำ�ราญเนตร
รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

สมาชิก สภาเทศบาล เขต 1 MEMBER OF THE MUNICIPAL COUNCIL
Constituency One

นางจินตนา ผ่องพันธ์ุ

นายสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะ
นายสรรเพชญ ศรีทอง

นายต่อชาติ ฆารไสว
นายนพดล แก้วพูล

นายกานต์ ฆารไสว

สมาชิก สภาเทศบาล เขต 2 MEMBER OF THE MUNICIPAL COUNCIL
Constituency Two

นายธนัท จิตรลดานนท์

นายโฆษิต ธีรกุล

นายกมลพันธุ์ จีระสมบัติ

นายกฤษฎา เวียงวะลัย
นายอุทิศ จำ�เริญสรรพ์

นายสุโรจน์ แสงโสภาพรรณ

สมาชิก สภาเทศบาล เขต 3 MEMBER OF THE MUNICIPAL COUNCIL
Constituency Three

นายอาคม สำ�ราญเนตร

นายธวัชพงศ์ โยคะสิงห์

นายสุรศักดิ์ เรืองศรีมั่น

นางจำ�ลอง ภูเต้านาค
นายอภิชัย น้ำ�จันทร์

นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำ�ลัง 3 ปี ฯ (2561-2563)
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ฯ (2561-2563) ระบบแท่ง (ประเภทพิเศษ)
โครงสร้างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ปลัดเทศบาล

สถานธนานุบาล

หน่วยตรวจสอบภายใน

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

รองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

สานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- กิจการสภา
- ฝ่ายอานวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานบรรจุแต่งตัง้
- งานอัตรากาลัง
- งานสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูล
- งานการสอบ
- ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตร
- งานทะเบียนราษฎร
- งานบัตรประจาตัว
ประชาชน
- งานธุรการและข้อมูลทะเบียน
ราษฎร

สานักการคลัง

สานักการช่าง

สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองวิชาการและแผนงาน

สานักการศึกษา

ผู้อานวยการสานักการคลัง

ผู้อานวยการสานักการช่าง

ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขฯ

ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน

ผู้อานวยการสานักการศึกษา

(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับสูง)

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง)

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบาเหน็จบานาญฯ
- งานฌาปนกิจสงเคราะห์
ขรก.และบุคลากรท้องถิ่น
- งานสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานเทศบาล
1. ส่วนบริหารงานการคลัง
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการซื้อและการจ้าง
- งานจัดทาทะเบียนพัสดุ
และจาหน่ายพัสดุ
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- งานตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินและจัดทาเช็ค
- งานควบคุมจัดทะเบียน
งบประมาณรายจ่าย

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
1. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ

อาคารและผังเมือง
- ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม

1. ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและ

- งานการเงินและบัญชี

- งานสถาปัตยกรรม
- ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
2. ส่วนการโยธา
- ฝ่ายสาธารณูปโภค
- งานบารุงรักษาทางและ
สะพาน
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และไฟฟ้า

สิ่งแวดล้อม
- ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานสาธารณสุขชุมชน
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
-งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

-ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
- งานธุรการ
-ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานวิจัยและประเมินผล

-ฝ่ายงบประมาณ
- งานจัดทางบประมาณ
- ฝ่ายการบริการและเผยแพร่
- งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ
- งานบริหารข้อมูลข่าวสาร
ท้องถิ่น

- งานป้องกันและบาบัดยาเสพติดและ
สารเสพติด
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

- ฝ่ายนิติการ
- งานรับเรือ่ งราวร้องทุกข์
- งานนิติกรรมสัญญา

การเงินและพัสดุ
- ฝ่ายสถิติการคลัง
- งานจัดทาสถิตกิ ารรับจ่าย
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
- งานจัดทาสถิตริ ายได้จาก
ภาษีอากร
- งานจัดทารายงาน
สถานการณ์การคลัง
2. ส่วนพัฒนารายได้
- ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดรายได้
- ฝ่ายผลประโยชน์และ

- ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
- งานควบคุมตรวจสอบ
บาบัดน้าเสีย
- งานกาจัดสิ่งปฎิกุล

- งานสวัสดิการเด็กและ
- งานธุรการ
เยาวชน
1 .ส่วนบริหารการศึกษา
- งานกิจการสตรีและคนชรา
- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
- ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวางแผนบุคคลและทะเบียน - งานพัฒนาชุมชน
- งานชุมชนเมือง
- ฝ่ายกิจการโรงเรียน
- งานโรงเรียน
- งานกิจการนักเรียน
- งานการศึกษาปฐมวัย

- งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
- ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

และสิ่งปฏิกลู

- ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและ
- งานบริการและรักษาความสะอาด
รกลและ
การและรั
กษาความสะอาด
- ฝ่ายระเบียบการคลัง - ฝ่ายศูน-ย์ฝ่เครื
ายศู่องจั
นย์กเครื
่องจักรกลและ - งานบริ
- งานบริ
การและรั
กษาความสะอาด
- งานป้องกันฯ
- งานป้องกันฯ - งานป้องกันฯ
- งานควบคุมจัดทาทะเบียน
- งานควบคุมมลพิษและเหตุราคาญ
- งานควบคุ-มจังานควบคุ
ดทาทะเบีมจัยดนทาทะเบียน ระบบจราจร
ระบบจราจร
- งานควบคุ
มมลพิมษมลพิ
และเหตุ
ราคาญ
- งานธุรการและงานฝึกอบรม
ระบบจราจร
- งานควบคุ
ษและเหตุ
ราคาญ
- งานธุรการและงานฝึ
ก
อบรม
- งานธุรการและงานฝึกอบรม และงบประมาณรายจ่าย
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
2. ส่วนบริการสาธารณสุขและ
- งานกู้ชีพและกู้ภัย
และงบประมาณรายจ่
าย
- งานศูนย์- เงานศู
ครื่องจั
กเรกล
2. ส่ว2.นบริส่กวารสาธารณสุ
ขและขและ
และงบประมาณรายจ่
า
ย
น
ย์
ครื
อ
่
งจั
ก
รกล
นบริ
ก
ารสาธารณสุ
- งานกู้ชีพและกู้ภัย
- งานจัดระเบียบเกี่ยวกับ
- ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม
- ฝ่ายรักษาความสงบ
- งานจัดระเบียบเกี่ยวกับ
- ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม
- ฝ่ายรักษาความสงบ
การเงินและพัสดุ
- งานควบคุมตรวจสอบ
- ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
- งานเทศกิจ
การเงินและพัสดุ
- งานควบคุมตรวจสอบ
- ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
- งานเทศกิจ
- งานรักษาป้องกันและควบคุมโรค
- งานธุรการและคดี
- ฝ่ายสถิติการคลัง
บาบัดน้าเสีย
- งานรักษาป้องกันและควบคุมโรค
- งานธุรการและคดี
- ฝ่ายสถิติการคลัง
บาบัดน้าเสีย
- งานกิจการพิเศษ
ในสัตว์
- งานจัดทาสถิตกิ ารรับจ่าย
- งานกาจัดสิ่งปฎิกุล
- งานกิจการพิเศษ
ในสัตว์
- งานจัดทาสถิตกิ ารรับจ่าย
- งานกาจัดสิ่งปฎิกุล
- งานควบคุมการฆ่าสัตว์
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
- งานควบคุมการฆ่าสัตว์
ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
ฝ่
า
ยบริ
ก
ารสาธารณสุข
- งานจัดทาสถิตริ ายได้จาก
- ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานจัดทาสถิตริ ายได้จาก
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
ภาษีอากร
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
ภาษีอากร
- งานทันตสาธารณสุข
- งานจัดทารายงาน
- งานทันตสาธารณสุข
- งานจัดทารายงาน
- งานเภสัชกรรม
สถานการณ์การคลัง
- งานเภสัชกรรม
สถานการณ์การคลัง
- งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
2. ส่วนพัฒนารายได้
- งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
2. ส่วนพัฒนารายได้
และคนพิการ
- ฝ่ายพัฒนารายได้
และคนพิการ
- ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- งานพัฒนารายได้
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- งานพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดรายได้
- งานเร่งรัดรายได้
- ฝ่ายผลประโยชน์และ
- ฝ่ายผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
กิจการพาณิชย์
- งานจัดหาผลประโยชน์จาก
- งานจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน
- งานพัฒนากิจการพาณิชย์
- งานพัฒนากิจการพาณิชย์
- ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
- ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี
- ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และทะเบี
- ฝ่ายระเบียบการคลัง
- ฝ่ยานทรั
ยศู
นพย์เย์ครืสิน่อยงจั
- งานบริการและรักษาความสะอาด
และทะเบี
นทรักรกลและ
พย์สิน
- งานป้องกันฯ
- งานควบคุมจัดทาทะเบียน
ระบบจราจร
- งานควบคุมมลพิษและเหตุราคาญ
- งานธุรการและงานฝึกอบรม
และงบประมาณรายจ่าย
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
2. ส่วนบริการสาธารณสุขและ
- งานกู้ชีพและกู้ภัย
- งานจัดระเบียบเกี่ยวกับ

- งานงบประมาณ

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์

- งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย

- ฝ่ายวิชาการ
-- ฝ่ฝ่ายวิชาการ
าการ
- งานส่งเสริมคุณภาพและ
-- งานส่
ภาพและ
งานส่งเสริมมคุคุณณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานหลั
มาตรฐานหลักกสูสูตตรร
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
-- งานพั
เทคโนโลยี
งานพัฒนาสื่ออเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา
และนวัตกรรมทางการศึกษา
2 .ส่วนส่งเสริมการศึกษา
2 .ส่วนส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ศาสนา และวัฒนธรรม
- ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
- ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
และตามอัธยาศัย
- งานการศึกษานอกระบบ
- งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
และตามอัธยาศัย
- งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
- งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
- งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์
- งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์
และเครือข่ายทางการศึกษา
และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกีฬาและนันทนาการ
- ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและ
- ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
- งานกิจการศาสนา
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
- หน่วยศึกษานิเทศก์
- หน่วยศึกษานิเทศก์
- ฝ่ายนิเทศการศึกษา
- ฝ่ายนิเทศการศึกษา
- ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
- ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
- ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
- ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

- ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ฝ่ายยระเบียบการคลัง
- ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
ย
- ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภั
- ฝ่ายระเบียบการคลัง

- ฝ่ายรักษาความสงบ
- งานเทศกิจ
- งานธุรการและคดี
- งานกิจการพิเศษ

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)

- ฝ่ายแผนงานและโครงการ
- งานแผนและโครงการ
- งานระบบสารสนเทศ

กองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

สิ่งแวดล้อม
- ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาป้องกันและควบคุมโรค
ในสัตว์
- งานควบคุมการฆ่าสัตว์

- ฝ่ายวิชาการ
- งานส่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา
2 .ส่วนส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
- ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
- งานการศึกษานอกระบบ

- ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข

และตามอัธยาศัย

- งานทันตสาธารณสุข
- งานเภสัชกรรม

- งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ

- งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
และคนพิการ
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

- งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2560
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- งานกีฬาและนันทนาการ
- ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

กิจการพาณิชย์

- งานกิจการศาสนา

- งานจัดหาผลประโยชน์จาก

- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ

สถานศึกษา
- โรงเรียนเทศบาล 1กาฬสินธุ์
พิทยาสิทธิ์
- โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่าง
คงคา
- โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.1
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2

สถานศึกษา
สถานศึกษา
- โรงเรียนเทศบาล 1กาฬสินธุ์
- โรงเรียนเทศบาล 1กาฬสินธุ์
พิทยาสิทธิ์
พิทยาสิทธิ์
- โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่าง
- โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่าง
คงคา
คงคา
- โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้า
- โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้า
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.1
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.1
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ 2560
หมวด/ประเภท

ประมาณการ

รายจ่าย
งบกลาง
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ�)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย
หมวด/ประเภท

53,469,390.00
6,154,640.00
156,624,195.00
2,592,380.00
52,150,152.00
36,508,581.00
5,995,900.00
7,090,350.00
27,880,000.00
51,000.00
16,689,000.00
365,205,588.00
ประมาณการ

รายรับ
24,131,000.00
ภาษีอากร
12,186,000.00
ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า ปรั บ และใบ
อนุญาต
9,475,000.00
รายได้จากทรัพย์สิน
200,000.00
รายได้จากทุน
1,590,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภค
7,210,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ด
135,300,000.00
ภาษีจัดสรร
175,113,088.00
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวมรายรับ
365,205,588.00
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำ�กว่า) รายจ่าย
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รายจ่ายตามงบประมาณ
52,743,605.67
6,154,560.00
151,784,917.11
2,152,027.00
49,085,530.77
35,904,245.47
5,353,984.77
6,961,845.00
24,460,724.00
50,000.00
12,427,452.63
347,078,892.42
รายรับตามงบประมาณ

รายจ่ายเงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
14,755,472.56
583,140.00
1,630,899.20
619,370.00
1,971,310.00
19,000.00
19,579,191.76
รายรับเงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

22,590,504.68
14,327,745.82
8,504,713.13
128,950.00
1,511,037.83
5,902,451.70
132,729,333.95
166,655,718.00
352,350,455.11
5,271,562.69
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พันธกิจที่ 1 :
การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 1 :
การปรับปรุงกลไกการทำ�งานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 2 :
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 3 :
บุคลากรมีองค์ความรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ที่ 4
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้
เป้าประสงค์ที่ 5
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
30
18
12
6
9
9
3
1
2

21
12
9
9
9
3
1
2

จำ�นวน
โครงการ
แล้วเสร็จ

33

จำ�นวน
โครงการ
ทั้งสิ้น

0

0
0
0

2,965,000
2,965,000
3,642,450

0
0

600,000
3,042,450

0

0

0

0

3

1,024,000

0

3

0
0

3

โครงการ
ที่ ไม่ ได้
ดำ�เนินการ

0

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ

0

3,190,000

4,214,000

10,821,450

จำ�นวนงบ
ประมาณ (บาท)

บัญชีสรุปผลการดำ�เนินงานแยกตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำ�นักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
สำ�นักการศึกษา
สำ�นักการคลัง
สำ�นักการสาธารณสุขฯ
สำ�นักการช่าง

หน่วยงาน
ที่ดำ�เนินการ

12

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2560

พันธกิจที่ 2 :
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
พัฒนาการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 6 :
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่ 7 :
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลป
วัฒนธรรมและและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 8 :
ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 :
การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน
และประชาชน
เป้าประสงค์ที่ 9 :
มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
บริการสาธารณะ

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

10
6

6

13
13

12
6

6

14
14

14

17
10

14

17

12

104

จำ�นวน
โครงการ
แล้วเสร็จ

114

จำ�นวน
โครงการ
ทั้งสิ้น

1,740,000

1,740,000

1,910,000

1,910,000

36,607,051

36,607,051

12,643,100

12,643,100

131,147,154

จำ�นวนงบ
ประมาณ (บาท)

0

0

0

0

0

0

0

0

3

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ

1

1

0

0

2

2

3

3

8

โครงการ
ที่ ไม่ ได้
ดำ�เนินการ
สำ�นักการศึกษา
สำ�นักปลัดเทศบาล
สำ�นักการสาธารณสุขฯ
สำ�นักการช่าง

หน่วยงาน
ที่ดำ�เนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 :
พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
เป้าประสงค์ที่ 10 :
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
เป้าประสงค์ที่ 11 :
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 :
สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 12 :
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม
เป้าประสงค์ที่ 13 :
การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 10 :
พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 14 :
มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 11 :
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูป โภคขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 15 :
มี โครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

0
1
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
2
2
0
0

1,238,000
9,188,003
2,965,000
6,223,003
46,876,000
46,876,000
18,200,000
18,200,000

8
11
3
8
1
1
36
36

9
11
3
8
3
3
37
37

5

0

13

14
2,745,000

โครงการ
ที่ ไม่ ได้
ดำ�เนินการ

5

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ
1

จำ�นวนงบ
ประมาณ (บาท)
0

จำ�นวน
โครงการ
แล้วเสร็จ
3,983,000

จำ�นวน
โครงการ
ทั้งสิ้น
หน่วยงาน
ที่ดำ�เนินการ
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25
14
14
2
2
9
9
159

30
19
19
2
2
9
9
177

จำ�นวน
โครงการ
แล้วเสร็จ

146,186,404

2

0

0

2,452,800
2,452,800

0

0

50,000
50,000

0

1,715,000

16

0

0

0

0

5

5

0

1,715,000

โครงการ
ที่ ไม่ ได้
ดำ�เนินการ
5

โครงการที่
อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ
0

4,217,800

จำ�นวนงบ
ประมาณ (บาท)
กองสวัสดิการสังคม
สำ�นักปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
ที่ดำ�เนินการ

หมายเหตุ
- โครงการที่ ไม่ ได้ดำ�เนินการ (ต่อ)
- โครงการที่ ไม่ ได้ดำ�เนินการ
11. โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ข้างโรงงิ้วฝั่งซ้ายมือ ชุมชนโรงงิ้ว สำ�นักการช่าง
12. โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบำ�บัดฟื้นฟู กองสวัสดิการสังคมผู้ติดยาเสพติด
1. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนกองวิชาการและแผนงาน
2. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย สำ�นักปลัดเทศบาล
13. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง กองสวัสดิการสังคม
3. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น สำ�นักปลัดเทศบาล
14. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ กองสวัสดิการสังคม
15. โครงการเลือกตั้งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน กองสวัสดิการสังคม
4. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำ�นักการศึกษา การศึกษาท้องถิ่นที่ 12
16. โครงการจัดทำ�รายงานกิจการชุมชน กองสวัสดิการสังคม
5. โครงการอบรมสัมมนาผู้รับผิดชอบสนามกีฬา สำ�นักการศึกษา
6. โครงการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำ�นักการศึกษา
7. โครงการเข้าค่ายเยาวชน สำ�นักการศึกษา
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
8. โครงการประกวดสถานศึกษาดีเด่นกลุ่มจังหวัด สำ�นักการศึกษา
1. โครงการป้องกันน้ำ�ท่วมในเขตเศรษฐกิจเทศบาล (งบพัฒนาจังหวัด)
9. โครงการเทศบาลต้านการทุจริต กองวิชาการฯ
2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำ�น้ำ�ปาว (งบพัฒนาจังหวัด)
10. โครงการกีฬาชาวตลาดสัมพันธ์ สมานฉันท์ สำ�นักการสาธารณสุขฯ

พันธกิจที่ 3 :
การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 12 :
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 16 :
ชุมชนพึ่งตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ 13 :
สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 17 :
มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ 14 :
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ 18 :
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมทั้งสิ้น

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์

จำ�นวน
โครงการ
ทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

เป้าประสงค์ที่ 1
การปรับปรุงกลไก
การทำ�งานขององค์กร

1. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.20 ซึ่งประเมินใน 12 ด้าน ดังต่อไปนี้
1.  ด้านการบริการประชาชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.60
2.  ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.80
3.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.
4.  ด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.00
5.  ด้านพัฒนาและอนุรกั ษ์ระบบนิเวศน์สงิ่ แวดล้อมและพลังงาน อยู่ในระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละ 81.60
6.  ด้านการศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.40
7.  ด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.60
8.  ด้านการกีฬาและนันทนาการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.
9.       ดา้ นศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ อยู่ในระดับมากมีคา่ เฉลีย่ ร้อยละ 84.20
10. ด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและการสาธารณูป โภคขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.60
11. ด้านการจัดเก็บภาษี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.60
12. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.40
ประเมินโดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ งบประมาณ 50,000 บาท
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2. โครงการ

จ้างเหมาบุคลากร ในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล
ผ่านสื่อต่างๆ จำ�นวน 2 ตำ�แหน่ง เช่น เสียงตามสาย วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง
สิ่งพิมพ์ งานพิธีกรในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล และปรับปรุงเว็ปไซต์ของเทศบาล
ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำ�นัก/กอง ต่างๆ เป็นต้น งบประมาณ 240,000 บาท

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายนของทุกปี โดยมีพธิ มี อบโล่และใบประกาศ
เกียรติคุณให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ� พนักงานจ้าง ผู้ซึ่งได้รับคัด
เลือกเป็นพนักงานดีเด่นประจำ�ปี 2560 จำ�นวน 19 คน และมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ ให้กบั
ผูท้ �ำ คุณประโยชน์ ให้กบั เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 91 คน จากนัน้ คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาลฯ ได้ปลูกต้นไม้ร่วมกัน ณ บริเวณหน้าแฟลตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ และกิจกรรม 5 ส. งบประมาณ 50,000 บาท

4. โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสำ�นักงาน

3. โครงการ
จัดงาน
วันเทศบาล

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำ�นักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้สวยงามตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกำ�หนด งบประมาณ 300,000 บาท

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2560
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จ้างเหมาพนักงานเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในสำ�นักปลัดเทศบาล และงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย จำ�นวน 5 อัตรา งบประมาณ 600,000 บาท

5. โครงการ

เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานธุรการ

จ้างเหมาบุคคลในการซ่อมแซมบำ�รุงและรักษาเครื่องจักรกล ของสำ�นักการช่าง จำ�นวน
2 อัตรา งบประมาณ 240,000 บาท

6. โครงการ
จ้างเหมา
การบำ�รุงรักษา
เครื่องจักรกล

จ้างเหมาบุคคลในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในเขตเทศบาล ของสำ�นักการช่าง
จำ�นวน 6 อัตรา งบประมาณ 720,000 บาท

7. โครงการ
จ้างเหมา
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ
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จ้างเหมาเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ของสำ�นักการช่าง
จำ�นวน 1 คน งบประมาณ 240,000 บาท

8. โครงการ
จ้ า ง เ ห ม า เ จ้ า ห น้ า ที่
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการ
ออกแบบและควบคุ ม
งานก่อสร้าง

จ้างเหมาพนักงานช่วยงานด้านธุรการของสำ�นักการช่าง ให้มีประสิทธิภาพหรืองานอื่น
ตามที่ ได้รับมอบหมาย จำ�นวน 1 คน งบประมาณ 120,000 บาท

10. โครงการ
จ้างเหมาบำ�รุง
รักษาระบบ
สาธารณูปโภค

11. โครงการ
จัดจ้าง
เจ้าหน้าที่สำ�รวจ
ข้อมูลชุมชน

จ้ า งเหมาบุ ค คลในการบำ � รุ ง รั ก ษาระบบ
สาธารณูปโภคของสำ�นักการช่างจำ�นวน 1 คน
งบประมาณ 120,000 บาท

จั ด จ้ า งเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการสำ � รวจ
ข้อมูลของชุมชน กองสวัสดิการ
สังคม จำ�นวน 3 คน งบประมาณ
360,000 บาท
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9. โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
งานธุรการ

12. โครงการ

แข่ ง ขั น กี ฬ าองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สั ม พั น ธ์ ส ม า น ฉั น ท์
ปรองดอง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์
สมานฉันท์ ปรองดอง ครั้งที่ 20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน
ซึง่ ดำ�เนินการแข่งขันในวันที่ 26 – 37 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้
1. กีฬาเซปักตะกร้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
2. กีฬาเปตอง หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
3. ขบวนพาเหรด ได้รับรางวัลชมเชย
งบประมาณ 150,000 บาท

1. โครงการจัดเวทีสาธารณะ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดเวทีประชาคมสำ�รวจความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในปีงบประมาณ 2560
ได้มกี ารจัดเวทีประชาคมการจัดทำ�แผนพัฒนาสีป่ เี ทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (พ.ศ.
2561 - 2564) และลงพืน้ ทีช่ มุ ชนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอของ
ประชาชนเพื่อนำ�มาแก้ ไข งบประมาณ 10,000 บาท
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2. โครงการ
จัดทำ�สื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์

จั ด ทำ � วารสารเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ราย 3 เดือน ครั้งละ 7,000 ฉบับ ส่งทาง
ไปรษณี ย์ ถึ ง เจ้ า บ้ า นภายในเขตเทศบาล
และแจกให้ประชาชนทั่วไป งบประมาณ
350,000 บาท

จั ด ทำ � รายงานกิ จ การประจำ � ปี โดยรวบรวม
ผลงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ การปฏิบัติงาน
ของทุกส่วนงานของเทศบาลในรอบปี งบประมาณ
2559 จำ�นวน 400 เล่ม เผยแพร่ ให้หน่วยงาน
ราชการ และทุกภาคส่วนได้รบั ทราบ งบประมาณ
100,000 บาท

4. โครงการ

3. โครงการ

จั ด ทำ � รายงานกิ จ การ
ของเทศบาล

จัดทำ�รายการ “กาฬสิ น ธุ์ เ มื อ งน่ า อยู่ ” เผยแพร่ กิจ กรรมต่ า งๆ ในงานเทศบาล
ออกอากาศทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น (เคเบิลทีวี) 2 ช่องรายการ คือ เอ็มทีเคเบิลทีวี
ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และ เจมส์ เคเบิลทีวี ทุกวัน อังคาร, พฤหัสบดี, อาทิตย์
งบประมาณ 144,000 บาท

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานเทศบาลทางสื่อ
วิทยุและโทรทัศน์
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5. โครงการ

จัดประชุมคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชนและผูป้ ระกาศข่าวชุมชนเพื่อ ปรึกษาหารือ
และการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานของหอกระจายข่าว เป็นประจำ�ทุกเดือน
จำ�นวน 80 คน งบประมาณ 120,000 บาท

ประชุมประจำ�เดือนคณะ
กรรมการหอกระจาย
ข่าวชุมชน

6.1 จั ด ฝึ ก อบรมการซ่ อ มและดู แ ลรั ก ษาหอกระจายข่ า วชุ ม ชน วั น ที่
25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีวทิ ยากร
มาให้ความรู้แนะนำ�วิธีการซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ต่าง ๆ

6.
โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหอกระจายข่าว
ชุมชน และผู้ประกาศข่าวชุมชน
งบประมาณ 50,000 บาท
มีกิจกรรมที่ได้ดำ�เนินการดังนี้

6.2 มีการฝึกอบรมการนำ�เสนอข่าว และทัศนศึกษาดูงาน
สถานีวิทยุกระจายเสียง วัดไตรภูมิภูสิงห์ FM 98.25 MHz
ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

1. โครงการฝึ ก อบรมพนั ก งานครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา

จัดฝึกอบรมพนักงานครูและบุคลการทางการศึกษา มีครูและบุคลากรทาง
การศึกษาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 180 คน งบประมาณ 100,000 บาท

เป้าประสงค์ที่ 3

บุคลากรมีองค์ความรู้ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

จัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำ�นวน 14 คน ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 จำ�นวน 3 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 จำ�นวน 3 คน
3. โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ จำ�นวน 1 คน
4. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จำ�นวน 2 คน
5. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ จำ�นวน 1 คน
6. คนงานสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จำ�นวน 2 คน
7. สำ�นักการศึกษา จำ�นวน 2 คน
งบประมาณ 1,680,000 บาท

3. โครงการ

ฝึกอบรมสัมมนา
บุคลากรและทัศนศึกษา
ดูงานบุคลากรเทศบาล

2. โครงการ

จั ด หาครู แ ละบุ ค ลากร
สนั บ สนุ น การศึ ก ษา
ที่ ข าดแคลนในสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาล

ฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรม
และจริยธรรม ในการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ “กาฬสินธุ์
เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล” งบประมาณ 417,000 บาท
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4. โครงการ

อบรมคุณธรรม
นำ�การปฏิบัติงาน
พนักงาน ลูกจ้าง
ประจำ�ปี และพนักงานจ้าง

ฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั บุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน้าที่ งบประมาณ 50,000 บาท

คัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ�  พนักงานจ้าง “ดีเด่น”
มีผู้ ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น จำ�นวน 19 คน รับมอบเกียรติบัตร
งบประมาณ 30,000 บาท

6. โครงการ
เข้าวัดปฏิบัติธรรม
ของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

5. โครงการ

คัดเลือกพนักงาน
ลูกจ้างดีเด่นประจำ�ปี

ได้จดั โครงการเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9 และสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรให้พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ�  พนักงานจ้าง ได้นำ�
หลั ก ธรรมมาใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านและการดำ � รงชี วิ ต
ประจำ�วัน ตลอดจนธำ�รงไว้ซงึ่ พุทธศาสนา มีผรู้ ว่ มโครงการฯ
จำ�นวน 100 คน งบประมาณ 15,000 บาท
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7. โครงการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบพัสดุ

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ เพื่อวัตถุประสงค์ ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ และอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) ได้มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างสามารถนำ�ความรู้ ในการอบรมไปใช้ ในการปฏิบตั ิ
งานได้อย่างถูกต้อง ซึง่ มีผเู้ ข้ารับการอบรม จำ�นวนทัง้ สิน้ 143 คน งบประมาณ 10,000 บาท

จัดประชุมการมอบนโยบาย การทำ�งานและจัดทำ�บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานทุกภาคส่วน โดยกำ�หนดตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 30,000 บาท

8. โครงการ

ประชุ ม มอบนโยบาย
การปฏิบัติราชการและ
พิธีลงนาม MOU

จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2560 ณ ประชุมธรรมาภิบาล เพื่อให้คณะ
กรรมการประจำ�ศูนย์ด�ำ รงธรรมเทศบาลเมืองกาฬสินธุค์ ณะ
กรรมการศูนย์รอ้ งเรียน/ร้องทุกข์ชมุ ชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และกฎหมายที่ ใช้
ในชีวิตประจำ�วัน เพื่อสามารถนำ�ไปปรับใช้ ในชีวิตประจำ�
วันและในการทำ�หน้าที่ของกรรมการได้อย่างถูกต้องโดยมี
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ จำ�นวน 250 คน งบประมาณ 50,000 บาท

9. โครงการ

อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

เป้าประสงค์ที่ 4

การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการ
จัดหารายได้

1. โครงการจัดทำ�แผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ โปรแกรม
LTAX 300 และ LTAX GIS
จัดทำ�แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม LTAX 3000 – LTAX GIS
เพื่อวัตถุประสงค์ ให้ ได้จ�ำ นวนรายผูท้ อี่ ยู่ในข่ายจะต้องชำ�ระภาษีเพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา
ในอัตราร้อยละ 2 เพื่อเป็นการพัฒนารายได้ ให้กับองค์กร ซึ่งผลการดำ�เนินการมี
จำ�นวนผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชำ�ระภาษีเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำ�นวน 82 ราย คือ ณ
สิ้นปีงบประมาณ 2559 มีจำ�นวนรายตามทะเบียนทรัพย์สินทั้งสิ้น 9,913 ราย และ
ถึงสิน้ ปีงบประมาณ 2560 ได้จ�ำ นวนรายตามทะเบียนทรัพย์สนิ ทัง้ สิน้ 9,995 ราย คิด
เป็นร้อยละ 0.83% งบประมาณ 600,000 บาท

เป้าประสงค์ที่ 5
การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำ�รุงรักษาสนามกีฬา

ได้ปรับปรุงซ่อมแซมบำ�รุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการปรับปรุงสนามเทนนิส ตามแบบแปลนทีเ่ ทศบาล
กำ�หนด งบประมาณ 950,000 บาท
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2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ดังนี้
1. จัดซื้อตู้เหล็กเอกสารบานกระจกเลื่อน จำ�นวน 3 ตู้
2. จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม จำ�นวน 2 ตู้
3. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก จำ�นวน 4 ตู้
4. จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาด 4 ฟุต จำ�นวน 1 ชุด
5. จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จำ�นวน 200 ตัว
6. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
7. จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำ�นวน 2 ตู้
8. จัดซื้อปั๊มน้ำ�อัตโนมัติ จำ�นวน 3 เครื่อง
9. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำ�หรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำ�นวน 1 เครื่อง
10. จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ จำ�นวน 8 ต้น
11. จัดซื้อเรือกู้ภัยพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ท้าย จำ�นวน 1 ลำ� 
12. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ จำ�นวน 10 จุด
13. จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางบก จำ�นวน 1 ชุด
14. จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ จำ�นวน 1 ชุด
15. จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี (DVD) จำ�นวน 3 เครื่อง
16. จัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำ�นวน 5 เครื่อง
17. จัดซื้อไมค์ลอยไร้สาย หนีบปกเสื้อ จำ�นวน 1 ชุด
18. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คสำ�หรับงานสำ�นักงาน จำ�นวน 1 เครื่อง
19. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 300000 บีทียู จำ�นวน 1 เครื่อง
20. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24000 บีทียู จำ�นวน 1 เครื่อง
21. จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำ�นวน 4 ตัว
22. จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำ�นวน 1 ตัว
23. จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำ�งานโครงเหล็ก จำ�นวน 1 ตัว
24. จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำ�หรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำ�นวน 4 เครื่อง
25. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คสำ�หรับงานประมวลผล จำ�นวน 1 เครื่อง
26. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ� จำ�นวน 1 เครื่อง
27. จัดซื้อเก้าอี้บุนวม จำ�นวน 3 ตัว
28. จัดซื้อโต๊ะทำ�งานเหล็ก จำ�นวน 2 ตัว
29. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส จำ�นวน 6 หลัง
30. จัดซื้อถังต้มน้ำ�ไฟฟ้า จำ�นวน 1 ถัง
31. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 2 ชุด
32. จัดซื้อเครื่องเสียงประจำ�สนามกีฬากลาง จำ�นวน 1 ชุด
33. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน จำ�นวน 2 ตัว
34. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำ�หรับงานประมวลผล จำ�นวน 1 เครื่อง
35. จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำ�นวน 5 ตัว
36. จัดซื้อเครื่องพ่นแมลงวัน ULV จำ�นวน 1 เครื่อง
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งบประมาณ 11,400 บาท
งบประมาณ   5,600 บาท
งบประมาณ 19,200 บาท
งบประมาณ   7,550 บาท
งบประมาณ 100,000 บาท
งบประมาณ 148,000 บาท
งบประมาณ   4,400 บาท
งบประมาณ  37,000 บาท
งบประมาณ  29,000 บาท
งบประมาณ 200,000 บาท
งบประมาณ   70,00 บาท
งบประมาณ  50,000 บาท
งบประมาณ  30,000 บาท
งบประมาณ  75,000 บาท
งบประมาณ   4,650 บาท
งบประมาณ  59,500 บาท
งบประมาณ  49,900 บาท
งบประมาณ  16,000 บาท
งบประมาณ  37,000 บาท
งบประมาณ  33,000 บาท
งบประมาณ  19,200 บาท
งบประมาณ   4,800 บาท
งบประมาณ   2,200 บาท
งบประมาณ  88,000 บาท
งบประมาณ  21,000 บาท
งบประมาณ 3  ,000 บาท
งบประมาณ  15,700 บาท
งบประมาณ  14,300 บาท
งบประมาณ  25,600 บาท
งบประมาณ  22,000 บาท
งบประมาณ  32,000 บาท
งบประมาณ  15,000 บาท
งบประมาณ   9,600 บาท
งบประมาณ  21,000 บาท
งบประมาณ  25,000 บาท
งบประมาณ  85,000 บาท

37. จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ�บาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ� จำ�นวน 1 เครื่อง
งบประมาณ  40,000 บาท
38. จัดซื้อถังอัดจารบีชนิดใช้ลม จำ�นวน 1 เครื่อง
งบประมาณ  23,000 บาท
39. จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ�ชนิดพกพา
งบประมาณ  100,00 บาท
40. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพานแบบข้อแข็ง จำ�นวน 4 เครื่อง
งบประมาณ   38,000 บาท
41. จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จำ�นวน 1 เครื่อง
งบประมาณ   5,500 บาท
42. จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า จำ�นวน 1 เครื่อง
งบประมาณ   8,000 บาท
43. จัดซื้อสว่านไฟฟ้าแบบโรตารี่ จำ�นวน 1 เครื่อง
งบประมาณ  12,000 บาท
44. จัดซื้อเครื่องเจาะตรวจสอบความหนาของคอนกรีตแบบเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
กำ�ลังไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ที่ 3600 รอบ/นาที จำ�นวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 100,000 บาท
45. จัดซื้อเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าเบนซิน กำ�ลังไฟ 10 KVA แรงดันไฟฟ้า 220 V/3802 V
จำ�นวน 1 เครื่อง
งบประมาณ  40,000 บาท
46. จัดซื้อเก้าอี้ล้อหมุนแบบมีพนักพิง จำ�นวน 5 เครื่อง
งบประมาณ  11,000 บาท
47. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน 2 บาน จำ�นวน 2 ตู้
งบประมาณ   9,600 บาท
48. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 3 ลิ้นชัก จำ�นวน 3 ตู้
งบประมาณ  12,600 บาท
49. จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำ�นวน 4 ตัว
งบประมาณ  19,200 บาท
50. จัดซื้อชั้นไม้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ชั้น จำ�นวน 3 ตู้
งบประมาณ   3,750 บาท
51. จัดซื้อชุดโซฟารับแขก จำ�นวน 1 ชุด
งบประมาณ  15,700 บาท
52. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊กสำ�หรับงานประมวลผล จำ�นวน 1 เครื่อง
งบประมาณ  21,000 บาท
53. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 2 บาน เปิดบน 2 บานเปิดล่าง จำ�นวน 4 ตัว
งบประมาณ  19,200 บาท
54. จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จำ�นวน 1 เครื่อง
งบประมาณ  10,000 บาท
55. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำ�หรับงานสำ�นักงาน จำ�นวน 2 เครื่อง
งบประมาณ  32,000 บาท
รวม 55 รายการ เป็นเงิน 2,092,450 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 6

ประชาชนได้รับโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน่

1.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับผูเ้ รียนและชุมชน ตามมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับ
นานาประเทศ งบประมาณ 100,000 บาท
1.2 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
จัดทำ�เว็ปไซด์ขอ้ มูลโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และเพื่อเป็นการ
พัฒนาการเรียนการสอนและแลกเปลีย่ นการสื่อสารข่าวสารสาระต่างๆ ระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง งบประมาณ 84,000 บาท
1.3 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ส่งเสริมการเรียนรู้ การอ่าน การศึกษาค้นคว้าทีห่ ลากหลายได้
อย่างครบถ้วนและทันสมัยให้กบั นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทัง้ 4 โรงเรียน
งบประมาณ 500,000 บาท
1.4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
จั ด ทำ � แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลเมื อ ง
กาฬสินธุ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
งบประมาณ 250,000 บาท
1.6 โครงการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
จัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้ครอบคลุมการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้ปกครอง
ชุมชนมีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาการศึกษาและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และใช้เป็นแหล่งเรียน
รู้ ในโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล งบประมาณ
5,000,000 บาท
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1.7 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ�แผนพัฒนาดีเด่น
จัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาที่แสดงทิศทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
เด็ก เยาวชนและประชาชน รวมทั้งมีทิศทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้
1 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล  7,500 บาท
2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
รางวัลพอใช้ ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท
3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล  7,500 บาท
4 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
รางวัลดีเด่น ได้รับเงินรางวัล 35,000 บาท
5 ศพด.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1
รางวัลพอใช้ ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท
		
งบประมาณ 400,000 บาท
1.8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาล ทั้ง 4 แห่ง
งบประมาณ 800,000 บาท
1.9 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กบั นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติดและได้
รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด นักเรียนสามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสถานศึกษา
มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ 475,000 บาท
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1.10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ในระดับ ม.1 - ม.6 จำ�นวน 189 คน
ได้รับการส่งเสริมทักษะ การค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และนำ�ไปสู่ปฏิบัติในการชีวิตประจำ�วัน งบประมาณ 50,000 บาท

1.11 โครงการจั ด ทำ � ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
สำ�หรับเด็กปฐมวัย
จัดทำ�ศูนย์การเรียนรู้สำ�หรับเด็ก
ปฐมวัย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้น
ปฐมวัยและให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล ให้
ได้รบั ความสะดวกในการจัดส่งบุตรหลานเข้ารับการ
ศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป งบประมาณ 50,000 บาท

2. โครงการ
ปัจจัยพื้นฐาน
สำ�หรับนักเรียน

จัดหาปัจจัยพื้นฐานสำ�หรับนักเรียน โดยให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อเดือน
ไม่เกิน 40,000 บาท/ปี ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
จำ�นวน 1,127 คน
2. โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
จำ�นวน   185 คน
3. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
จำ�นวน   147 คน
งบประมาณ 657,100 บาท
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3. โครงการ

จัดการศึกษาทางเลือก
มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP)

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Pre – Min English Program) (Pre – MEP)
โดยจ้างครูต่างชาติ 1 คน ร่วมกับครูไทย 1 คน ประจำ�ห้องเรียน จำ�นวน 4 ห้องเรียน
ได้แก่ อนุบาล 1 จำ�นวน 1 ห้อง อนุบาล 2 จำ�นวน 1 ห้อง และอนุบาล 3 จำ�นวน 2 ห้อง
มีจำ�นวนนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนจำ�นวน 96 คนและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
4 เฉลิมพระเกียรติ จำ�นวน 30 คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเกี่ยว
กับตัวอักษร เสียงอักษร สระภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ งบ
ประมาณ 500,000 บาท

จัดส่งเจ้าหน้าที่และครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำ�นวน 2 คน เข้ารับการอบรม
การจัดการโอกาสศึกษาสำ�หรับเด็กด้อยโอกาสแลกเปลี่ยนและความรู้ และทัศนคติ
สำ�หรับการปฏิบัติหน้าที่กับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสอย่างหลากหลาย ณ โรงแรมริเวอร์ ไซด์
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 6,000 บาท

4. โครงการ

พั ฒ นาครู อ าสาสอน
เด็กด้อยโอกาส

5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านการศึกษา

- โครงการก่อสร้างรั้วและประตูเปิด – ปิด โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ ชุมชนดงปอ งบประมาณ 300,000 บาท
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ�และบ่อพักโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ ชุมชนดงปอ
งบประมาณ 1,670,000 บาท
- โครงต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศพด.1 ชุมชนกุดยางสามัคคี
งบประมาณ 150,000 บาท
- โครงการต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่างตัวอาคารพร้อมปูกระเบื้อง ศพด.2 ชุมชนดงปอ
งบประมาณ 140,000 บาท

6. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
คณะกรรมการออกติ ด ตามประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาซึ่ ง ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. มาตรฐานด้านปฐมวัย จำ�นวน 14 มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ในระดับดีมาก 95.84%
2. มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจำ � นวน 16 มาตรฐาน
ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับ ดีมาก 95.84%
งบประมาณ 20,000 บาท
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7. โครงการ
แข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น

สอบแข่งขันนักเรียนที่กำ�ลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาฯ ผลการสอบดังนี้ สอบผ่านจำ�นวน 1 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กชายพิช
ชาทรวังเสนา โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ได้รางวัลเหรียญทองแดง
งบประมาณ 80,000 บาท

จัดกิจกรรมวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล โดยได้จัด
พิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ ยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูและ การมอบรางวัล
การประกวดประเภทต่างๆ การประกวดครูดีเด่น การประกวดสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ 9
กลุ่มสาระ 3 และการประกวดคำ�ขวัญวันครู งบประมาณ 90,000 บาท

9. โครงการ

TO BE NUMVER ONE
สร้างสรรค์เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด

8. โครงการ
จัดงานวันครู

จัดกิจกรรมสร้างทางเลือกของเด็กและเยาวชนให้ ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์มีความสุข
และปลอดภัยจากสิง่ เสพติดและอบายมุข เกิดค่านิยมของการเป็นหนึง่ โดยไม่พงึ่ ยาเสพติด
งบประมาณ 30,000 บาท
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10. โครงการ

ปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีสถานที่
มีสถานที่เรียนเพิ่มขึ้น ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำ�หนด งบประมาณ 150,000 บาท

จัดตั้งโรงเรียน
เทศบาล 5 ดงปอ

จัดงานวันเด็กแห่งชาติขนึ้ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ จำ�นวน 40 หน่วยงาน มีการออก
ร้านแจกของขวัญ ขนมและกิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆ มากมาย มีกิจกรรมบนเวที ในการให้
เด็กและเยาวชนได้แสดงออก 2 เวที งบประมาณ 250,000 บาท

12. โครงการ
ฝึกอบรมและแข่งขัน
กีฬาเด็กเยาวชน

11. โครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จัดการแข่งขันกีฬามหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ 1 ชนิดกีฬา คือ เซปักตะกร้อ ดำ�เนิน
การแข่งขันในวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2560 ณ ลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชนิด
กีฬาเซปักตะกร้อมีทมี ส่งเข้าร่วม การแข่งขัน รุน่ เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ทัง้ หมด 8 ทีม
รุน่ ประชาชนทัว่ ไป ชาย ทัง้ หมด 16 ทีม และรุน่ ประชาชนชาย 40 ปี ขึน้ ไป ทัง้ หมด 12 ทีม
ผลการแข่งขัน สรุปได้ดังนี้
1. รุ่นเยาวชน ชาย จำ�นวน 8 ทีม
- ชนะเลิศได้แก่ ทีม ส.ธนาวดี
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าเพลิง
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา
- รองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนเหล่านาเขื่อนโนนเสียววิทยา
2. รุ่นประชาชนทั่วไปชาย จำ�นวน 16 ทีม
- ชนะเลิศได้แก่ ทีมหมวดเต้ 191
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 แหล่งรถผู้กอง
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ช่างโจ้น
- รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม ส.ธนาวดี
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3. รุ่นประชาชนทั่วไปชาย อายุ 40 ปี จำ�นวน 16 ทีม
- ชนะเลิศได้แก่ ทีม ส.ธนาวดี
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กุดยาง A
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 หมวดเต้
- รองชนะเลิศอันดับที่ 3 กุดยาง B
งบประมาณ 200,000 บาท

13. โครงการ
แข่งขันกีฬา
ฟุตบอลโกล์หนู

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู ประจำ�ปี 2560 ณ สนามฟุตซอลชุมชนริมแก่งดอนกลาง
โดยได้กำ�หนดการแข่งขัน รุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย มีทีมส่งเข้าร่วมการ
แข่งขันทั้งหมด 15 ทีม และรุ่นประชาชนทั่วไปชาย มีทีมส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 12 ทีม
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู ประจำ�ปี 2560
- รุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ทีม อนุกูลนารี B
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม สนามกีฬากลาง A
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม สนามกีฬากลาง B
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ทีม ส.วงษา A
- รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ทีม ซอยน้ำ�ทิพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม คุ้มห้วย B
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม สวน 45
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ทีม คุ้มห้วย A
		
งบประมาณ 60,000 บาท

14. โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
เริม่ ดำ�เนินการใน วันที่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560 ตัง้ แต่ เวลา 17.00 - 19.30 น. เป็นประจำ�ทุกวัน ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
ข้างโรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง
โดยการเต้นแอโรบิค งบประมาณ 50,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

1. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

เป้าประสงค์ที่ 7

จัดสรรเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้กบั เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล จำ�นวน
1,954 คน และ นักเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำ�นวน 3,889 คน
ได้รับอาหารกลางวันครอบ 5 หมู่ แห่ง งบประมาณ 23,731,800 บาท

นักเรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ

2. โครงการอาหารเสริม (นม)

จัดสรรอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นักเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จำ�นวนทั้งสิ้น 5,892 คน งบประมาณ 11,290,251 บาท

จัดปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาทั้งสิ้น 460 คน แยกได้ดังนี้ ระดับชั้น
ปฐมวัย จำ�นวน 188 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำ�นวน 227 คน ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 จำ�นวน 35 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำ�นวน 10 คน จากโรงเรียนสังกัด
เทศบาลซึ่งเป็นอนาคตของชาติและมี โอกาสที่จะได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
งบประมาณ 80,000 บาท
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ปัจฉิมนิเทศ

4. โครงการ

จั ด นิ ท รรศการแสดง
ผลงานการศึกษา

จัดนิทรรศการแสดงผลงานการศึกษา ในระดับภาคฯ ระดับประเทศโดยระดับภาค จัด
ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับประเทศ จัดที่เทศบาลนครปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ผลการจัดนิทรรศการที่ ได้รับรางวัล ดังนี้
1. กิจกรรมครู ได้รับรางวัล 2 กิจกรรม
- โรงเรียนเทศบาล 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานระดับประถมวัย
- โรงเรียนเทศบาล 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วาดภาพระบายสี ป.4-6
- โรงเรียนเทศบาล 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ
2. กิจกรรมนักเรียน ได้รับรางวัล 3 กิจกรรม
- โรงเรียนเทศบาล 3 รางวัลชนะเลิศสื่อนวัตกรรมปฐมวัย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สื่อนวัตกรรมครู ศพด.
งบประมาณ 500,000 บาท

จัดทำ�แบบประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเพื่อให้วดั ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูก้ ลุม่ สาระฯ
ภาษาไทย กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา,
ระดับมัธยมศึกษา และให้นกั เรียนในสังกัดฯ มีทกั ษะและกระบวนการเรียนรูท้ มี่ มี าตรฐาน
พัฒนาการด้านการสื่อสารและทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา เพื่อรองรับสู่ประชาคม
อาเซียนและนำ�ไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจำ�วันได้ งบประมาณ 50,000 บาท
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5. โครงการ

ปรับปรุงแบบประเมิน
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน

6. โครงการ
นิเทศภายใน

ตรวจเยี่ยมนิเทศ ติดตามผลการจัดการ
ศึ ก ษาและพั ฒ นาการศึ ก ษาของสถาน
ศึกษา โดยกระตุ้นการเรียนการสอนของ
ครู แ ละบุ ค ลากร ทางการศึ ก ษาให้ เ กิ ด
ทักษะและสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
งบประมาณ 20,000 บาท

ได้พฒ
ั นาศักยภาพผูเ้ รียนแบบบูรณาการ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก
ก่ อ นปฐมวั ย ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1
งบประมาณ 100,000 บาท

8. โครงการ

แข่ ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย น
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

7. โครงการ

พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนแบบบูรณาการ
(ศพด.1)

ส่ ง นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย นสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดเลย และรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน
7 เหรียญทองแดง งบประมาณ 350,000 บาท
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9. โครงการ

จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ ากลุ่ ม โรงเรี ย นเทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ณ สนามกี ฬ ากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ดังนี้

แข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

1. ฟุตซอลรุน่ อายุไม่เกิน12 ปี ชายรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพ์ ทิ ยาสิทธิ์
2. ฟุตซอลรุน่ อายุไม่เกิน 16 ปี (มัธยมชาย) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ทีม B
3. เซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
4. เซปักตะกร้อรุน่ อายุไม่เกิน 14 ปี (มัธยมชาย) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ทีม A
5. เปตองรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ 50,000 บาท

จัดซื้ออุปกรณ์ DLIT ให้ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยติดตามฐานข้อมูลนักเรียน 120
คนต่อ 1 ชุด ซึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับ 1 จำ�นวน 2 ชุด ติดตั้งในโรงเรียน
เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา งบประมาณ 385,000 บาท

การอบรมการใช้อุปกรณ์ DLIT
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10. โครงการ
จัดซื้ออุปกรณ์สำ�หรับ
ห้องเรียนคุณภาพ
แห่งการเรียนรู้ด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว

1. โครงการสนับสนุนจังหวัดในการจัดงานมหกรรม
โปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์

เป้าประสงค์ที่ 8

ขนบธรรมเนียม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นได้รับการสืบสานและ
เผยแพร่เชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยว

2. โครงการ
คุณธรรมสร้างผู้นำ�
แห่งอนาคต

ให้การสนับสนุนงบประมาณจังหวัดในการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัด
กาฬสินธุ์ งบประมาณ 200,000 บาท

ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กบั พุทธสมาคมในการจัดโครงการคุณธรรมสร้างผูน้ �ำ แห่ง
อนาคต งบประมาณ 50,000 บาท

ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กบั สมาคมวัฒนธรรมผู้ ไทยในการจัดโครงการเยีย่ มเยียน
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้ ไทย เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมผู้ ไทย
กาฬสินธุ์ และวัฒนธรรมผู้ ไทยบ้านโคกก่อง ณ หมู่บ้านโคกก่อง อำ�เภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร งบประมาณ 50,000 บาท
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3. โครงการ

เยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยน
อนุรักษ์ และเผยแพร่
วัฒนธรรมผู้ไทย
ปี 2560
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ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน – จิตอาสา “ทำ�ดีเพื่อพ่อ” ณ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 50,000 บาท

5. โครงการ

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช”

4. โครงการ

ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม เยาวชน
ในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การวิปัสสนากรรมฐานสมาทานศีล 8 และ
กรรมทานสัมโมทนียกถาณ ในระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2559 ณ พุทธมณฑล
จังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 1,000 คน งบประมาณ
100,000 บาท

- งานประเพณีปี ใหม่
ทำ�บุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัด
กาฬสินธุ์ร่วมทำ�บุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ตลอด
จนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่สืบไป
งบประมาณ 30,000 บาท

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2560
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6. โครงการ

ส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี
วัฒนธรรมไทย

- งานประเพณีสงกรานต์
ร่วมกับส่วนราชการ เอกชน ชุมชน
พ่อค้าและประชาชน ได้ก�ำ หนดจัดงานประเพณี
สงกรานต์ ในวันที่ 12– 13 เมษายน 2560 ใน
การจัดมีพิธีทำ�บุญตักบาตร ขบวนแห่หลวงพ่อ
องค์ดำ�ขบวนแห่สงกรานต์ของชาวคุ้มวัดต่างๆ
พิ ธี ร ดน้ำ � ขอพรผู้ สู ง อายุ ประกวดขบวน
แห่ ส งกรานต์ การประกวดเจดี ย์ ท รายบู ช า
พระพุทธเจ้าและกิจกรรมขนทรายเข้าวัด ของ
ทั้ง 9 คุ้มวัด งบประมาณ 400,000 บาท

- งานบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แฮ่ ปู่หาญ ศาลปู่กุลา
บุญโฮม ศาลปู่บุญตากุดโง้ง
จั ด พิ ธี บ วงสรวงหอเจ้ า บ้ า น ปู่ แ ฮ่ ปู่ ห าร
ณ หอเจ้าบ้าน ตามความเชื่อที่ว่าเมื่อถึงเดือนเจ็ดต้อง
ทำ�บุญชำ�ระจิตใจให้สะอาดและเพื่อปัดเป่ารังควานสิง่ ที่
ไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้านบางท้องถิ่นเรียกประเพณี
นี้ ว่ า “บุ ญ เบิ ก บ้ า น” ซึ่ ง เป็ น พิ ธี ก รรมทางศาสนา
งบประมาณ 50,000 บาท

48

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2560

- งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมการประกวดขบวนแห่
การประกวดรถต้นเทียน ผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้
1. ผลการประกวดขบวนแห่ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำ�ปี 2560
รางวัลชนะเลิศ คุ้มวัดป่าทุ่งศรีเมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุ้มวัดสว่างคงคา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุ้มวัดเหนือ
2. ผลการประกวดรถเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำ�ปี 2560
รางวัลชนะเลิศ คุ้มวัดหอไตรปิฎการาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุ้มวัดเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุ้มวัดดงปอ
		
งบประมาณ 350,000 บาท

- งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
บวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
โดยมีพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป งบประมาณ 150,000 บาท
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- งานประเพณีลอยกระทง
ร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการ เอกชน ชุ ม ชน
พ่อค้าและประชาชน จัดงานประเพณีลอยกระทง
ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำ�กิน เพื่อเป็นการ
รั ก ษาขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องไทยและท้ อ ง
ถิ่ น ให้ ค งอยู่ สื บ ไปในการจั ด งานครั้ ง นี้ ข้ า ราชการ
พ่ อ ค้ า ประชาชน ร่ ว มงานกิ จ กรรมสื บ สาน
ประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 350,000 บาท

- งานประเพณีบุญซำ�ฮะ
จัดงานงานประเพณีบุญซำ�ฮะ โดยมีการ
ทำ � บุ ญ ตั ก บาตรพระสงฆ์ ถวายภั ต ตาหารและ
จตุปจั จัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป “บุญซำ�ฮะ” หรือ
“บุ ญ ชำ � ระ” เกิดตามความเชื่อที่ว่าเมื่อถึงเดือน
เจ็ดต้องทำ�บุญชำ�ระจิตใจให้สะอาด งบประมาณ
180,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 7
การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง โดยมีกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและ
การบำ�เพ็ญประโยชน์หมุนเวียนไป 9 วัด กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันราชการ
ทีต่ รงกับวันพระทุกวันพระ เพื่อเป็นการทำ�จิตใจให้มธี รรมก่อนเริม่ การปฏิบตั งิ าน
และให้แต่งชุดชาวในวันราชการทีต่ รงกับวันพระ และกิจกรรมถนนสายบุญโดย
ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด งบประมาณ 80,000 บาท

เป้าประสงค์ที่ 9

มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ใน
การจัดบริการสาธารณะ

2. โครงการ
ประเมินยุทธศาสตร์
การพัฒนา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นการ
ประเมินตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ในระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ทัง้ สิน้ 42 ตัวชีว้ ดั บรรลุเป้าหมายมีทงั้ สิน้ 24 ตัวชีว้ ดั ไม่บรรลุเป้าหมายทัง้ สิน้
18 ตัวชีว้ ดั และผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจำ�ปี
2559 ได้ 308 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62
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3. โครงการ

บำ�เพ็ญพระราชกุลถวายเป็น
พระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

นำ�ภาคประชาชนและบุคลากรเทศบาลเข้าร่วมงานพระราชพิธีบำ�เพ็ญพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จัดณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำ�ใจ รักษาวินัย
จราจร” ตามมาตรการสำ�คัญที่มุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในมิติเชิงพื้นที่
(Area Approach) พร้อมการปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ขับขี่ปลอดภัยจากหน่วยงานภาคเครือข่าย เพื่อสร้างจิตสำ�นึกและให้ประชาชนได้ตะ
หนักถึงภัยจากอุบัติเหตุ ณ บริเวณสนามหน้าศาลา กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ
100,000 บาท

5. โครงการ

คืนทางเท้าให้ประชาชน
คืนถนนให้กับสังคม

รณรงค์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์
ขอความร่วมมือประชาชนใน
การจัดระเบียบทางเท้าในการ
ตั้งวางสิ่งของหรือสินค้า จาก
แยกป่าไม้ถงึ เจ็ดแยกหนองแซง
บนทางเท้าและผิวจราจรถนน
อรรถเปศลพร้อม งบประมาณ
20,000 บาท
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4. โครงการ

ณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

6. โครงการ

ปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้ โพธิ์ค้ำ�)
ตามแบบแปลนเทศบาล งบประมาณ 1,000,000 บาท

ปรับปรุงโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กบั สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ในการดำ�เนินงานของสมาคม งบประมาณ 50,000 บาท

8. โครงการ
ยึดอายุผู้สูงวัยด้วย
กายใจที่สมบูรณ์

7. โครงการ

อุดหนุนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ ผูส้ งู วัยห่างไกล โรคซึมเศร้า สร้างสุขกาย
จิตสังคม ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ
50,000 บาท
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9. โครงการ

อุดหนุนโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

ได้ ให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณให้ กั บ โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ เ ทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การอบรมและฝึกทำ�ตะกร้าลดโลกร้อน
โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ อำ�เภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อาทิ
1. ดร.วิวรรณ เขตมรรคา ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 2. ดร.ประสาท
เขตมรรคา ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ 3.นางสาวรัชฏาภรณ์ วังคะฮาด
รองผู้อำ�นวยการโรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ และ 4.อาจารย์อรอุมา โจมเสนาะ อาจารย์
โรงเรียนอนุบาลปิยวรรณ งบประมาณ 100,000 บาท

รณรงค์ ให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน และทิ้งขยะน้อยลงมีการนำ�ถังขยะเล็ก
ทดแทนถังขยะใหญ่บริเวณริมถนนซึ่งสามารถลดปริมาณขยะ ที่ต้องนำ�ไปกำ�จัดด้วยวิธี
ฝังกลบมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในปี 60 จำ�นวน 350 ครัวเรือน ในมหาวิทยาลัย
101 ใบ งบประมาณ 50,000 บาท

11. โครงการ
อบรมพัฒนา
ยุทธศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม (LA - 21)

10. โครงการ
ชุมชนปลอดถังขยะ

การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เพื่อเป็นองค์กร
ที่สะอาดและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี อันจะส่งผลให้สุขภาพประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ดีขึ้นไปด้วย มีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วม จำ�นวน 117 คน
รวม 73 หน่วยงาน งบประมาณ 50,000 บาท
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12. โครงการ

เฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลด
ความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรีในชุมชน

จัดการฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี ในชุมชน และร่วมงานวันสตรีสากล  ณ บริเวณสนามกีฬาฟุตบอล
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ งบประมาณ 40,000 บาท

จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้ ได้รบั การเผยแพร่อย่างแพร่หลายสำ�หรับ
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่นของตนเอง งบประมาณ 20,000 บาท
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13. โครงการ

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2560

ส่งเสริมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 8
พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน เพื่อตรวจสุขภาพร่างกาย
สุขภาพช่องปากและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กนักเรียนชั้น ป1-6 ของ
โรงเรียนทัง้ 3 โรงเรียน โดยศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 (ซอยน้�ำ ทิพย์) ดูแล
โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์บริการ
สาธารณสุขแห่งที่ 2 (ดงปอ) ดูแลโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จำ�นวนนักเรียนที่
ได้รับบริการต่าง ๆ ดังนี้ งบประมาณ 35,000 บาท

เป้าประสงค์ที่ 10
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

โรงเรียน/จำ�นวน
ป.1-4 ตรวจสุขภาพร่างกาย
ป.1-6 ตรวจสุขภาพฟัน
รวม
วัคซีน
ป.1
ป.5 (ผู้หญิง)
ป.6
รวม

เทศบาล 1

เทศบาล 4

อนุบาลกาฬสินธุ์

รวม

751
1,143
1,894
เทศบาล 1

210
263
473
เทศบาล 4

823
1,377
2,200
อนุบาลกาฬสินธุ์

1,784
2,783
4,567
รวม

132
77
208
417

40
12
31
83

158
128
235
521

330
217
474
1,021
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2. โครงการ

ประชุมวิชาการประจำ�ปี
อสม. ปี 2560

จัดอบรมวิชาการแก่ อสม. และบูรณาการกิจกรรมเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ ทัง้ นี้ ได้จดั
กิจกรรมอบรมในหัวข้อ “อสม.ชวนคนไทย ลดภัย CVD เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชันย์”
โดยดำ�เนินการในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล มี อสม. เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น จำ�นวน 324 คน งบประมาณ 100,000 บาท

ติดตามเยีย่ มบ้านมารดาและทารกหลังคลอดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อย่างน้อย 1
ครั้ง/ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 มารดาและบุตรหลังคลอด
ได้รับการเยี่ยมบ้านจำ�นวน 161 ราย งบประมาณ 80,000 บาท

4. โครงการ

กาฬสินธุ์เมืองจักรยาน

3. โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพมารดา
และทารกระหว่าง
ตั้งครรภ์และหลังคลอด

ชุมชนสุขสบายใจ และชมรมจักรยานไดโนสปีดไบค์ ร่วมจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้
จักรยานในชีวิตประจำ�วัน วันที่ 11 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพวงพะยอม มีผู้สนใจ
จากชุมชนสุขสบายใจเข้าร่วมอบรม 60 คน งบประมาณ 30,000 บาท

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2560
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1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก

ดูแลรักษาความสะอาด

เป้าประสงค์ที่ 11

จ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลรักษาทำ�ความสะอาดบริเวณอาคารแก่งดอนกลางและ
บริเวณรอบ ๆ อาคารในแก่งดอนกลาง เพื่อให้บริเวณรอบ ๆ อาคารอยู่ในสภาพ
ที่ดีและสวยงามอยู่ตลอด งบประมาณ 240,000 บาท

มีการป้องกันและควบคุมโรค

จ้างเหมาเอกชนทำ�ความสะอาด สำ�นักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้มีความสะอาด
เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการมี ค วามพึ ง พอใจ
งบประมาณ 460,000 บาท
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2. โครงการ
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จ้างเหมาเอกชน
ทำ�ความสะอาด

3. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุแ์ ละภาคประชาชนได้ด�ำ เนินการในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเอง ซึง่ สรุปผลการ
ดำ�เนินงานได้ดังนี้
1. จัดหาวัสดุทสี่ ามารถกำ�จัดยุงทีเ่ ป็นพาหะนำ�โรคไข้เลือดออก เช่น ทรายอะเบท, น้�ำ ยาพ่นหมอกควันให้เพียงพอต่อ
การให้บริการประชาชน ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ และควบคุมกำ�กับติดตามการทำ�งานใน
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ �ำ การรณรงค์ปอ้ งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการพ่นหมอกควันกำ�จัดยุงตัวแก่และ
กำ�จัดลูกน้ำ�ยุงลายครั้งใหญ่ 2 ครั้ง/ ปี ตามตารางการพ่นยุงครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ
3. มีการดำ�เนินงานในการแบ่งพืน้ ทีอ่ อกควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเมื่อมีผปู้ ว่ ยระบาดในทุกพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลฯ
4. อสม. มีการดำ�เนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ เดือนละ 1 ครั้ง
ทุกเดือน โดยแบ่งเป็นเขตรับผิดชอบแต่ละชุมชนเพื่อประเมินผลการดำ�เนินงานและแจ้งผลการประเมินไปยังพื้นที่ที่มีความ
เสีย่ งสูงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกเพื่อแก้ ไขและสรุปผลการดำ�เนินงานกับภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เมื่อสิน้ สุดปีงบประมาณ
สรุป ค่าดัชนีความชุกของลูกน้ำ�ยุงลาย (HI) ประจำ�ปี 2560
- ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ำ�ยุงลาย (HI) น้อยกว่า 10 มีความเสี่ยงน้อย คิดเป็นร้อยละ 92
ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ำ�ยุงลาย(HI) ระหว่าง 10 – 30 มีความเสี่ยงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5
ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ำ�ยุงลาย (HI) มากกว่า 30 มีความเสี่ยงสูง คิดเป็นร้อยละ 2
- มีผู้ป่วยทั้งหมด 9 ราย คิดเป็นอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก = 23.53 ต่อแสนประชากร
(ซึ่งผ่านเกณฑ์คือมีอัตราป่วยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5
- โรงเรียน และวัดมีค่าดัชนีความชุกของภาชนะที่พบลูกน้ำ�ยุงลาย เท่ากับ 0 ร้อยละ 10
งบประมาณ 65,000 บาท
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4. โครงการ

ดู แ ลรั ก ษาและป้ อ งกั น
โรคสัตว์

งบประมาณที่ ให้ ในการดำ�เนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ดังนี้ 250,000 บาท
กิจกรรมที่ 1 สถานพยาบาลสัตว์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
1 ต.ค. 2559 – 29 ก.ย. 2560 จำ�นวนผู้ ใช้บริการ 3,407 ราย จำ�นวนสัตว์ 4,866 ตัว
แบ่งเป็นสุนัข 3,933 ตัว และแมว 933 ตัว แบ่งตามประเภทที่รับบริการ
– ผ่าตัดช่องท้อง 56 ตัว (สุนัข 17 ตัว,แมว 39 ตัว)
- ทำ�แผลสัตว์ 29 ตัว (สุนัข 18 ตัว, แมว 11 ตัว)
- ทำ�หมันเพศผู้ 59 ตัว (สุนัข 19 ตัว, แมว 40 ตัว)
- รักษาสัตว์ป่วย 897 ตัว (สุนัข 665 ตัว, แมว 232 ตัว)
- ถ่ายพยาธิ 1,869 ตัว (สุนัข 1,793 ตัว, แมว 76 ตัว)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,286 ตัว ( สุนัข 983 ตัว, แมว 303 ตัว)
- ฉีดวัคซีนรวมสุนัข 447 ตัว

กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค – กระบือ
- ครั้งที่ 1 ระยะเวลาในการดำ�เนินการ วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 จำ�นวนเกษตรกร 14 ราย
ฉีดวัคซีน โคจำ�นวน 26 ตัว
- ครัง้ ที่ 2 ระยะเวลาในการดำ�เนินการ วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2560 จำ�นวนเกษตรกร 11 ราย
ฉีดวัคซีน โคจำ�นวน 47 ตัว ฉีดวัคซีนกระบือจำ�นวน 2 ตัว

กิจกรรมที่ 3 รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ระยะเวลาในการดำ�เนินการ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 จำ�นวนผู้ ใช้บริการ 615 ราย จำ�นวนสัตว์ที่รับบริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,155 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 948 ตัว และแมว 207 ตัว จำ�นวนสัตว์ที่รับบริการฉีดยาคุมกำ�เนิด
152 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 124 ตัว และแมว 28 ตัว
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5. โครงการ
เฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อจากสัตว์
สู่คน

ดำ�เนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าภายในชุมชนคุม้ ห้วย ในช่วงทีพ่ บโรคพิษสุนขั บ้า
ระบาด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 จำ�นวนสัตว์ทรี่ บั บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า
117 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 94 ตัว และแมว 23 ตัว งบประมาณ 3,000 บาท

ระยะเวลาในการดำ�เนินการ 3 มิถุนายน – 6 มิถุนายน 2560 ดำ�เนินการ ณ วัดในเขต
เทศบาล 9 แห่ง จำ�นวนสัตว์ทรี่ บั บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า 103 ตัว แบ่งเป็น
สุนัข 81 ตัว และแมว 22 ตัว จำ�นวนสัตว์ที่รับบริการผ่าตัดทำ�หมันถาวร 31 ตัว
แบ่งเป็นสุนัข 14 ตัว และแมว 17 ตัว งบประมาณ 10,000 บาท

7. โครงการ

ตรวจแนะนำ�สุขาภิบาล
อาหารและอาหาร
ปลอดภัย

6. โครงการ

ควบคุมสุนัข - แมวจรจัด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกตรวจแนะนำ�ร้านอาหาร
ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ผลร้านอาหารและแผงลอยผ่าน
มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ร้อยละ 93.46 ไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 6.54
งบประมาณ 90,000 บาท
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8. โครงการ

อบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอย
ตลาดและตลาดโต้รุ่ง

จัดอบรมผูป้ ระกอบการร้านอาหาร แผงลอยในเขตเทศบาล เขตโรงเรียนในเขตเทศบาล
ครูผู้ดูแลโรงอาหารในโรงเรียน นักเรียนแกนนำ�สุขภาพ แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น
- รุ่นที่ 1 อบรมนักเรียน ครู และ ผู้ประกอบอาหาร ในโรงเรียนต้นแบบ จำ�นวน
2 แห่ง คือ เซนยอแซฟ และกาฬสินธุพ์ ทิ ยาสัย วันที่ 17 และ 28 กุมภาพันธ์ 2560 อบรม
อันตรายภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และสอนการพับกล่องกระดาษจากกระดาษห่อข้าวมันไก่
จำ�นวน 400 คน
- รุ่นที่ 2 อบรมสุขาภิบาลอาหารรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ผู้สัมผัสอาหาร ครูดูแล
โรงอาหาร นักเรียนแกนนำ�  อย. โรงเรียนในเขตเทศบาล วันที่ 24 มิถุนายน 2560
มีผู้เข้าอบรม จำ�นวน 200 คน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล งบประมาณ 50,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 9
สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

1. โครงการลอกท่อระบายน้ำ�

เป้าประสงค์ที่ 12

ท่อระบายน้ำ�ภายในเทศบาลฯ ตามถนนสายหลัก สายรอง และเส้นทางระบาย
น้ำ�ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 29
กันยายน 2560 สามารถดำ�เนินการได้ดังต่อไปนี้

บ้านเมืองสะอาดสวยงาม

- ตลาดโต้รุ่ง
- ชุมชนตลาดเก่า
- ชุมชนซอยน้ำ�ทิพย์
- ตลาดร่วมใจการเกษตร
- ถนนประดิษฐ์
- ถนนถีนานนท์
- ถนนชัยสุนทร
- ถนนสงเปลือย
- ถนนริมแก่ง
- ชุมชนหนองลิ้นจี่
- ชุมชนหน้าโรงซ่อม รพช.
- ถนนหัวโนนโก
- ซอยห้าหนุ่ม
- ถนนอินทรศิริ
- ซอยข้างโตโยต้า
- ถนนพยาบาล
- หมู่บ้านหมอสมอาจ
- ชุมชนดอนกลอย
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- หน้าที่ว่าการอำ�เภอเมืองฯ
- ชุมชนสุขสบายใจ
- ถนนเทศบาล 23
- ถนนทุ่งศรีเมือง
- ชุมชนเกษตรสมบูรณ์
- ถนนอรรถเปศล
- ถนนอนรรฆนาค
- หมู่บ้านไหมไทย
- โรงเรียนเทศบาล 1
- ถนนโสมพะมิตร
- ชุมชนดอนสวรรค์
- ชุมชนหนองไชยวาน
- ถนนอภัย
- ถนนพร้อมพรรณอุทิศ
- ถนนเทศบาล 27
- ถนนกมลชัยพัฒนา
งบประมาณ 35,000 บาท
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2. โครงการ
ล้างทำ�ความ
สะอาดตลาด

ล้างทำ�ความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ งั้ ในส่วน ของตลาดเทศบาลลาน1,
2 และ 3, ตลาดร่วมใจการเกษตร และตลาดโต้รุ่ง ตั้งงบประมาณไว้ 130,000 บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดำ�เนินการดังนี้
1. ล้างทำ�ความสะอาดตลาดเทศบาลลาน 1, 2 และ 3 จำ�นวน 150 ครั้ง
2. ล้างทำ�ความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร จำ�นวน 27 ครั้ง
3. ล้างทำ�ความสะอาดตลาดโต้รุ่ง จำ�นวน 84 ครั้ง
งบประมาณ 130,000 บาท

จ้างเหมาประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลทีม่ คี วามพร้อม จำ�นวน 35 ชุมชนเพื่อดูแลรักษา
ความสะอาดภายในชุมชนของตนเองทั้ง 35 ชุมชน และสวนสาธารณะกุดน้ำ�กิน ใช้
งบประมาณในการดำ�เนินงาน ทั้งสิ้น 2,800,000 บาท

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2560
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3. โครงการ

จ้างเหมารักษา
ความสะอาดและความ
เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย
ของชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 13

1. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ

การสร้างความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

2. โครงการ

เฝ้าระวังคุณภาพแหล่ง
น้ำ�ธรรมชาติและสถาน
ที่กำ�จัดขยะ

ได้มกี ารตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยวัดปริมาณ
ฝุน่ ละอองทีป่ ล่อยออกจากปล่องเตาเผาศพใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุด์ ว้ ยวิธรี งิ เกิลมานน์
จำ�นวน 4 แห่งได้แก่ วัดสว่างคงคา วัดชัย
สุนทร วัดป่าทุ่งศรีเมือง และวัดประชา-นิยม
ผลปรากฏว่าฝุน่ ละอองทีป่ ล่อยจากเตาเผาศพ
อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน ไม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ
ประชาชน งบประมาณ 2,000 บาท ไม่ได้ ใช้งบประมาณ ได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์ตรวจวัดจากกรมควบคุมมลพิษ

ได้ออกเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ�แหล่งน้ำ�ผิวดิน ได้แก่ สวนสาธารณะกุดน้ำ�กิน สวน
สาธารณะกุดยางสามัคคีสวนสาธารณะหนองไชยวาน สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง และ
ลำ�น้�ำ ปาว ในส่วนของการป้องกันคุณภาพน้�ำ บริเวณสถานทีก่ �ำ จัดขยะได้ท�ำ การตรวจวัด
คุณภาพน้ำ�ใต้ดิน จำ�นวน 2 จุด และน้ำ�จากระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ผลปรากฏว่าแหล่งน้ำ�ผิว
ดินผ่านมาตรฐานจำ�นวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 น้ำ�ใต้ดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน น้ำ�
จากระบบบำ�บัดน้ำ�เสียไม่ผ่านเกณฑ์เล็กน้อยแต่ไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจึงไม่มี
ผลกระทบต่อประชาชน งบประมาณ 90,000 บาท

มีการเก็บตัวอย่างคุณภาพปุย๋ หมักอินทรียจ์ ากขยะอินทรีย์ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โดยสุม่ ตรวจ 1 ครัง้ พบว่า ปุย๋ ที่ ได้มธี าตุอาหารเป็นไปตามมาตรฐานแต่มกี ารย่อยสลาย
ของสารอินทรีย์ที่ ไม่สมบูรณ์ จึงควรมีการหมักที่ดี งบประมาณ 10,000 บาท
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3. โครงการ
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ตรวจสอบคุณภาพ
ปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพ

4. โครงการ
ติดตั้งถังดักไขมัน

ส่งเสริมให้ประชาชนมีการบำ�บัดน้ำ�เสียขั้นต้นก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำ�สาธารณะ
โดย ทำ�ถังดักไขมันราคาถูกให้แก่ประชาชนที่ ได้มาขออนุญาตก่อสร้างบ้านใหม่ทุกหลัง
ในปีงบประมาณ 2560 มีผู้มาใช้บริการจำ�นวน 31 ราย จำ�นวน 32 ถัง งบประมาณ
30,000 บาท

อบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนทีส่ นใจในการนำ�ไส้เดือนไปกำ�จัดขยะอินทรีย์ ในครัวเรือน ใน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำ�นวน 42 คนและมีการขยายผล
ลงในชุมชนโดยมอบชุดสาธิตให้แก่ประชาชน จำ�นวน 57 ชุด งบประมาณ 30,000 บาท

6. โครงการ
จัดการขยะพิษ

5. โครงการ

ผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ด้ ว ย
ไส้เดือนดิน

เก็บรวบรวมขยะพิษจากชุมชน และรวบรวมไว้ยังสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม ไม่นำ�ไป
ฝังกลบรวมกับ ขยะทั่วไป เป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถ
รวบรวมเพื่อนำ�ไปกำ�จัดกับบริษทั ที่ ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายซึง่ ในปี งบประมาณ 2560
ได้จำ�นวน 2.2 ตัน งบประมาณ 50,000 บาท ไม่ได้ ใช้งบประมาณ ได้รับการสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นำ�ไปกำ�จัด
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7. โครงการ

กำ�จัดขยะปุ๋ยอินทรีย์ใน
ชุมชนด้วยวิธีการหมัก
ไร้อากาศและผลิตแก๊ส
ชีวภาพ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามสนับสนุนอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี ในการผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ในการจัดสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ
ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและทดลองการเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็น
พลังงาน งบประมาณ 15,000 บาท

8. โครงการ
เฝ้าระวังคุณภาพแหล่ง
น้ำ�บ่อบำ�บัดน้ำ�เสีย

เฝ้าระวังแหล่งน้�ำ บ่อบำ�บัดน้�ำ เสีย เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้�ำ ทางห้องปฏิบตั กิ าร จำ�นวน 12 ครัง้ ผลการตรวจแหล่งน้�ำ
บ่อบำ�บัดน้ำ�เสีย สรุปได้ดังนี้
1. ค่า BOD
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มก/ล
ผลที่ ได้ = 9 มก/ล ผ่าน
2. ปริมาณของแข็งแขวนลอย ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มก/ล 			
ผลที่ ได้ = < 0.5 มก/ล ผ่าน
3. น้ำ�มันและไขมัน
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 5 มก/ล
ผลที่ ได้ < 1.00 มก/ล ผ่าน
4. ฟอสเฟตทั้งหมด
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 2 มก/ล ฟอสฟอรัส/ลิตร
ผลที่ ได้ 0.33 มก/ล ผ่าน
5. ไนไตรเจน
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 2 มก/ล ไนโตรเจน/ลิตร
ผลที่ ได้ 8 มก/ล ไม่ผ่าน
6. ค่า PH
ค่ามาตรฐาน 5.5 - 9.0
ผลที่ ได้ 8.59 ผ่าน
งบประมาณ 96,000 บาท

70

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2560

ยุทธศาสตร์ที่ 10
พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว

1. โครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธยันตี
พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง

เป้าประสงค์ที่ 14

มี พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและแหล่ ง
นันทนาการ

ก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธยันตีพุทธมณฑลแก่งดอนกลาง
งบประมาณ 10,000,000 บาท (งบพัฒนาจังหวัด)
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ยุทธศาสตร์ที่ 11
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

เป้าประสงค์ที่ 15 มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาเคน ชุมชนดงปอ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตรพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนดงปอ งบประมาณ 181,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล. รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านประธานชุมชนซอยน้ำ�ทิพย์
ก่อสร้างรางระบายน้ำ�  ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 144.00 เมตร
ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนซอยน้ำ�ทิพย์ งบประมาณ 338,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ�ถนนรอบวัดดงปอ
ก่อสร้างท่อระบายน้� 
ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมบ่อพัก และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 465.00 เมตร
ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนดงปอ งบประมาณ 1,743,000 บาท

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล. รูปตัวยู ซอยดอกไม้ ชุมชนซอยน้ำ�ทิพย์
ก่อสร้างรางระบายน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 194.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
กำ�หนด ชุมชนซอยน้ำ�ทิพย์ งบประมาณ 455,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหอพัก V.B เชื่อมสนามฟุตบอลใบบุญ ชุมชนสุขสบายใจ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตรยาว 215.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนสุขสบายใจ งบประมาณ 473,000 บาท
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกุดยางสามัคคี 1 ต่อจากโครงการเดิม
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตรยาว 83.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 415.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนกุดยางสามัคคี งบประมาณ 228,000 บาท
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7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาภู ชุมชนหัวคู – หนองเรือ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 600.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
กำ�หนด ชุมชนหัวคู – หนองเรือ งบประมาณ 643,000 บาท
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล. รูปตัวยู ซอยแช่มชื่นอุทิศ ชุมชนหาดลำ�ดวน
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว75.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกำ�หนดงบประมาณ 1,410,000 บาท

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยลถนอม 1 ชุมชนหัวโนนโก
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนหัวโนนโก งบประมาณ 165,000 บาท
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล. รูปตัวยูซอยประดิษฐ์อุทิศ ชุมชนดอนสวรรค์
ก่อสร้างรางระบายน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
กำ�หนด ชุมชนดอนสวรรค์ งบประมาณ 470,000 บาท
11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล. รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 13 จากสะพานถึงหน้าโรงฆ่าสัตว์ ชุมชนคุ้มห้วย
ก่อสร้างรางระบายน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 262.00
เมตร ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนคุ้มห้วย งบประมาณ 615,000 บาท
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอนรรฆนาค 40 ต่อจากโครงการเดิม
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกำ�หนด งบประมาณ 206,000 บาท
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13. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ� ซอยเฟื้องฟ้า 5 ถึงแยกหมู่บ้านชุมชนหนองไผ่ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
ก่อสร้างท่อระบายน้� 
ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 462.00 เมตร
ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 1,734,000 บาท
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล. รูปตัวยู ซอยเฟื่องฟ้า ต่อจากโครงการเดิม ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
ก่อสร้างรางระบายน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตรกว้าง 0.30 เมตร ยาว 144.00 เมตร ตามแบบเทศบาล
กำ�หนด ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 338,000 บาท
15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้�ำ คสล. รูปตัวยูซอยข้างกำ�แพงวัดป่าทุง่ ศรีเมืองฝัง่ ทิศตะวันตก ชุมชนวัดป่าทุง่ ศรีเมือง
ก่อสร้างรางระบายน้� 
ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ยาว 197.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกำ�หนด
ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 462,000 บาท

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล. รูปตัวยู ซอยสิงห์หลง ชุมชนท่าสินค้า
ก่อสร้างรางระบายน้ำ�  ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 266.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลกำ�หนด ชุมชนท่าสินค้า งบประมาณ 625,000 บาท
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17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล. รูปตัวยู ซอยสมหวัง ชุมชนริมแก่งดอนกลาง
ก่อสร้างรางระบายน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 62.00 เมตร พร้อมท่อลอด
Ø 0.40 เมตร จำ�นวน 5 ท่อน ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนริมแก่งดอนกลาง งบประมาณ 149,000 บาท

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านครูอำ�นวย ชุมชนทุ่งมน
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนทุ่งมนงบประมาณ 287,000 บาท
19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 10 ชุมชนหนองผักแว่น
ก่อสร้างรางระบายน้ำ�  ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 37.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลกำ�หนด ชุมชนหนองผักแว่น งบประมาณ 87,000 บาท

20. โครงการขยายผิวจราจร คสล. ซอยข้างโรงงิ้วฝั่งซ้ายมือ ชุมชนโรงงิ้ว
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.80-1.70 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืน้ ที่ ไม่นอ้ ยกว่า 119.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนโรงงิ้ว งบประมาณ 65,000 บาท
21. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล. รูปตัวยู ซอยข้างศูนย์ อสม. (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนสงเปลือยกลาง
ก่อสร้างรางระบายน้ำ�  ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 63.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลกำ�หนด ชุมชนสงเปลือยกลาง งบประมาณ 148,000 บาท
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22. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมชัย ชุมชนโพธิ์ ไทร
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 67.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 201.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกำ�หนด งบประมาณ 110,000 บาท

23. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล. รูปตัวยู ซอยบ้านยายเลื่อน ถนนประดิษฐ์ ซอย 6 ชุมชนหนองผักแว่น
ก่อสร้างรางระบายน้ำ�ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 82.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลกำ�หนด ชุมชนหนองผักแว่น งบประมาณ 192,000 บาท

24. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังวัดสว่างคงคา ชุมชนวัดสว่างพัฒนา
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 66.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนวัดสว่างพัฒนา งบประมาณ 145,000 บาท
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25. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์พัฒนา (ทางเข้าบ่อตกปลา) ต่อจากโครงการเดิม ชุมชน
สงเปลือยใน
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 79.00 เมตร พืน้ ที่ ไม่นอ้ ยกว่า 395.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนสงเปลือยใน งบประมาณ 217,000 บาท
26. โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนรอบหนองไชยวานช่วงศาลาชุมชน ชุมชนหนองไชยวาน
ขยายผิวถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พืน้ ที่ไม่นอ้ ยกว่า 215.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนหนองไชยวาน
งบประมาณ 118,000 บาท

27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวิโรจน์รัตน์ 4 ชุมชนสุขสบายใจ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 65.00 เมตร พืน้ ที่ ไม่นอ้ ยกว่า 260.00 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลกำ�หนด งบประมาณ 143,000 บาท

28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนสนามตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (ต่อจากโครงการเดิม)
ชุมชนสงเปลือยนอก
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ความยาว 256.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 884.00
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนสงเปลือยนอก งบประมาณ 489,000 บาท
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29. โครการก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล. รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 9 ชุมชนหนองผักแว่น
ก่อสร้างรางระบายน้ำ�  ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 128.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลกำ�หนด ชุมชนหนองผักแว่น งบประมาณ 300,000 บาท

30. โครงการชยายผิวจราจร คสล. และระบบระบายน้�ำ บริเวณถนนทางเข้าวัดประชานิยม ถนนวัดประชานิยม - หัวคู
และถนนรอบวัดประชานิยม ชุมชนสุขสบายใจ
ก่อสร้างท่อระบายน้� 
ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 464.00 เมตร ก่อสร้าง
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 0.70 - 1.70 เมตรหนา 0.15 เมตร ความยาวรวม 305.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 407.00
ตารางเมตร ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. และปรับปรุงบ่อพัก ความยาวรวม 305.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนสุข
สบายใจ งบประมาณ 2,054,000 บาท
31. โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆนาคช่วงหน้าวัดสว่างคงคา ถึงแยกทาง
ไปเรือนจำ�
โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 9.00-15.00
เมตร ยาว 585.00 เมตร พืน้ ที่ ไม่นอ้ ยกว่า 7,000.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
กำ�หนด งบประมาณ 2,838,000 บาท
32. โครงการก่อสร้างถนน คสล. และสะพานข้ามคลองซอยคำ�พาอุทิศ ชุมชนเกษตรสมบูรณ์
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 88.00 ตารางเมตร
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกำ�หนดชุมชนเกษตรสมบูรณ์
งบประมาณ 470,000 บาท
33. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล. รูปตัวยู
ซอยหำ�ชัย ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง
ก่อสร้างรางระบายน้ำ�  ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร ยาว 429.00 เมตร ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกำ�หนด ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง
งบประมาณ 1,008,000 บาท
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34. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์ฝั่งขวามือ ชุมชนสงเปลือยใน
ก่อสร้างรางระบายน้ำ�  ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 63.00 เมตร ตามแบบ
เทศบาลกำ�หนด ชุมชนสงเปลือยใน งบประมาณ 265,000 บาท
35. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนประชาสามัคคี ชุมชนดอนกลอย
ก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. กว้าง 2.00-3.50 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.07 เมตร พืน้ ที่ ไม่นอ้ ยกว่า 1,100 ตารางเมตร
พร้อมปรับปรุงบ่อพัก ตามแบบเทศบาลกำ�หนด งบประมาณ 490,000 บาท

36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ� คสล. รูปตัวยู ซอยข้างบ้านประธานชุมชน ชุมชนสงเปลือยใน
ก่อสร้างรางระบายน้ำ�  ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 36.00 เมตร
และท่อระบายน้� 
ำ ขนาด 0.60 เมตร ยาว 17.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกำ�หนด ชุมชนสงเปลือยใน งบประมาณ 120,000 บาท
37. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมการบำ�รุงรักษาถนนทางเท้าในเขตเทศบาล
ดำ�เนินการปรับปรุงซ่อมแซมและบำ�รุงรักษาทางเท้า ถนนตามปัญหาความต้องการของประชาชนหรือตามที่ชำ�รุด
งบประมาณ 3,000,000 บาท

ชุ ม ชนดอนกลอยทาง
เชื่อมแก่งดอนกลาง
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ซ่อมแซมผิวถนน
ซอยวิโรจน์รัตน์ 2

ซ่อมแซมผิวจราจร
ที่มีน้ำ�ท่วมขัง
บริเวณถนนแยกอภัย

ซ่อมแซมผิว
ถนนธนะผล
หน้าร้านก๋วยจั๊บ
โบราณ

ซ่อมแซมผิวถนนจราจรบริเวณถนนท่าสินค้าท้ายซอย
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ยุทธศาสตร์ที่ 12
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เป้าประสงค์ที่ 16

จัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ และ
มอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ และโล่แก่แม่ดเี ด่นเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ จำ�นวน
35 คน ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล งบประมาณ 60,000 บาท

ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

2. โครงการ
จัดกิจกรรมพื้นที่
สร้างสรรค์
สำ�หรับเยาวชน

จัดประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560 ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เพื่อทำ�การเลือกประธานสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รวมทั้งสิ้น 180 คน

การอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จัดอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ชุดใหม่) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันพุธที่
25 มกราคม 2560 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก ปปส.ภาค 4  งบประมาณ 100,000 บาท
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- กิจกรรมส่งรัก ส่งสุข 14 กุมภา วันวาเลนไทน์ สภาเด็กและเยาวชน
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. ณ ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีกิจกรรมการประกวด
ร้องเพลง, กิจกรรมการประกวดดาวเดือน, การเต้นคัฟเวอร์แด๊นซ์ และการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

3. โครงการ

ประชุมประจำ�เดือน
คณะกรรมการชุมชน
และผู้นำ�ชุมชน

จัดประชุมประจำ�เดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำ�ชุมชน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานครู พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ คณะกรรมการชุมชนและผู้นำ�ชุมชน ทั้ง 36 และเป็นการรับความเคลื่อนไหว
ของข่าวสารบ้านเมือง ได้มีส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนร่วมกับเทศบาล
ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล งบประมาณ 540,000 บาท

จัดทำ�ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน และมีเครือข่ายการทำ�งานด้านเกษตร
ในแต่ละชุมชน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชนบริเวณริมแก่งดอนกลาง
งบประมาณ 30,000 บาท
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4. โครงการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรชุมชน

5. โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นำ � ป ร ะ ช า ช น ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล ทั้ ง 3 6 ชุ ม ช น
เข้ า ศึ ก ษาดู ง านพระราช-กรณี ย์ กิ จ ของพระบาท
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ป ร มิ น ท ร ม ห า ภู มิ พ ล อ ดุ ล ย เ ด ช
ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ในหลวงรั ช กาลที่ 9 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
งบประมาณ 30,000 บาท

6. โครงการ

ชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5

จัดกิจกรรมชุมชนร่วมใจ รักษาศีล 5 โดยมีชุมชนเข้าร่วม 8 คุ้มวัด และขับเคลื่อน
ในชุมชนที่เหลืออีก 16 ชุมชน เพื่อให้ครอบคลุมชุมชนทั้งหมดในเขตพื้นที่เทศบาลฯ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง ได้มอบใบ
ประกาศเกียรติคุณให้แก่ 8 คุ้มวัด กับชุมชนธรรมนูญสุขภาพตำ�บลกาฬสินธุ์ 4 ชุมชน
และลงนามบันทึกข้อตกลงกับอีก 16 ชุมชน ตามโครงการชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5
งบประมาณ 30,000 บาท
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7. โครงการ

ครอบครัวคุณธรรม
นำ�สังคมเมืองกาฬสินธุ์
สู่ความเข้มแข็ง

จัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดะพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณ
พุทธมณฑลกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) ในการปฏิบตั ธิ รรมในครัง้ นี้ มีผนู้ �ำ ชุมชน พนักงาน
เทศบาท และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล เข้าร่วมจำ�นวน 400 คน งบประมาณ
40,000 บาท

ดำ�เนินการติดตามให้การช่วยเหลือของศูนย์ประสานงานการดูแลช่วยเหลือ เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ สำ�หรับผู้ที่ผ่านกระบวนการบำ�บัดฟื้นฟู ครบจำ�นวนทุกครั้ง เมื่อวันที่
10 ตุลาคม 2559. ณ ห้องประชุมพวงพะยอม งบประมาณ 20,000 บาท

9. โครงการ
จัดอบรมแผนและ
ทบทวนแผนชุมชน

8. โครงการ
รณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด

ออกประชาคมการจัดทำ�แผนชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 36 ชุมชน เพื่อนำ�ปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนที่เสนอมาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตามความจำ�เป็นเร่งด่วน
งบประมาณ 50,000 บาท
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10. โครงการ

จัดประกวดชุมชนดีเด่นขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณให้กับชุมชนที่มี
ผลงานดีเด่น ดังต่อไปนี้
เขต 1

ประกวดชุมชนดีเด่น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนท่าสินค้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนหน้าโรงเลื่อย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนซอยน้ำ�ทิพย์
เขต 2
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนวัดหอไตรปิฎการาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนสุขสบายใจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนทุ่งสระ
เขต 3

		

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนสงเปลือยกลาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา
งบประมาณ 30,000 บาท

จัดกิจกรรมสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น โดยมีครอบครัวในเขตเทศบาลทั้ง 36
ชุมชน ครอบครัวจากบ้านจารุพัฒนา บ้านมั่งคงเมืองใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งสิ้น 280 คน งบประมาณ 50,000 บาท

88

11. โครงการ

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2560

สร้างสานสัมพันธ์
ครอบครัวอบอุ่น

12. โครงการ

เข้ า ค่ า ยเยาวชนเพื่ อ
สร้างภาวะผู้นำ�และ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ของเยาวชน

คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้าง
ภาวะผู้นำ�และป้องกันแก้ ไขปัญหาของเยาวชน ณ อำ�เภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ได้ ศึ ก ษาดู ง านเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โครงการตามพระราชดำ � ริ การจั ด ทำ � แผนการ
ทำ � งาน การระดมความคิ ด สร้ า งภาวะผู้ นำ �  และวิ ถี ธ รรมชาติ เ กษตรทฤษฎี ใ หม่
งบประมาณ 100,000 บาท

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการดำ�เนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้คณะกรรมการกองทุน
แม่ของแผ่นดินและสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ บทบาทหน้าที่ และ
การดำ�เนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบ
ด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและสมาชิก จำ�นวน 13 กองทุน/ชุมชนๆ ละ
10 คนรวมทั้งสิ้นจำ�นวน 130 คน ณ ห้องประชุมพวงพะยอมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
งบประมาณ 30,000 บาท
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13. โครงการ

ส่งเสริมการดำ�เนินงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

14. โครงการ
บำ�บัดฟื้นฟูผู้ติด/
ผู้เสพยาเสพติด

จัดกิจกรรมเข้าค่ายบำ�บัดฟืน้ ฟูผตู้ ดิ /ผูเ้ สพยาเสพติด เพื่อลดระดับปัญหาการแพร่ระบาย
ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ผลปรากฏชัดเจนเป็นรูป
ธรรมเพื่อบำ�บัดฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้เสพ/ผู้ติด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทาง
ความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจให้กับผู้เข้ารับการบำ�บัดรักษา ซึ่งการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสำ�นักงาน ปปส.ภาค 4 นำ�
โดย ร้อยเอกทองศักดิ์ กุลสุวรรณ และจากสำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอเมืองกาฬสินธุ์,
เจ้าหน้าที่ ชรบ.อำ�เภอเมืองกาฬสินธุ์, อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ฯลฯ
งบประมาณ 325,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 13
สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน

1. โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอด

เป้าประสงค์ที่ 17

จังหวัดกาฬสินธุ์

มีการสร้างงานสร้างอาชีพ
และกองทุนสนับสนุน

2. โครงการ

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
ในชุมชน

ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพทำ�น้�ำ มันนวดสมุนไพร
ยาหม่อง พิมเสนน้� 
ำ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุต์ าม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 20,000 บาท

จัดกิจกรรมฝึกอบรม กลุ่มอาชีพในชุมชน ณ ห้องประชุมพวงพะยอม เพื่อให้กลุ่มอาชีพ
ในชุมชนและผู้สนใจในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้ง 36 ชุมชน ให้มีการพัฒนาอาชีพ
มีประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ งบประมาณ 30,000 บาท
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ยุทธศาสตร์ที่ 14
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ 18 1. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย
ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

2. โครงการ

ปรับปรุงระบบจราจร
บริเวณแยกถนนชัยสุนทร
ตัดถนนภิรมย์
(แยกโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสัย)

จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยเพื่อเฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินของทางราชการและเพื่อเป็นการป้องกันการลักขโมยหรือโจรกรรม
ทรัพย์สินของทางราชการ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ ได้เฝ้าระวังดูแลรักษาความ
ปลอดภั ย ของทางราชการและการลั ก ขโมยหรื อ โจรกรรมทรั พ ย์ สิ น ของ
ทางราชการและป้ อ งกั น การเกิ ด อั ค คี ภั ย ต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของทางราชการ
งบประมาณ 280,000 บาท

ตีเส้นเครื่องหมายจราจร พร้อมทางสำ�หรับคนข้ามและก่อสร้างเกาะบังคับทาง ติดตั้ง
ป้ายห้ามป้ายเตือน ตามแบบแปลนเทศบาลกำ�หนด
งบประมาณ 300,000 บาท

ซ่อมแซมปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบเดิม จำ�นวน 12 จุด
ให้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 360,000 บาท

3. โครงการ

ปรับปรุงระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ระบบเดิม
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4. โครงการ

ฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
รุ่นที่ 11

ฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้และทักษะด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำ�นวน 50 คน งบ
ประมาณ 150,000 บาท

5. โครงการ ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เจ้าหน้าที่ป้องกันภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทัศนศึกษาดูงาน

ทบทวนความรู้ เพิม่ เติมทักษะใหม่ๆ ให้กบั สมาชิก อปพร.เป็นกำ�ลังสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ ค่าย ตชด.ศรียานนท์ อำ�เภอชะอำ�
จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 200,000 บาท

จัดชุดสายตรวจจักรยาน อปพร. ออกตรวจตามชุมชนสาธารณสถานและสถานทีร่ าชการ
จุดเสี่ยงภายในเขตเทศบาล จำ�นวน 12 จุด ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ งบประมาณ
892,800 บาท
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6. โครงการ

ส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(สายตรวจจักรยาน อปพร.)

7. โครงการ

อบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภยั เบือ้ งต้น

จัดฝึกอบรมให้ความรูด้ า้ นป้องกันและระงับอัคคีภยั เบือ้ งต้นทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ให้แก่ประชาชนทั้ง 36 ชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น
144 คน งบประมาณ 20,000 บาท

ปรับปรุงอาคารสำ�นักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพ
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำ�หนด งบประมาณ 100,000 บาท

9. โครงการ
ซ่อมแซมใหญ่
เครื่องจักรกล

ซ่อมบำ�รุงรถยนต์ดับเพลิงบรรเทา 7 หมายเลข
ทะเบียน 82-3557 กาฬสินธุ์ และรถยนต์บรรทุก
น้ำ�ดับเพลิงบรรเทา 6 หมายเลขทะเบียน 82-3558
งบประมาณ 60,000 บาท
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8. โครงการ

ปรับปรุงอาคาร
สำ � นั ก งานฝ่ า ยป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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รางวัล
ความสำ�เร็จ
ปี 2560

