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 ส่วนที่ 1 
บทนํา 

ลักษณะของแผนพฒันาเทศบาล 
  แผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  พ.ศ.2560 – 2562  เป็นการจัดทําและ
ทบทวนโครงการพัฒนาที่จะดําเนินการในระยะสามปี  ในปี พ.ศ.2560 – 2562  ซึ่งจําแนกตามพันธกิจ 
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนา เป็นโครงการที่จะสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ของเทศบาลบรรลุผล
สัมฤทธ์ิ  โดยโครงการพัฒนาต่าง ๆ น้ัน มาจากภารกิจของเทศบาลรวมทั้งภารกิจจากการถ่ายโอนตาม
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อํานาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง  
แผนชุมชนและการประสานแผนของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนข้อเสนอจากเวทีประชาคมที่เป็น
ปัญหา  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุได้พิจารณาและจัดทําขึ้นเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาในระยะสามปี  และเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพฒันาเทศบาล 
1. เพ่ือให้สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 – 2563 
2. เพ่ือเป็นการทบทวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
4. เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทาํงบประมาณของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
5. เพ่ือให้วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

ขั้นตอนในการจัดทาํแผนพฒันาเทศบาล 
 1. เทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนําข้อมูลที่ได้จากการประชาคมท้องถิ่น แผนชุมชน 
หรือข้อเสนอจากเวทีประชาคมมาพิจารณาในการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามปี 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปัญหาความต้องการ และข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล 
 3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือเสนอนายกเทศมนตรี 
 4. นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้ 

ประโยชน์การจัดทาํแผนพฒันาเทศบาล 
1. เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
2. เป็นแนวทางในการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 



ส่วนที่  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

2.1  สภาพทัว่ไป   พืน้ทีเ่ขตเทศบาล  16.96  ตารางกิโลเมตร   
 2.1.1.  ประชากร 
  จํานวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาล    14,840     หลังคาเรือน 
  จํานวนประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่ตามฐานทะเบียนราษฎร     34,218     คน 

- ชาย     16,475     คน 
- หญิง    17,743     คน 

จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง     24,774     คน 
- ชาย      11,623     คน 
- หญิง     13,151     คน 

ความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่คิดเป็น   2,017    คน/ตร.กม. 
   

 ที่มา :  งานทะเบียนราษฎร  สํานกัปลดัเทศบาล     
                    กุมภาพนัธ ์ 2559 
 

2.2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
2.2.1. การคมนาคม/การจราจร 

2.2.1.1.    ถนน 
   จํานวนถนนลูกรัง  27  สาย  ความยาว  4.948   ก.ม. หรือพ้ืนที่  13,656  ตร.ม. 
   จํานวนถนนลาดยาง  18  สาย  ความยาว 12.228 ก.ม. หรือพ้ืนที่ 236,005 ตร.ม. 
   จํานวนถนนคอนกรีต 308 สาย ความยาว 83.616 ก.ม.หรือพ้ืนที่ 279,983  ตร.ม. 

2.2.1.2.   สะพาน 
    จํานวนสะพานคอนกรีต   16  แห่ง  ยาว   427   เมตร  
    จํานวนสะพานอ่ืนๆ (สะพานลอย)   3  แห่ง  ยาว   120   เมตร 

2.2.1.3 การขนส่ง 
จํานวนสถานีขนส่ง   1  แห่ง 
การเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ได้โดยวิธีรถยนต์ 

2.2.1.4    จํานวนหอกระจายข่าวทัง้หมดในพืน้ที ่ 37 แห่ง 
2.2.1.5    จํานวนเสียงตามสายทั้งหมดในพืน้ที่   แบบแบง่กลุ่ม  30  จุด 

       
        2.2.2.   แหล่งน้าํ 
     จํานวนแม่นํ้าที่ไหลผ่าน   1  สาย 
     จํานวนห้วย/หนอง/คลอง/บึง  8  แห่ง/สาย 
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        2.2.3.   การประปา  
    จํานวนครัวเรือนที่มีนํ้าประปาใช้  14,840  ครัวเรือน 
    หน่วยงานที่ดําเนินกิจการประปาในพ้ืนที่  สํานักงานประปาจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
    จํานวนนํ้าประปาที่ผลิตได้  23,760  ลบ.ม./วัน 
    จํานวนแหล่งนํ้าดิบที่ใช้ผลิตนํ้าประปา       2  แห่ง      

    2.2.4.   การไฟฟา้ 
    จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้           14,840  ครัวเรือน 
    จํานวนไฟฟ้าสาธารณะ     5,375  จุด 

2.2.5  ลักษณะการใชท้ีด่ินในเขตเทศบาล 
  พ้ืนที่พักอาศยั    5,083 – 2 - 60     ไร่ 
  พ้ืนที่ต้ังหน่วยงานของรัฐ   996 -1 -53       ไร ่
  สวนสาธารณะ    204 – 3 – 70       ไร่  5  แห่ง 
     -  สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน   26 – 1 – 85.8       ไร่  
     -  สวนสาธารณะกุดยางสามัคค ี  18 – 2 – 77          ไร่ 
     -  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครอง                               
        สิริราชสมบัติครบ 60 ปี               9 – 2 – 17            ไร่   
     -  สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง        105 – 0 – 90.2       ไร ่
     -  สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง     45         ไร่ 

 พ้ืนที่เกษตรกรรม   19,779 – 1 - 21   ไร่ 
    ที่มา :  สํานกัการช่าง    
              กุมภาพนัธ ์  2559 
 

2.3   ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
จํานวนสถานที่กําจัดขยะ  109 ไร่  1  แห่ง  ต้ังอยู่  ณ  บ้านแก่งนาขาม ต.นาจารย์     

อ.เมือง   จ.กาฬสินธ์ุ         
ปริมาณขยะในเขตเทศบาลท่ีนําไปกําจัดเฉลี่ย             32.03      ตัน/วัน 
ปริมาณขยะทีก่ําจัดทั้งหมดในระบบกําจัดขยะเฉลี่ย       90.28       ตัน/วัน 
(มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ มาร่วมใช้ด้วย  จํานวน  32  แห่ง) 
  วิธีการกําจัดขยะ 
       -  ใช้วิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล -  โรงคัดแยกขยะ   
       -  ทําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ   -  โรงบําบัดสิ่งปฏิกูล 
       -  รถยนต์เก็บขยะ 
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คันที ่ ขนาดความจุ (ลบ.ม.) ซื้อเม่ือป ี ขยะที่ขนได ้ 
(ลบ.เมตร/วัน) 

จํานวนเที่ยว 
ต่อวัน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

9.175 
4.00 

9.175 
11.469 
9.175 

11.469 
8.00 

12.00 
12.00 
12.00 
12.00 

2537 
2538 
2539 
2539 
2539 
2545 
2545 
2555 
2556 
2556 
2556 

9 
3 
9 

11 
9 

11 
8 

12 
12 
12 
12 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 

ที่มา :  สํานกัการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
         พฤษภาคม   2559 
 

2.4   ด้านเศรษฐกิจ 
 สถานธนานุบาล                 1           แห่ง     

โรงฆ่าสัตว์                          1        แห่ง 
 สถานีบริการนํ้ามัน          7          แห่ง 
 สถานีบริการก๊าซ  LPG  1  แห่ง    

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า        4       แห่ง 
 ตลาดสด                    3          แห่ง    

โรงแรม                      9      แห่ง 
 ธนาคาร                     9          แห่ง    
 สถานที่ท่องเทีย่ว/สวนสาธารณะ   6          แห่ง         ได้แก่ 
  -  สวนสาธารณะกุดนํ้ากิน   

-  วัดกลาง  พระอารามหลวง 
  -  สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง     

-  สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี 
  -  อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร   

-  พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธ์ุ 
               ที่มา :  สํานกัการช่าง   กุมภาพันธ ์  2559 
2.5   ด้านสังคม 

2.5.1.   ข้อมูลศาสนสถาน 
    จํานวนวัด                       9            แห่ง 
   -  วัดชัยสุนทร   -  วัดใต้โพธ์ิค้ํา 
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    -  วัดกลาง   -  วัดเหนือ 
   -  วัดหอไตรปิฏการาม  -  วัดสว่างคงคา 
   -  วัดประชานิยม   -  วัดดงปอ 
   -  วัดป่าทุ่งศรีเมือง  
    จํานวนเมรุเผาศพ            4          แห่ง 8    เตา 
    จํานวนโบสถ์ศาสนาพุทธ    8          แห่ง 
    จํานวนโบสถ์ศาสนาคริสต์   1          แห่ง 
    จํานวนมัสยิด                  1          แห่ง 

2.5.2. ข้อมูลผูน้บัถือศาสนา 
จํานวนผู้นับถือศาสนาพุทธ      คิดเป็นร้อยละ  99.38   ของประชากรในเขตเทศบาล 

  จํานวนผู้นับถือศาสนาอิสลาม   คิดเป็นร้อยละ     0.30   ของประชากรในเขตเทศบาล  
  จํานวนผู้นับถือศาสนาคริสต์     คิดเป็นรอ้ยละ     0.11  ของประชากรในเขตเทศบาล 
  จํานวนผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆ       คิดเป็นรอ้ยละ     0.21  ของประชากรในเขตเทศบาล 

ที่มา :  ทีท่ําการปกครองจงัหวัดกาฬสินธุ ์ สาํนกังานพระพทุธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ ์   
         วฒันธรรมจังหวดักาฬสินธุ ์ งานทะเบียนราษฎร ฝา่ยปกครอง  สาํนกัปลดัเทศบาล      

                     กุมภาพันธ ์  2559 
          2.5.3.  ข้อมูลชุมชน 
ลําดบัที ่ ชื่อชุมชน จํานวนบา้น (หลังคาเรือน) จํานวนประชากร (คน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

ซอยนํ้าทิพย์ 
กุดยางสามัคคี 
โพธ์ิไทร 
ท่าสินค้า 
ดอนสวรรค์ 
หน้าโรงเลื่อย 
วัดเหนือ 
โรงง้ิว 
วัดใต้โพธ์ิค้ํา 
หนองลิ้นจ่ี 
หนองไชยวาน 
หนองผักแว่น 
ตลาดเก่า 
คุ้มห้วย 
ทุ่งสระ 
วัดหอไตรปิฏการาม 
วัดสว่างพัฒนา 
วัดสว่างคงคา 
ริมแก่งดอนกลาง 
บุญกว้าง 

229 
360 
115 
184 
158 
128 
170 
161 
175 
235 
159 
279 
197 
242 
139 
335 
177 
358 
140 
275 

1,024 
1,122 
441 
721 
769 
489 
660 
572 
592 
911 
614 
789 
702 
723 
474 

1,102 
572 

1,235 
607 
939 
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ลําดบัที ่ ชื่อชุมชน จํานวนบา้น (หลังคาเรือน) จํานวนประชากร (คน) 
21 
22 
22 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
*37 
*38 

ดอนกลอย 
สุขสบายใจ 
หัวโนนโก 
ก.ก.ส. 
สงเปลือยใน 
สงเปลือยกลาง 
สงเปลือยนอก 
หน้าโรงซ่อม ร.พ.ช. 
วัดป่าทุ่งศรีเมือง 
ทุ่งศรีเมืองพัฒนา 
ทุ่งศรีเมืองกลาง 
ทุ่งมน 
หัวคู-หนองเรือ 
เกษตรสมบูรณ ์
หาดลําดวน 
ดงปอ 
วัดกลาง 
ตลาดสด 

275 
520 
273 
332 
365 
216 
431 
413 
477 
342 
250 
189 
138 
164 
164 
327 

 
 

848 
1,505 
774 
884 

1,257 
578 

1,029 
1,061 
1,484 
1,012 
869 
605 
440 
582 
411 
956 

 
 

 รวม 14,840 34,218 
 
หมายเหต ุ :  *  เปน็ชุมชนย่านการค้าและสถานที่ราชการไม่มีคณะกรรมการชุมชน 
ที่มา :  กองสวสัดกิารสงัคม  และงานทะเบยีนราษฎร  สํานกัปลดัเทศบาล  
         กุมภาพนัธ ์ 2559 
 

2.5.4.  ข้อมูลสถานศกึษา 
   สถานศึกษาในสังกัด     6     แห่ง 
   สถานศึกษานอกสังกัดภายในเขตเทศบาล     22   แห่ง   ได้แก่ 
 -  โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์  -  โรงเรียนอนุกูลนารี 
 -  โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย  -  โรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ 
 -  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธ์ุ  -  โรงเรียนวัดชัยสุนทร 

-  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  -  โรงเรียนเซ็นต์ยอแซฟกาฬสินธ์ุ 
 -  โรงเรียนอนุบาลแสงตะวัน  -  โรงเรียนอนุบาลรัตนากาฬสินธ์ุ 
 -  โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน   -  โรงเรียนสาธิตศึกษา    

-  โรงเรียนสตรีชาญยุทธวิทยา     -  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ 
-  โรงเรียนชาญยุทธวิทยา   -  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ  
-  โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง  

4,864 5,748 
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-  โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดประชานิยม   
-  วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธ์ุ  
-  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธ์ุ (ไทย - เยอรมัน) 
-  มหาวิทยาลยักาฬสินธ์ุ 
-  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ    
 

สถานศกึษาในสังกดั 
จํานวนนกัเรียนในปกีารศึกษา ๒๕๕7 จํานวนนกัเรียนในปกีารศึกษา ๒๕๕8 

ก่อน
ประถม 

ประถม มัธยม รวม ก่อน
ประถม 

ประถม มัธยม รวม 

โรงเรียนเทศบาล ๑ - 1,111 - 1,111 - 1,119 - 1,119 
โรงเรียนเทศบาล ๒ - - 226 226 - - 205 205 

โรงเรียนเทศบาล ๓ 376 - - 376 430 - - 430 
โรงเรียนเทศบาล ๔ - 182 - 182 - 177 - 177 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทม.กส.1 

102 - - 102 103 - - 103 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทม.กส.2 

55 - - 55 60 - - 60 

รวม 533 1,293 226 2,052 593 1,296 205 2,094 
 

ที่มา : สํานักการศกึษา   10 มิถุนายน   2559  
 

2.5.5   ข้อมูลการสาธารณสุข 
ศูนย์สาธารณสขุในสังกัด      2     แห่ง  
โรงพยาบาลของรัฐ               1     แห่ง 
โรงพยาบาลเอกชน               1     แห่ง  
ศูนย์สุขภาพชุมชน                2     แห่ง 
คลินิกแพทย ์                          37     แห่ง  
คลินิกทันตกรรม                   8     แห่ง 
ร้านขายยาที่มีเภสัชกร                37    แห่ง 
 

ที่มา :  สํานกัการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม     
         พฤษภาคม   2559  
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2.5.6 ข้อมูลการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ปี 2557 ปี  2558 
รายการ จํานวน (ครั้ง) มูลค่าความ

เสียหาย 
จํานวน (ครั้ง) มูลค่าความ

เสียหาย 
เพลิงไหม้อาคาร 1  ครั้ง 200,000 -   - 
เพลิงไหม้หญ้า 35  ครั้ง  -  38  ครั้ง - 
อุทกภัย -  -  - - 
วาตภัย 2  ครั้ง 67,720 3  ครั้ง 987,571 
สมาชิก อปพร. 844 คน - 844  คน - 

 รถยนต์ดับเพลิง    ๔  คัน 
 รถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิง   4   คัน 
 รถยนต์ตรวจการณ์   2   คัน 
 เคร่ืองดับเพลิงเคมีแห้ง          50  เครื่อง 
 เคร่ืองสูบนํ้ายันม่าร์ (ดีเซล)  2   เครื่อง 
 เคร่ืองสูบนํ้าแบบหาบหาม (เบนซิน) 1   เครื่อง 
 เคร่ืองช่วยหายใจในการดับเพลิง  ๖   ชุด 
 เคร่ืองตัด – ถ่างไฮดรอลิคระบบไฟฟ้า  ๑   ชุด 
 รถกู้ชีพ (EMS)    ๑   คัน 
 สมาชิก อปพร.          844  คน 
 
        ที่มา   :   งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย สํานกัปลดัเทศบาล    

กุมภาพนัธ์  2559 
 

อัตรากาํลงัพนกังานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนกังานจ้าง 

ส่วนราชการ 
พนกังานเทศบาล 

(คน) 
ลูกจ้างประจํา 

(คน) 
พนกังานจ้าง 

(คน) 
รวม 

สํานักปลัดเทศบาล 
สํานักการศึกษา  
สํานักการช่าง 
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
สํานักการคลัง 
กองวิชาการและแผนงาน 
กองสวัสดิการสังคม 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

30 
12 
15 
15 
20 
11 
9 
1 

13 
- 

13 
5 
2 
3 
2 
- 

51 
28 
68 

151 
17 
6 
4 
- 

92 
39 
95 

172 
40 
19 
14 
1 

รวม 113 37 333 432 
ที่มา   :  งานการเจ้าหนา้ที ่ สํานกัปลดัเทศบาล     

 เมษายน  2559 
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อัตรากาํลงัพนกังานครูเทศบาล  ลกูจ้างประจํา นกัการภารโรงและพนกังานจ้าง 

ส่วนราชการ 
พนกังานครู
เทศบาล 
(คน) 

ลูกจ้าง 
ประจํา 
(คน) 

พนกังานจ้าง
ตามภารกิจ 

(คน) 

พนกังานจ้าง
ทั่วไป 
(คน) 

รวม 

โรงเรียนเทศบาล  ๑  กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ 
โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดสว่างคงคา 
โรงเรียนเทศบาล  ๓  วัดเหนือ 
โรงเรียนเทศบาล  ๔  วัดใต้โพธ์ิค้ํา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.1 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2 

51 
18 
18 
19 
2 
1 

1 
2 
1 
2 
- 
- 

- 
- 
1 
- 
- 
- 

9 
5 
5 
3 
5 
3 

61 
25 
25 
24 
7 
4 

รวม 109 6 1 30 176 

ที่มา   :  สํานกัการศึกษา  10  มีนาคม  2559 พฤษภาคม  
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2.6   ข้อมูลดา้นการเงนิการคลงั 
 

รายรบั  
 

รายการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2557  
จํานวน (บาท) 

ปงีบประมาณ พ.ศ.2558 
จํานวน (บาท) 

หมวดภาษีอากร 
ภาษีที่รัฐบาลจดัสรรให ้
ภาษีที่จัดเก็บเอง 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบัและใบอนญุาต 

133,821,095.79 
115,600,653.34 
18,220,442.45 
10,144,577.80 

146,157,159,15 
125,534,304.87 
20,622,854.28 
11,697,303.50 

หมวดรายได้เบด็เตล็ด 7,425,996.25 7,062,563.93 
หมวดคา่สาธารณปูโภค 831,133.53 829,205.88 
หมวดรายได้จากทรพัยส์ิน 9,967,760.90 9,307,780.11 
หมวดรายได้จากทนุ - 135,680 
หมวดเงินอุดหนุน 121,352,593 130,753,924 

รวม 283,543,157.27 305,943,616.62 
 
 

รายจ่าย  
 

รายการ ปงีบประมาณ พ.ศ.2557  
จํานวน (บาท) 

ปงีบประมาณ พ.ศ.2558 
จํานวน (บาท) 

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 98,251,707.77 103,460,918.58 
หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 29,590,754.86 39,300,216.33 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 75,348,372.90 73,804,353.18 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 4,966,444.94 5,572,544.88 
รายจ่ายอ่ืน 25,000 50,000 
รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 29,491,317 30,782,419 
งบกลาง 20,905,365.51 21,823,733.64 
เงินอุดหนุน 17,616,734.02 19,044,984.55 

รวม 276,195,697 293,839,170.16 
 
ที่มา :   สํานกัการคลัง   เดอืน เมษายน  2559 
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ส่วนที่ 3 
สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินในปทีีผ่่านมา 

 
3.1  การสรปุสถานการณพ์ฒันา    

     การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือการประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการ
พัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด 
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น   
อันเป็นสภาวะแวดล้อม ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis 
เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนา 
 จุดแข็ง   

- บุคลากรส่วนมากมีคุณภาพและเพียงพอกับปริมาณงาน 
- สามารถให้บริการและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและม ี

      คุณภาพ 
- มีอิสระในการบริหารจัดการด้านงบประมาณด้วยตนเอง 
- มีกฎระเบียบที่ชัดเจนพนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
จุดอ่อน    

- เคร่ืองมือเคร่ืองใช้บางส่วนเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
- มีภาระหน้ีสินที่จะต้องผ่อนชําระเป็นระยะยาว 

 
โอกาส   

- ประชาชนสามารถนําเสนอปัญหาและอุปสรรคต่อเทศบาล  ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ 
  หลายช่องทาง 

- ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
- มีแหล่งท่องเทีย่ว  และผลิตภัณฑ์  OTOP   
- เป็นเส้นทางไปสู่ประตูอินโดจีนสําหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน                
- ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  ศลิปวัฒนธรรมประเพณี   

                       กีฬาและนันทนาการ  และมีสถานทีท่ี่พร้อมในการจัดกิจกรรม 
- มีพ้ืนที่สาธารณะที่พร้อมสําหรับการพัฒนา 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 

 
อุปสรรค   

- ความไม่ต่อเน่ืองในนโยบายของรัฐบาล 
- ความขัดแย้งของประชาชนทางการเมือง 
- การจัดสรรงบประมาณให้ทอ้งถิ่นไม่เป็นไปตามกําหนด 
- การปฏิรูปโครงสร้างการกระจายอํานาจยังไม่ชัดเจน 
- สาธารณูปโภคพ้ืนฐานไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเท่าที่ควร 
- ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกที่ร้อนขึ้น 
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- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  และสังคมท่ีผลกระทบต่อการพัฒนา 
- รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองไม่เพียงพอกับรายจ่าย  ทําใหไ้ม่สามารถดําเนินการได้ตาม 

  แผนที่วางไว้ 
3.2  การประเมินผลการนาํแผนพฒันาไปปฏบิตัใินเชิงปริมาณ 

ตารางแสดงจํานวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในการพฒันาท้องถ่ิน  ประจําปี  2558 

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์ 
จํานวนโครงการใน
แผนพัฒนาประจําปี 

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการจริง 

ร้อยละ 
จํานวนงบประมาณ

ในแผนพัฒนา
ประจําปี 

จํานวนงบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

ร้อยละ 

พันธกิจท่ี ๑ : ๖๗ ๓๕ ๕๒.๒๔ 29,400,700 9,835,275 ๓๓.๔๕ 
การเพิม่ศักยภาพในการบริหารจัดการท่ีด ี

      
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ๓๑ ๑๘ ๕๘.๐๖ 8,461,000 3,844,000 ๔๕.๔๓ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 

      
เป้าประสงค์ที่ ๑ : ๙ ๓ ๓๓.๓๓ 2,325,000 405,000 ๑๗.๔๒ 
การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร 

      
เป้าประสงค์ที่ ๒ : ๒๒ ๑๕ ๖๘.๑๘ 6,136,000 3,439,000 ๕๖.๐๕ 
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีสว่นร่วม 

      
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : ๑๔ ๑๕ ๑๐๗.๑๔ 2,968,000 2,084,000 ๗๐.๒๒ 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 

      
เป้าประสงค์ที่ ๓ : ๑๔ ๑๕ ๑๐๗.๑๔ 2,968,000 2,084,000 ๗๐.๒๒ 
บุคลากรมอีงคค์วามรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

      
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : ๒๒ ๒ ๙.๐๙ 17,971,700 3,307,275 ๑๘.๔๐ 
การเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

      
เป้าประสงค์ที่ ๔ ๒ - ๐.๐๐ 1,430,000 - ๐.๐๐ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้ 

      
เป้าประสงค์ที่ ๕ ๒๐ ๒ ๑๐.๐๐ 16,541,700 3,307,275 ๑๙.๙๙ 
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
       
พันธกิจท่ี ๒ : ๒๐๗ ๑๒๙ ๖๒.๓๒ 411,147,540 187,479,259 ๔๕.๖๐ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

      
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : ๔๙ ๒๘ ๕๗.๑๔ 39,567,200 45,851,700 ๑๑๕.๘๘ 
พัฒนาการจัดการศึกษา 

      
เป้าประสงค์ที่ ๖ : ๔๙ ๒๘ ๕๗.๑๔ 39,567,200 45,851,700 ๑๑๕.๘๘ 
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอยา่งมีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน       
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : ๒๖ ๑๔ ๕๓.๘๕ 36,643,580 36,522,100 ๙๙.๖๗ 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

      
เป้าประสงค์ที่ ๗ : ๒๖ ๑๔ ๕๓.๘๕ 36,643,580 36,522,100 ๙๙.๖๗ 
นักเรียนได้รับการพัฒนาอยา่งเต็มศักยภาพ 

      
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ : ๑๖ ๑๐ ๖๒.๕๐ 4,340,000 2,260,000 ๕๒.๐๗ 
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและ 

      
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

      
เป้าประสงค์ที่ ๘ : ๑๖ ๑๐ ๖๒.๕๐ 4,340,000 2,260,000 ๕๒.๐๗ 
ขนบธรรมเนียม  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ได้รับการสืบสานและเผยแพร ่       
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ : ๓๓ ๑๗ ๕๑.๕๒ 10,893,260 5,508,000 ๕๐.๕๖ 
พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 

      
เป้าประสงค์ที่ ๙ : ๒๐ ๘ ๔๐.๐๐ 5,431,000 2,035,000 ๓๗.๔๗ 
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
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พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์ 
จํานวนโครงการใน
แผนพัฒนาประจําปี 

จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการจริง 

ร้อยละ 
จํานวนงบประมาณ

ในแผนพัฒนา
ประจําปี 

จํานวนงบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

ร้อยละ 

เป้าประสงค์ที ่ ๑๐ : ๑๓ ๖ ๔๖.๑๕ 5,462,260 408,000 ๗.๔๗ 
มีการป้องกันและควบคมุโรค 

      
ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ : ๑๔ ๑๐ ๗๑.๔๓ 62,660,500 58,206,000 ๙๒.๘๙ 
สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม 

      
เป้าประสงค์ที่ ๑๑ : ๓ ๓ ๑๐๐.๐๐ 3,120,000 3,065,000 ๙๘.๒๔ 
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม 

      
เป้าประสงค์ที่ ๑๒ : ๑๑ ๑๐ ๙๐.๙๑ 59,540,500 58,206,000 ๙๗.๗๖ 
การสรา้งความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      
ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ : ๙ ๑ ๑๑.๑๑ 203,817,500 15,000,000 ๗.๓๖ 
พัฒนาพื้นท่ีสาธารณะให้เช่ือมโยงภาคการท่องเท่ียว 

      
เป้าประสงค์ที่ ๑๓ : ๙ ๑ ๑๑.๑๑ 203,817,500 15,000,000 ๗.๓๖ 
มีพื้นทีส่ีเขียวและแหล่งนันทนาการ 

      
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ : ๖๐ ๔๙ ๘๑.๖๗ 53,225,500 24,131,459 ๔๕.๓๔ 
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐาน 

      
เป้าประสงค์ที่ ๑๔ : ๖๐ ๔๙ ๘๑.๖๗ 53,225,500 24,131,459 ๔๕.๓๔ 
มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมอืงที่เหมาะสม 
       
พันธกิจท่ี  ๓ : ๔๘ ๒๕ ๕๒.๐๘ 9,940,000 3,408,000 ๓๔.๒๙ 
การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 

      
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๑ : ๒๗ ๑๓ ๔๘.๑๕ 5,562,000 1,190,000 ๒๑.๔๐ 
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 

      
เป้าประสงค์ที่ ๑๕ : ๒๗ ๑๓ ๔๘.๑๕ 5,562,000 1,190,000 ๒๑.๔๐ 
ชุมชนพึ่งตนเองได้ 

      
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๒ : ๕ ๓ ๖๐.๐๐ 420,000 80,000 ๑๙.๐๕ 
สร้างความม่ันคงในชีวิตของคนในชุมชน 

      
เป้าประสงค์ที่ ๑๖ : ๕ ๓ ๖๐.๐๐ 420,000 80,000 ๑๙.๐๕ 
มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน 

      
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๓ : ๑๖ ๙ ๕๖.๒๕ 3,958,000 2,138,000 ๕๔.๐๒ 
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน       
เป้าประสงค์ที่ ๑๗ : ๑๖ ๙ ๕๖.๒๕ 3,958,000 2,138,000 ๕๔.๐๒ 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

      
       
       
       รวมท้ังสิ้น ๓๒๒ ๑๘๙ ๕๘.๗๐ 450,488,240 200,722,534 ๔๔.๕๖ 

 

3.3  การประเมินผลของแผนพฒันาเชิงคณุภาพ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ เป็นตัวช้ีวัดหน่ึงที่จะทําให้ทราบถึง 

ระดับความพึงพอใจในผลการดําเนินงานในรอบปีเพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางานด้าน
ต่างๆ ให้ดีย่ิงขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าหากผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และให้ข้อมูลที่เช่ือถือได้
แล้วผู้ปฏิบัติงานสามารถนําไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการต่อประชาชน                
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และส่งผลดีต่อระบบโดยรวม 

เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยมีสถานศึกษา  มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธ์ุเป็นผู้วิจัย เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมือง
กาฬสินธ์ุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจําปีงบประมาณ 2558 ใน 12 ด้าน ซึ่งครอบคลุมทุกภารกิจ
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้แก่ ด้านการบริการประชาชน ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาชุมชน  ด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้าน
การศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการกีฬาและนันทนาการ ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ด้าน
การจัดเก็บภาษี และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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  โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้รับบริการเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ จํานวน 
1,505 คน  ซึ่งภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 
ค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.80 คิดเป็นระดับผลการปฏิบัติงานมากกว่า
ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีค่าเท่ากับ 7 คะแนน รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
   ด้านการบริการประชาชน โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงาน               
ด้านการบริการประชาชนในระดับมาก ( =4.14) คิดเป็นร้อยละ 80.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนสูงที่สุด คือ ระยะเวลาในการ
ให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ มีความรวดเร็วเป็นธรรม รองลงมา คือ ระบบงานบริการมีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการบริการ
ประชาชนตํ่าที่สุด คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น 
   ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดีในระดับมาก ( = 4.02) คิดเป็นร้อยละ 80.40 เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็น  พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดีสูงที่สุด คือ 
กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการดําเนินการทันต่อความเปลีย่นแปลงมากท่ีสุด รองลงมา คือ เปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้เสนอความคิดเห็น คนในองค์กรใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะ และ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และความมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่วนประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน  ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดีตํ่าที่สุด คือ ใช้ทรัพยากรอย่างจํากัด เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนร่วม 
   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมาก ( =4.06) คิดเป็นร้อยละ 81.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น 
พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสูงที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนดําเนินตน  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ การปรับปรุงและพัฒนาตลาด
เทศบาล การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในรูปแบบ
ของสหกรณ์ การพัฒนางานบริการของสถานธนานุบาล การส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ที่พอเพียงใน
ครอบครัว และการส่งเสริม กลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีศักยภาพ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตํ่าที่สุด คือ การให้บริการของสถานธนานุบาล 
   ด้านการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนาชุมชน ในระดับมาก ( =4.09) คิดเป็นร้อยละ 81.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนสูงที่สุด คือ การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตาม
ความต้องการของชุมชน รองลงมา คือ การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในชุมชน งานพัฒนา
ชุมชน  ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การส่งเสริมอาชีพ และการศึกษาให้กับชุมชน และความมั่นใจ
ในการบริหาร การพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
ชุมชนตํ่าที่สุด คือ การส่งเสริมอาชีพหรือรายได้เสริมของคนในชุมชน 
   ด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยภาพรวมผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ใน
ระดับมาก ( = 4.10) คิดเป็นร้อยละ 82.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉล่ีย
ผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมและพลังงานสูงที่สุด คือ การรักษา
สมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ การควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ การรักษาความ
สะอาดในชุมชน การรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณเสี่ยง (เช่น สวนสาธารณะ โรงฆ่าสัตว์) การเก็บ-ขน ขยะมูล
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ฝอย การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว  การพัฒนาระบบท่อระบายนํ้าและระบบบําบัดนํ้าเสียใน
ชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบบําบัดนํ้าเสีย
รวมของเมือง ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉล่ียผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม
และพลังงานตํ่าที่สุด คือ การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
   ด้านการศึกษา  โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาในระดับมาก ( =4.17) คิดเป็นร้อยละ 83.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยผล  การปฏิบัติงานด้านการศึกษาสูงที่สุด คือ การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล รองลงมา คือ การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล การมีพัฒนาการที่ดีของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล และการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉล่ียผลการปฏิบัติงานด้านการศึกษาตํ่าที่สุด คือ การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา และเครือข่ายทางการศึกษา 
   ด้านสาธารณสุข โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณะสุข ในระดับมาก ( =4.16) คิดเป็นร้อยละ 83.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสูงที่สุด คือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ถ้วนหน้า รองลงมา คือ การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน 
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขตํ่าที่สุด คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอ่ืน 
   ด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้าน  การกีฬา และนันทนาการ ในระดับมาก ( = 4.08) คิดเป็นร้อยละ 81.60 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการกีฬา และนันทนาการสูง
ที่สุด คือ การส่งเสริมและพัฒนา การกีฬาและนันทนาการในชุมชน รองลงมา คือ การจัดสถานที่เล่นกีฬา
และออกกําลังกาย และการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการ
ปฏิบัติงานด้านการกีฬา และนันทนาการ  ตํ่าที่สุด คือ การจัดการแข่งขันกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน และ
การจัดหาอุปกรณ์กีฬาสําหรับชุมชน 
   ด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดย
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับมาก ( = 4.19) คิดเป็นร้อยละ 83.80 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉล่ียผลการปฏิบัติงานด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน สูงที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น รองลงมา คือ การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตามหลักธรรมของ
ศาสนา และการสนับสนุนงบประมาณด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 
ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผล การปฏิบัติงานด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตํ่าที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ด้านการพฒันาการคมนาคมขนสง่และการสาธารณปูโภคข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวมผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและการสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน ในระดับมาก ( = 4.09) คิดเป็นร้อยละ 81.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานสูงที่สุด คือ 
การก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน  และการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล รองลงมา คือ การขยายเขตระบบ
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ประปา การบํารุงรักษา ซ่อมแซมถนน และการดูแลสวนเกาะกลางถนน  ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉล่ียผลการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา  การคมนาคมขนส่งและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานตํ่าที่สุด คือ การขยายเขต
ระบบไฟฟ้า และการบํารุงรักษา ซ่อมแซมทางเดินเท้า 
   ด้านการจัดเก็บภาษี โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บภาษีในระดับมาก ( = 3.99) คิดเป็นร้อยละ79.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีสูงที่สุด คือ ระบบในการให้บริการข้ันตอนมี
แผนผัง คู่มือแจ้งให้ปฏิบัติอย่างชัดเจน รองลงมา คือ สถานที่ เช่น ที่ต้ังเดินทางไปมาสะดวก มีบริเวณ
เพียงพอ มีบริการนํ้าด่ืม ที่จอดรถ การออกบริการประชาชนนอกสถานที่ได้ดีเพียงใด บริการด้วยความ
ชัดเจน ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ มีจํานวนเพียงพอ เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
ความเหมาะสมของกระบวนและขั้นตอน การคืนเงินภาษี กระบวนและขั้นตอนการย่ืนแบบเสียภาษีมีความ
สะดวกและรวดเร็ว  และการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชําระภาษี ส่วน
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษีตํ่าที่สุด คือ การประชาสัมพันธ์กําหนด
ระยะเวลาในการย่ืนแบบแสดงรายการชําระภาษีชัดเจน เพียงพอ 

   ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยภาพรวมผู้ตอบ
แบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในระดับ
มาก ( =4.12) คิดเป็นร้อยละ 82.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉล่ียผลการ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสูงที่สุด คือ การสร้างความเข้มแข็งและ
ความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว รองลงมา คือ การจัดสายตรวจ อปพร. การจัดสวัสดิการเยียวยาผู้ประสบ
สาธารณภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การจัดระเบียบทางเท้าและถนน  และการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนตํ่าที่สุด คือ การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทและการก่อกวนของกลุ่มวัยรุ่น (แก๊ง
มอเตอร์ไซต์) 
   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย
ภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( =4.09) คิดเป็นร้อยละ 81.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุในภาพรวมสูงที่สุด 
คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการ/การอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รองลงมา คือ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารของเทศบาล ขั้นตอนการให้บริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
การส่งเสริมให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล การรายงานผลการดําเนินงาน
ต่อสาธารณะของเทศบาล  เทศบาลมีผลงานที่เกิดขึ้นคุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไป ความโปร่งใสใน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมของ
เทศบาล และผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมนําไปสู่การแก้ปัญหา ส่วนประเด็นค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุในภาพรวมตํ่าที่สุด คือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 

  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นแนวทางนําไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลในการดําเนินงานภาพรวมของเทศบาล 

  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  นําผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนไปใช้ปรับปรุง แก้ไข หรือ
ต่อยอดการดําเนินงานในปี  2559  ดังน้ี 
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1. ปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
ข้อเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจ 
1.1  ควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ สําหรับประชาชนผู้ 

มาติดต่อรับการให้บริการ เช่น ที่น่ัง นํ้าด่ืม ตลอดจนการจัดภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อมสถานที่ทํางาน 
การปรับปรุงในปีงบประมาณ  2559 

   - ซื้อเก้าอ้ีแถว จํานวน 4  ที่น่ัง สําหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการบน
สํานักงานเทศบาลและสํานักทะเบียนราษฎร 
   - ปรับปรุงห้องนํ้าสํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  เพ่ือบริการประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

1.2  ควรมีการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้าน 
สาธารณูปโภค   (ถนน ท่อระบายนํ้า  ไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้าน  การจัดการขยะในหมู่บ้าน) เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและสุดท้ายจะทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาว 

การปรับปรุงในปีงบประมาณ  2559 
- โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
- โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
- โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างต้ังครรภ์และหลังคลอด 
- อุดหนุนกิจการประปา  เพ่ือเป็นค่าติดต้ังการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล 
- อุดหนุนกิจการไฟฟ้าเพ่ือเป็นค่าติดต้ังการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล 
- โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 
- โครงการติดต้ังถังดักไขมัน 
- โครงการจัดการขยะพิษ 
- โครงการกําจัดปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนด้วยวิธีการหมักไร้อากาศและผลิตแก๊สชีวภาพ 
- โครงการด้านโครงการพ้ืนฐาน  จํานวน  44  โครงการ 

1.3  ทุกงานบริการควรมีการประเมินหรือสํารวจความพึงพอใจในขณะที่มีผู้มาใช้บริการ 
หรือการประเมินความพึงพอใจผ่าน Website 

การปรับปรุงในปีงบประมาณ  2559 
- จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง- 

กาฬสินธ์ุ 
- ประเมินผลโครงการพัฒนาที่ดําเนินการ 

2. เพื่อพัฒนาและกําหนดนโยบายการบริหาร 
ข้อเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจ 
2.1  ควรสร้างเครือข่ายสถาบันเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนการบริหารบนความเสี่ยงตํ่า 
การปรับปรุงในปีงบประมาณ  2559 
- โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน 
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3. ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ข้อเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจ 
3.1  ส่งเสริม  สนับสนุน  อนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรมให้ดํารงอยู่คู่สังคมไทย และควร 

จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ เพ่ิมสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน 
การปรับปรุงในปีงบประมาณ  2559 
- โครงการส่งเสริมฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย 

3.2  ต้องการให้มีการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านและผู้ที่กําลังว่างงาน  เพ่ือ 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ 

การปรับปรงุในปีงบประมาณ  2559 
- โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน 

3.3  ต้องการให้มีการแก้ไขและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดและจริงจัง 
การปรับปรุงในปีงบประมาณ  2559 
- โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู ผู้ติดยาเสพติด 
- โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
- โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 

3.4  การประเมินตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  
ประจําปี  2558 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 ผลงานที่ได ้ หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 

1.นวัตกรรมในการบริการประชาชน  
(Common KPI) 

7 งานบริการ 5  งานบริการ สํานักปลัดเทศบาล 

2.ระดับความสําเร็จของการจัดระบบ
ฐานข้อมูล (Common KPI) 

ระบบใช้งานได้ 3 
ระบบ 

1  ระบบ กองวิชาการฯ 

3.ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเร่ืองราว
ร้องทุกข์ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
(Common KPI) 

80 % 67 % กองวิชาการฯ 

4.ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล  
(Common KPI) 

85 % 82 % กองวิชาการฯ 

5. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุ
ตามมาตรฐานกลางที่กําหนด 
(Common KPI) 

80 % 80 % กองวิชาการฯ 

6.ร้อยละของประชาชนแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข่าวสารที่สําคัญของ
เทศบาล 

70 % 77 % กองวิชาการฯ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 ผลงานที่ได ้ หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 

7.บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 
ช่ัวโมงต่อคนต่อปี (Common KPI) 

100 % 100 % สํานัก
ปลัดเทศบาล 

8.ร้อยละของการจัดหารายได้เองต่อ
รายได้ทั้งหมดของเทศบาล 

29 % 16.23 % สํานักการคลัง 

9.อัตรารายรับต่อรายจ่ายอยู่ใน
เกณฑ์ที่กําหนด 

0.99-1.05 เท่า
(0.5%) 

1.04 % สํานักการคลัง 

10.ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทัน
ตามท่ีกําหนด (Common KPI) 

98 % 96.22 % สํานักการคลัง 

11.ร้อยละของจํานวนเงินคงเหลือ
จากการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

7 % 20.87 % สํานักการคลัง 

12.ความสามารถในการประหยัด
พลังงาน 
    12.1 สามารถลดกระแสไฟฟ้า
สาธารณะ 
    12.2 สามารถใช้กระแสไฟฟ้า
สาธารณะเพ่ิมขึ้นจากท่ีได้รับสิทธ์ิ 
    12.3 สามารถประหยัดพลังงาน
เช้ือเพลิง (Common KPI) 

 
 

5.90 % 
 

5.90 % 
 

5.90 % 

 
 

1.07 % 
 

3.94 % 
 

21.29 % 
 

สํานักการช่าง 

13.โครงการในเทศบัญญัติ
งบประมาณที่ได้ดําเนินการบรรลุผล
สัมฤทธ์ิ 

90 % 67.32 % กองวิชาการฯ 

14.สถานศึกษามีผลการประเมิน
คุณภาพจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

95.84 % 98.39 % สํานักการศึกษา 

15.ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนได้
เข้าเรียนในสถานศึกษาตามความ
ต้องการ 

95 % 98.35 % สํานักการศึกษา 

16.ระดับความสําเร็จจัดการ
กิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน 

80 % 85.71 % สํานักการศึกษา 

17.ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ป.6 = 54% 
ม.3 = 52% 
ม.6 = 45% 

ป.6 = 46.93% 
ม.3 = 36.67% 
ม.6 = 30.25% 

สํานักการศึกษา 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 ผลงานที่ได ้ หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 

18.ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ประถม = 67 % 
ม.ต้น = 62 % 

ม.ปลาย = 57 % 

ประถม = 68.28 % 
ม.ต้น = 62 % 

ม.ปลาย = 57 % 

สํานักการศึกษา 

19.ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ประถม = 47 % 
ม.ต้น = 42 % 

ม.ปลาย = 42 % 

ประถม = 50.25 % 
ม.ต้น = 39.92 % 

ม.ปลาย = 52.94 % 

สํานักการศึกษา 

20.ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ประถม = 47% 
ม.ต้น = 37% 

ม.ปลาย = 37% 

ประถม = 56.65% 
ม.ต้น = 33.33% 

ม.ปลาย = 38.24% 

สํานักการศึกษา 

21.ระดับความสําเร็จของการ
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ระดับ 1  
ดําเนินการตามแผน 

ระดับ 2  
สํารวจศึกษา 
ระดับ 3  

รวบรวมข้อมูลทาง
ศาสนา  ศลิปะ  

วัฒนธรรม 
ระดับ  4 

 สร้างภาคีเครือข่าย
ในการขับเคลือ่น 

ระดับ  5   
ประสานทุกภาค
ส่วนขับเคลื่อน

กิจกรรมทางศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม
อย่างมีทิศทาง 

 

ระดับ  5 สํานักการศึกษา 

22.ร้อยละของนักเรียนที่มีคณุธรรม 
จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ 

100 % 98.24 % สํานักการศึกษา 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 ผลงานที่ได ้ หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 

23.จํานวนตลาดผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

-ตลาดสดผ่าน
เกณฑ์ 
ระดับดี  1  แห่ง  
ระดับดีมาก 2 แห่ง 
-ตลาดโต้รุ่งผ่าน
เกณฑ์โรงอาหาร
ปลอดภัย 

-ตลาดสดผ่านเกณฑ์ 
ระดับดี  2  แห่ง  
ระดับดีมาก 0 แห่ง 
-ตลาดโต้รุ่งผ่านเกณฑ์
โรงอาหารปลอดภัย 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

24.โรงฆ่าสัตว์ได้มาตรฐาน ISO 
9000 

โรงฆ่าสัตว์ได้รับ
การตรวจมาตรฐาน 
ISO 9000 จาก
หน่วยงานผู้
ประเมิน 

-ไม่ได้มาตรฐาน ISO 
9000 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

25.สุนัข-แมวจรจัดได้รับการ
คุมกําเนิดถาวรร้อยละ 30 ของ
จํานวนสัตว์ที่ได้รับการสํารวจ 

สุนัข-แมวจรจดั
ได้รับการคุมกําเนิด
ถาวรร้อยละ  30 
ของจํานวนสัตว์ที่
สํารวจ 

สุนัข-แมวจรจดัได้รับ
การคุมกําเนิดถาวรร้อย
ละ  55 ของจาํนวน
สัตว์ที่สํารวจ 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

26.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังราย
ใหม่  ไม่เกินเกณฑ์ที่ สปสช.กําหนด 

1.จํานวนผู้ป่วย
โรคเบาหวานราย
ใหม่เท่ากับร้อยละ 
4.18 
2.จํานวนผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง
รายใหม่เท่ากับ 
7.15 

1.จํานวนผู้ป่วย
โรคเบาหวานรายใหม่
เท่ากับร้อยละ 9.41 
2.จํานวนผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงราย
ใหม่เท่ากับ 4.86 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

27.ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

จํานวนผู้ป่วยลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
20  ของค่ามัธย-
ฐานย้อนหลัง  5 ปี 

-อัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 
1.66 / แสนประชากร 
คิดเป็นร้อยละ 3.35 
จากค่ามัธยฐาน
ย้อนหลัง  5 ปี 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

28.ร้อยละการต้ังครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานองค์การ
อนามัยโลก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10) 
 

ร้อยละ  9.50 ร้อยละ  9.46 สํานักการ
สาธารณสุขฯ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 ผลงานที่ได ้ หน่วยงาน
รบัผดิชอบ 

29.การดูแลผูสู้งอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข 

6  ข้อ 6  ข้อ สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

30.ปริมาณขยะที่นําไปกําจัดลดลง 40 % 39.78 % สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

31.ระดับความสําเร็จการรวบรวม
นํ้าเสียเข้าสู่ระบบบําบัด 

ระดับ 1 ศึกษา
รูปแบบการ
ดําเนินงาน 
ระดับ 2 ลงนาม
บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 
ระดับ 3 จัดทาํ
แผนการดําเนินงาน 
ระดับ 4 
ดําเนินการก่อสร้าง 
ระดับ 5 รวบรวม
นํ้าเสียเข้าสู่ระบบ
บําบัด 

 

ระดับ 3 สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

32.มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้น 8 ตารางเมตร/คน 8.03 ตร.ม./คน สํานักการช่าง 
33.ถนนได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

4,000 ตาราง
เมตร 

13,105 ตารางเมตร สํานักการช่าง 

34.ทางเท้าได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

1,000 ตาราง
เมตร 

1,470 ตารางเมตร สํานักการช่าง 
 

35.จํานวนจุดที่มีนํ้าท่วมขังบนผิว
จราจรลดลง 

แก้ไขนํ้าท่วมขัง
บริเวณถนน

กาฬสินธ์ุและถนน
ทุ่งศรีเมือง จํานวน 

2  จุด 

แก้ไขได้  1  จดุ สํานักการช่าง 

36.จํานวนชุมชนที่เข้มแข็งพ่ึงตนเอง
ได้ 

ระดับดีมาก  26  
ชุมชน 

13  ชุมชน กองสวัสดิการ
ชุมชน 

37.ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

12  กลุ่ม 3  กลุ่ม กองสวัสดิการ
ชุมชน 

 

22



 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2558 ผลงานที่ได ้ หน่วยงาน

รบัผดิชอบ 
38.ร้อยละผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
ได้รับการช่วยเหลือ 

40%  17.64 %  กองสวัสดิการ
สังคม 

39.อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน (10 คนต่อแสนประชา
การ) ตามมาตรฐานสากล 

10 คนต่อแสน
ประชากรตาม
มาตรฐานสากล  
(ไม่เกิน 3 คน) 

เสียชีวิต  1  ราย สํานัก
ปลัดเทศบาล 

40.ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคาร
บ้านเรือน 

เกิดอัคคีภัย 2 ครั้ง เกิดอัคคีภัย  1 ครั้ง สํานัก
ปลัดเทศบาล 

หมายเหตุ 
- ผลการประเมินตัวช้ีวัดทั้งสิ้น  40  ตัวช้ีวัด  บรรลุเป้าหมาย  23  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย  17  
ตัวช้ีวัด 
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บัญชีสรุป แบบ ผ.03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

พันธกิจที่ ๑ :  ๔๔ ๔๔,๒๐๔,๖๔๐ ๓๙ ๓๕,๕๘๘,๓๙๐ ๓๓ ๒๔,๘๕๕,๗๐๐ ๑๑๖ ๑๐๔,๖๔๘,๗๓๐
    การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ๒๔ ๕,๔๓๔,๐๐๐ ๑๗ ๕,๐๕๔,๐๐๐ ๑๕ ๒,๑๑๔,๐๐๐ ๕๖ ๑๒,๖๐๒,๐๐๐
    พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๑ : ๑๔ 4,450,000      ๖ 1,570,000      ๕ 1,280,000      ๒๕ ๗,๓๐๐,๐๐๐
การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๒ : ๑๐ 984,000         ๑๑ 3,484,000      ๑๐ 834,000         ๓๑ ๕,๓๐๒,๐๐๐
การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ๑๒ ๑๒,๑๑๘,๐๐๐ ๑๒ ๑๒,๑๒๓,๐๐๐ ๑๒ ๑๒,๑๒๘,๐๐๐ ๓๖ ๓๖,๓๖๙,๐๐๐
    พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
เป้าประสงค์ที่ ๓ : ๑๒ 12,118,000    ๑๒ 12,123,000    ๑๒ 12,128,000    ๓๖ ๓๖,๓๖๙,๐๐๐
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ๘ ๒๖,๖๕๒,๖๔๐ ๑๐ ๑๘,๔๑๑,๓๙๐ ๖ ๑๐,๖๑๓,๗๐๐ ๒๔ ๕๕,๖๗๗,๗๓๐
    การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าประสงค์ที่ ๔ ๑ 360,000         ๒ 840,000         ๒ 840,000         ๕ ๒,๐๔๐,๐๐๐
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้
เป้าประสงค์ที่ ๕ ๗ 26,292,640    ๘ 17,571,390    ๔ 9,773,700      ๑๙ ๕๓,๖๓๗,๗๓๐
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.๒๕60 - ๒๕62

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์
ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 รวม ๓ ปี

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

พันธกิจที่ ๒ : ๒๐๙ ๑๙๔,๑๕๘,๓๙๐ ๑๓๖ ๒๕๒,๘๑๐,๐๔๐ ๑๓๐ ๓๔๖,๗๕๓,๐๔๐ ๔๗๕ ๗๙๓,๗๒๑,๔๗๐
    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ๒๕ ๓๗,๔๑๓,๐๕๐ ๒๖ ๓๐,๐๐๗,๒๐๐ ๒๓ ๒๕,๕๖๓,๒๐๐ ๗๔ ๙๒,๙๘๓,๔๕๐
    พัฒนาการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ ๖ : ๒๕ 37,413,050    ๒๖ 30,007,200    ๒๓ 25,563,200    ๗๔ ๙๒,๙๘๓,๔๕๐
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ๑๔ 35,827,000 ๑๔ 35,827,000 ๑๔ 35,827,000 ๔๒ 107,481,000
    พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์ที่ ๗ : ๑๔ 35,827,000    ๑๔ 35,827,000    ๑๔ 35,827,000    ๔๒ ๑๐๗,๔๘๑,๐๐๐
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ๖ ๑,๙๔๐,๐๐๐ ๖ ๑,๙๔๐,๐๐๐ ๖ ๑,๙๔๐,๐๐๐ ๑๘ ๕,๘๒๐,๐๐๐
    ส่งเสริมขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและ
    และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ ๘ : ๖ 1,940,000      ๖ 1,940,000      ๖ 1,940,000      ๑๘ ๕,๘๒๐,๐๐๐
ขนบธรรมเนียม  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : 22 3,800,000 20 2,900,000 21 3,400,000 63 ๑๐,๑๐๐,๐๐๐
    การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๙ : ๒๒ 3,800,000      ๒๐ 2,900,000      ๒๑ 3,400,000      ๖๓ ๑๐,๑๐๐,๐๐๐
มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ

ปี ๒๕62 รวม ๓ ปี
พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์

ปี ๒๕60 ปี ๒๕61
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : 31 19,179,340 27 9,999,340 27 8,699,340 ๘๕ ๓๗,๘๗๘,๐๒๐
    พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
เป้าประสงค์ที่ 10 : ๑๘ 13,695,000    ๑๕ 6,515,000      ๑๕ 6,515,000      ๔๘ ๒๖,๗๒๕,๐๐๐
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
เป้าประสงค์ที่  11 : ๑๓ 5,484,340      ๑๒ 3,484,340      ๑๒ 2,184,340      ๓๗ ๑๑,๑๕๓,๐๒๐
มีการป้องกันและควบคุมโรค
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : ๑๐ 9,385,500      ๑๑ 4,085,500      ๑๐ 3,385,500      ๓๑ ๑๖,๘๕๖,๕๐๐
    สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ ๑2 : ๓ 3,200,000      ๔ 3,800,000      ๓ 3,200,000      ๑๐ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม
เป้าประสงค์ที่ ๑3 : ๗ 6,185,500      ๗ 285,500         ๗ 185,500         ๒๑ ๖,๖๕๖,๕๐๐
การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๗ ๙๒,๑๖๕,๐๐๐ ๑๐ ๒๒๙,๕๑๐,๐๐๐ ๑๘ ๓๒๓,๖๗๕,๐๐๐
    พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์ที่ 14 : ๑ 2,000,000      ๗ 92,165,000    ๑๐ 229,510,000  ๑๘ ๓๒๓,๖๗๕,๐๐๐
มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑1 : ๑๐๐ ๘๔,๖๑๓,๕๐๐ ๒๕ ๗๕,๘๘๖,๐๐๐ ๑๙ ๓๘,๔๒๘,๐๐๐ ๑๔๔ ๑๙๘,๙๒๗,๕๐๐
    พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ ๑5 : ๑๐๐ 84,613,500    ๒๕ 75,886,000    ๑๙ 38,428,000    ๑๔๔ ๑๙๘,๙๒๗,๕๐๐
มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์
ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 รวม ๓ ปี
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

พันธกิจที่  ๓ : ๓๕ ๔๑,๖๙๑,๗๖๐ ๓๒ ๓๘,๗๔๔,๘๖๐ ๓๑ ๕๘,๘๙๑,๗๖๐ ๙๘ ๑๓๙,๓๒๘,๓๘๐
     การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 12 : ๑๗ ๓๒,๓๖๐,๙๖๐ ๒๑ ๓๓,๐๘๕,๙๖๐ ๒๑ ๕๓,๔๑๐,๙๖๐ ๕๙ ๑๑๘,๘๕๗,๘๘๐
    พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ ๑6 : ๑๗ 32,360,960    ๒๑ 33,085,960    ๒๑ 53,410,960    ๕๙ ๑๑๘,๘๕๗,๘๘๐
ชุมชนพึ่งพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑3 : ๒ ๒๒๐,๐๐๐ ๒ ๒๒๐,๐๐๐ ๒ ๒๒๐,๐๐๐ ๖ ๖๖๐,๐๐๐
    สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
เป้าประสงค์ที่ ๑7 : ๒ 220,000         ๒ 220,000         ๒ 220,000         ๖ ๖๖๐,๐๐๐
มีการสร้างงานอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑4 : ๑๖ ๙,๑๑๐,๘๐๐ ๙ ๕,๔๓๘,๙๐๐ ๘ ๕,๒๖๐,๘๐๐ ๓๓ ๑๙,๘๑๐,๕๐๐
    สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์ที่ ๑8 : ๑๖ 9,110,800      ๙ 5,438,900      ๘ 5,260,800      ๓๓ ๑๙,๘๑๐,๕๐๐
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รวมทั้งสิ้น ๒๘๘ ๒๘๐,๐๕๔,๗๙๐ ๒๐๗ ๓๒๗,๑๔๓,๒๙๐ ๑๙๔ ๔๓๐,๕๐๐,๕๐๐ ๖๘๙ ๑,๐๓๗,๖๙๘,๕๘๐

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 รวม ๓ ปี
พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์

ปี ๒๕60
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                            รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕62                                             แบบ ผ.01

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
     เป้าประสงค์ที่ ๑  การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประเมินผลการ  เพื่อวัดระดับความพึงพอ ระดับความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ กองวิชาการฯ

ปฏิบัติงาน ใจของประชาชนโดยองค์กร ตามเป้าหมายที่กําหนดและมีแนว

ภายนอก เป็นผู้ประเมินการ ทางในการพัฒนา

ปฏิบัติงาน

๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน 240,000        - - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไป กองวิชาการฯ

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของเทศบาลผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์จํานวน 2 คน อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ต่างๆ เช่น เสียงตามสาย ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท

โทรทัศน์ท้องถิ่น อินเทอร์เน็ต ต่อคน

วารสารสิ่งพิมพ์ และงานพิธีกร

ในกิจกรรมต่าง ๆ 

๓ โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อให้พนักงาน/ลูกจ้างมี พนักงาน/ลูกจ้าง /คณะผู้บริหาร/ 50,000          50,000          50,000           บุคลากรเทศบาลมีความรู้ สํานักปลัดฯ

กิจกรรมร่วมกันในการบําเพ็ญ สมาชิกสภาเทศบาล/ชุมชน รักสามัคคีและภูมิใจในองค์กร

ประโยชน์และเห็นความสําคัญ

ของวันเทศบาล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
พันธกิจที่ ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อความปลอดภัยในการ  -ทาสีพลาสติกภายนอกภายใน 300,000        - - พนักงานและผู้มาติดต่อราชการ สํานักปลัดฯ

อาคารสํานักงานเทศบาล ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ บางส่วน ได้รับความปลอดภัยและความ

ราชการ  -อื่น ๆ สะดวกในการรับบริการและใช้

บริการ

5 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อความปลอดภัยในการอยู่  -ทาสีภายนอก - ภายใน และ - - 300,000        พนักงานได้รับความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

บ้านพักพนักงานเทศบาลจํานวน อาศัยและมีความคงทนถาวร อื่น ๆ ในการอยู่อาศัย

5  หลัง

6 โครงการปรับปรุงบ้านพักส่วน เพื่อความปลอดภัยในการอยู่  -ทาสีภายนอก - 200,000        - พนักงานได้รับความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

กลาง (แฟลตเทศบาล) อาศัยและมีความคงทนถาวร ในการอยู่อาศัย

ไม่เสื่อมโทรมง่าย

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านธุรการ จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน 600,000        600,000        600,000        การดําเนินงานในสํานักปลัด สํานักปลัดฯ

ในการปฏิบัติงานธุรการ ทั่วไปดําเนินงานเป็นไปด้วย ด้านธุรการจํานวน 5 คน ใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความถูกต้องรวดเร็วมี อัตราเดือนละ 10,000 บาท ถูกต้องรวดเร็ว ประหยัดเวลา

ประสิทธิภาพ ต่อคน ค่าใช้จ่ายผู้รับบริการมีความ

พึงพอใจ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ เพื่อให้มีสถานที่จอดรถทาง สร้างที่จอดรถบรเวณด้านข้าง 390,000        - - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีโรงจอด สํานักปลัดฯ

เทศบาล ราชการและผู้มาใช้บริการ สํานักงานสาธารณสุขฯเทศบาล รถถาวรเกิดความเป็นระเบียบ

เมืองกาฬสินธุ์ ขนาดพื้นที่ไม่น้อย ในการจอดรถของผู้มารับบริการ

กว่า 324 ตารางเมตร สามารถ และเจ้าหน้าที่

จอดรถยนต์ได้จํานวน  18  คัน 

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

9 โครงการต่อเติมหลังคาคลุม เพื่อป้องกันแดดฝนและอาคาร ต่อเติมหลังคาคลุมดาดฟ้าอาคาร - 390,000        - อาคารสํานักงานมีความแข็งแรง สํานักปลัดฯ

ดาดฟ้า  อาคารสํานักงาน ไม่รั่วซึมมึความคงทนถาวร สํานักงานตามแบบแปลนเทศบาล กันแดด  ฝน  อาคารไม่รั่วซึม

10 โครงการจ้างเหมาการบํารุง เพื่อซ่อมบํารุงรักษาเครื่อง จ้างเหมาบุคคลในการบํารุงรักษา 240,000        - - เครื่องจักรกลมีสภาพสมบูรณ์ สํานักการช่าง

รักษาเครื่องจักรกล จักรกล เครื่องจักรกลจํานวน  2  คน และสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท

ต่อคน

11 โครงการจ้างเหมาปรับปรุง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดู จ้างเหมาบุคคลในการปรับปรุง 720,000        - - ทําให้ภูมิทัศน์สวนสาธารณะมี สํานักการช่าง

ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ สวยงามมากยิ่งขึ้น ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ จํานวน ความสวยงาม เป็นที่พัผ่อนและ

6  คน ในอัตราเดือนละ ออกกําลังกายของประชาชน

10,000  บาท ต่อคน

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ เพื่อออกแบบ เขียนแบบ จ้างเหมาบุคคลในการออกแบบ 240,000        - - เพื่อให้งานออกแบบโครงการต่าง ๆ สํานักการช่าง

ปฏิบัติงานด้านออกแบบและ โครงการต่าง ๆ ในปีงบ และควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ควบคุมงานก่อสร้าง ประมาณ  2559  และ 2  คน ในอัตราเดือนละ รวดเร็ว

โครงการตามนโยบายของ 10,000  บาท ต่อคน

ผู้บริหาร

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน จ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงาน 120,000        - - การดําเนินงานในสํานักการช่าง สํานักการช่าง

การปฏิบัติงานธุรการ ธุรการทั่วไปดําเนินงานเป็น ด้านธุรการ จํานวน 1  คน ใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วมี อัตราเดือนละ  10,000  บาท ถูกต้อง  รวดเร็ว

ประสิทธิภาพ

14 โครงการจ้างเหมาบํารุงรักษา เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน จ้างเหมาบุคคลในการบํารุง 360,000        - - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สํานักการช่าง

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคเป็นไปด้วย รักษาระบบสาธารณูปโภค สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ

ความรวดเร็วและมีประสิทธิ จํานวน  3  คน  ในอัตรา ทรัพย์สิน

ภาพ เดือนละ  10,000  บาทต่อคน

15 โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สํารวจ  -เพื่อให้มีบุคลากรในการ จ้างเหมาบุคลลช่วยในการสํารวจ 360,000        - - ข้อมูลชุมชนเป็นปัจจุบันและเป็น กองสวัสดิการฯ

ข้อมูลชุมชน สํารวจข้อมูลชุมชน ข้อมูลชุมชน/ประสานชุมชน สัดส่วนถูกต้องทั้ง  3  เขต

 -เพื่อให้มีข้อมูลในการวาง จํานวน 3 อัตรา ในอัตราเดือนละ

แผนพัฒนาชุมชน 10,000 บาทต่อคน

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการปรับปรุงกองสวัสดิการ  -เพื่อปรับปรุงห้องกองสวัสดิ-  -ห้องประชุม  2  ห้อง 500,000        - - มีห้องประชุมเพียงพอต่อการ สํานักการช่าง

สังคมเดิมเป็นห้องประชุม การสังคม (เดิม) เป็นห้อง  -รื้อประตู - หน้าต่าง (บางส่วน) ใช้งาน

ประชุม  2  ห้อง รื้อผนังเดิม (บางส่วน)

 -มีห้องประชุมเพียงพอต่อ  -ติดตั้งชุดผนังอลูมิเนียม

การใช้งาน  -ปรับปรุงห้องน้ํา (เดิม) 2 ห้อง

 -ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและปรับ

ปรุงฝ้าเพดาน

 -ปูกระเบื้องห้องประชุมและ

โถงทางเดิน

 -ทาสีน้ําพลาสติดและติดวอล

เปเปอร์

17 โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์  -เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเชื่อม  -จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร 300,000        300,000        300,000         -บุคลากรเทศบาลและประชาชน สํานักการ

ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เทศบาล ได้มีสุขภาพพลานามัย มีสุขภาพแข็งแรงและมีความ ศึกษา

บุคลากรเทศบาล ชุมชนและ ที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีความ สัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัมพันธ์อันดีกับชุมชนและจัดส่ง และชุมชน

ในจังหวัดกาฬสินธุ์ นักกีฬาเทศบาลเมืองสัมธ์ใน

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการแข่ง

ขันก๊ฬ 5 ประเภท ดังนี้

ฟุตบอล เซปักตะกร้อ  เปตอง

วอลเล่ย์บอล กีฬาพื้นเมือง

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
     เป้าประสงค์ที่ ๒  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชน  เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้  จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชนและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ประชาชนมีช่องทางการรับรู้ข่าว กองวิชาการฯ

และผู้ประกาศข่าวชุมชน ข่าวสารและส่งเสริมการมี ผู้ประกาศข่าวชุมชนทุกชุมชน สารเพิ่มขึ้นและเป็นการสร้าง

ส่วนร่วมของประชาชนผ่าน โดยมีผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน เครือข่ายด้านการประชา-

สื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าว สัมพันธ์ของเทศบาล

ชุมชน

๒ โครงการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ จัดเวทีสาธารณะหรือรับฟังความ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไข กองวิชาการฯ

ประชาชนและส่งเสริมการ คิดเห็นในเรื่องที่อาจมีผลกระทบ ปัญหาของเทศบาล

มีส่วนร่วมของประชาชน ต่อประชาชน

๓ โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์-   เพื่อเผยแพร่ผลงานกิจกรรม  จัดทําวารสารสิ่งพิมพ์ ๘,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนได้รับทราบข้อมูล กองวิชาการฯ

ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ของเทศบาลให้ครอบ ฉบับ  ทุกๆ ๓ เดือนส่งทุกครัว . ข่าวสารกิจกรรมของเทศบาล

คลุมทุกครัวเรือน เรือนในเขตเทศบาล

๔ โครงการจัดทํารายงานกิจการ   เพื่อรวบรวมและเผยแพร่   จัดทํา 400 เล่ม / ปี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนและส่วนราชการรับ กองวิชาการฯ

ของเทศบาล ผลงานในรอบปีงบประมาณ ทราบผลงานต่างๆของเทศบาล

ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ในรอบปี

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์

พันธกิจที่ ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการเผยแพร่ประชา-   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์  ประชาชนรับรู้ข่าวสาร ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐  ประชาชนได้รับทราบผลงานของ กองวิชาการฯ

สัมพันธ์ผลงานเทศบาลทาง ผลงานของเทศบาลผ่านสื่อ เทศบาลร้อยละ  60 เทศบาลอย่างทั่วถึง

สื่อวิทยุและโทรทัศน์ วิทยุและโทรทัศน์

๖ โครงการประชุมประจําเดือน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ คณะกรรมการหอกระจายข่าว ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ การใช้งานของหอกระจายข่าว กองวิชาการฯ

คณะกรรมการหอกระจายข่าว ดําเนินงานของคณะกรรมการ ชุมชนทั้ง  36  ชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ชุมชน หอกระจายข่าวชุมชนให้เข้ม เป็นมาตรฐานเดียวกัน

แข็งและให้การใช้งานของ

หอกระจายข่าวชุมชนเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น

มาตรฐานเดียวกัน

๗ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม เพื่อให้คณะกรรมการหอกระ- คณะกรรมการหอกระจายข่าว ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ คณะกรรมการหอกระจายข่าว กองวิชาการฯ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จายข่ายและผู้ประกาศข่าว ชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน ชุมขนและผู้ประกาศข่าวชุมชน

และทัศนศึกษาดูงานของคณะ ชุมชนฝึกอบรมและศึกษาดูงาน สามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับ

กรรมการหอกระจายข่าวและ ด้านการสร้างความเข้าใจเพิ่ม มาพัฒนาตนเองและนํามาประ-

ผู้ประกาศข่าวชุมชน ทักษะและพัฒนาศักยภาพ ยุกต์ใช้ให้เกิดประธยชน์สูงสุด

ด้านการประกาศข่าวและ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้ ให้แก่ประชาชน

เกิดประโยชน์

โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘ โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการสนับสนุนการ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 200,000        200,000        50,000           การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต สํานักปลัดฯ

ตามระบอบประชาธิปไตย ดําเนินการเลือกตั้งในระดับ ราษฎรสมาชิกวุฒิสภา และเที่ยงธรรม

ชาติ

๙ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา เพื่อเป็นการจัดการ การเลือก การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น - 2,500,000     - การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต สํานักปลัดฯ

ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตั้งในระดับท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และเที่ยงธรรม

๑๐ โครงการจัดทํารายงานผลงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการ  -จัดทํารายงานกิจการสภา 50,000          50,000          50,000           ประชาชนได้รับรู้และมีส่วน สํานักปลัดฯ

ของฝ่ายกิจการสภาเทศบาล ปฏิบัติงานประจําปีของ เทศบาล จํานวน  400 เล่ม/ปี ร่วมในการติดตามผลการ

สมาชิกสภาเทศบาล  -รวมรายงานการประชุมสภา ปฏิบัติงานของสมาชิกสภา

เทศบาล จํานวน  10 เล่ม/ปี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๑๑ โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความ กิจกรรมเทศบาลบริการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เทศบาลได้รับทราบ กองสวัสดิการฯ

ต้องการของประชาชนและ ประชาชนใน  36  ชุมชน ปัญหาและความต้องการของ

นําบริการขั้นพื้นฐานไป ประชาชนและสามารถแก้ไข

บริการประชาชนในชุมชน ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงตาม

ความต้องการของประชาชน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
     เป้าประสงค์ที่ ๓  บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝึกอบรมพนักงานครู 1.เพื่อให้ครูและบุคลากรทาง  -จัดฝึกอบรมให้พนักงานครู ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ครูและบุคลากรมีองค์ความรู้ สํานักการศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา การศึกษามีความรู้ความคิด และบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถนํามาปรับปรุง

สร้างสรรค์ในการพัฒนาการ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พัฒนาการเรียนการสอนได้

เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิ จํานวน 180 คน 2 ครั้ง/ปี อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ภาพ  -ศึกษาดูงานด้านการศึกษา 1 สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนเพิ่ม

2.เพื่อนําประสบการณ์ที่ได้รับ ครั้ง/ปี ขึ้น

มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะ

สม

๒ โครงการจัดหาครูและบุคลากร ๑. เพื่อรองรับการขยายบริการ จัดหาบุคคลที่ทําหน้าที่ครูผู้สอน และ ๙,๓๐๐,๐๐๐ ๙,๓๐๐,๐๐๐ ๙,๓๐๐,๐๐๐ ๑. สามารถให้บริการจัดการเรียน สํานักการศึกษา

สนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลน จัดการเรียนการสอน และภารกิจ บุคลากรสนับสนุนการศึกษา โดยจ้าง การสอนและภารกิจด้านการศึกษา

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของ เป็นพนักงานจ้างและจ่ายค่าตอบแทน อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล การปฏิบัติหน้าที่เป็นรายเดือน ๒. มีบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน

๒. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป จํานวน   53    อัตรา ดังนี้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการ

ด้วนความคล่องตัวมีจํานวนบุคลา สํานักการศึกษา เรียนการสอนและงานที่เกี่ยวข้อง

กรเหมาะสม และเพียงพอกับภาร  -ผช.จนท.การเงินและบัญชี 1 คน ๓. การจัดการศึกษาของเทศบาลมี

กิจ และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น  -คนงานสนามกีฬา 7 คน ประสิทธิภาพและสนองตอบต่อ

๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประ  -แม่บ้าน จํานวน 1 คน ความต้องการของประชาชนใน

โครงการ วัตถุประสงค์

พันธกิจที่ ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

สิทธิภาพด้านการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ท้องถิ่น

ของเทศบาล  -ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 คน

 -ธุรการ  จํานวน  1  คน
 -ภารโรง จํานวน 1 คน

 -แม่บ้าน จํานวน  1 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2

 -ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 4 คน

 -ธุรการ  จํานวน  1  คน
 -ภารโรง จํานวน 1 คน

 -แม่บ้าน จํานวน 1 คน

โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์

 -ครูคณิตศาสตร์ จํานวน 1 คน

 -ครูนาฏศิลป์ จํานวน 1 คน
 -ครูศิลปะ จํานวน 1 คน

 -ครูภาษาไทย จํานวน 1 คน

 -ครูพละ จํานวน 1 คน

 -ครูภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน

 -ครูดุริยางค์ จํานวน 1 คน

 -ครูคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 คน

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา

 -ครูสอนวิชานาฏศิลป์ จํานวน 1 คน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 -ครูสอนวิชาดนตรี (พื้นเมือง) จํานวน 1 คน

 -ครูสอนวิชาชีววิทยา จํานวน 1 คน

 -ครูสอนวิชาเคมี จํานวน 1 คน

 -ครูสอนวิชาศิลปะจํานวน 1 คน

 -ครูบรรณารักษ์ จํานวน 1 คน

 -ครูสอนวิชาสังคม จํานวน 1 คน

 -ครูสอนวิชาคหกรรม จํานวน 1 คน

 -เจ้าหน้าที่การเงิน จํานวน 1 คน

 -ภารโรง จํานวน 1 คน

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

 -ครูเอกปฐมวัย จํานวน 2 คน

 -ครูพละ จํานวน 2 คน

 -ครูภาษาอังกฤษ จํานวน  2 คน

 -ครูคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 คน

 -พี่เลี้ยงเด็ก จํานวน 2 คน

 -ดนตรีดุริยางค์สากล 1 คน

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

 -ครูสอนวิชานาฎศิลป์ จํานวน 1 คน

 -ครูสอนวิชาดนตรี จํานวน 1 คน

 -ครูสอนวิชาภาษาไทย จํานวน  1 คน

 -ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 คน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 -ครูสอนภาษาจีน จํานวน 1 คน

 -ครูเอกปฐมวัย จํานวน 2 คน

 -ครูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน  1 คน

๓ โครงการจ้างเอกชนรักษาความ  - เพื่อจ้างเอกชนที่รักษาความ จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐  - อาคารสถานศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษ

ปลอดภัยสถานศึกษาสังกัด ปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัด ปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัด เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และทรัพย์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สินทางราชการมีความปลอดภัย

 - เพื่อให้อาคารสถานศึกษา

และทรัพย์สินทางราชการมี

ความปลอดภัย

 - เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับ 3) ครูสอนเด็กด้อยโอกาส สนามกีฬา ได้รับความรู้ ความ

ผิดชอบสนามกีฬาให้มีทักษะ จํานวน  1  คน เข้าใจเกิดทักษะในการใช้งานสนาม

ในการบริหารจัดการภาย 4) เจ้าหน้าที่สันทนาการ  จํานวน  1  คน กีฬาทําให้การทํางานมี

ในสนามกีฬา 5) ครูแกนนําต้านยาเสพติด ๔ คน ประสิทธิภาพ

 - เพื่อพัฒนาและเพิ่มความ เจ้าหน้าที่ ๑ คน  - เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชนได้รับ

รู้ทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด 6) ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  ๖  คน ความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะ

ชอบศูนย์เยาวชนเทศบาลเมือง ๗) เจ้าหน้าที่สนามกีฬา จําวน ๒ คน การทํางาน

กาฬสินธุ์ ๘) เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน จํานวน ๑ คน  - เจ้าหน้าที่และครูแกนนํา

 - เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความ เกิดทักษะเชี่ยวชาญ สามารถขยาย

รู้ด้านป้องกันยาเสพติดแก่ ผลในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่

เจ้าหน้าที่และครูแกนนํา เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

โครงการ

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ประชาชนในเขตเทศบาล  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้ทางด้าน กองวิชาการฯ

ด้านกฎหมาย  แก่ประชาชน แก่ประชาชนในเขตเทศบาล 36  ชุมชน  ๆ ละไม่น้อย กฎหมายเพิ่มขึ้น

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กว่า 3 คน

๕ โครงการประเมินยุทธศาสตร์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ตัวชี้วัดได้การประเมินจากผู้ทรง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ บุคลากรเทศบาลนํา กองวิชาการฯ

การพัฒนา ได้เรียนรู้การประเมินตัวชี้วัด คุณวุฒิและผู้รับผิดชอบได้เรียน ความรู้ไปปรับใช้ในกระ-

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา รู้วิธีการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อย บวนการปฏิบัติงาน

กว่า  50  คน

๖ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 1.เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความ 15,000          20,000          25,000           ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ สํานักการคลัง

การจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ กาฬสินธุ์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เข้าใจเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ ด้านพัสดุและมีศักยภาในการ

เทศบาลและอาสาสมัครชุมชน การจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 50 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับและทราบ

ร่วมตรวจสอบการบริหารงาน คน การจัดซื้อจัดจ้างและมีศักยภาพ ถึงขึ้นตอนการดําเนินงานการ

(อสต.) 2.ตัวแทนของประชาชนที่ได้ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับและ จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ

สมัครเข้าร่วมเป็นคณะกรรม- ทราบถึงขั้นตอนการดําเนินการ

การอาสาสมัครชุมชนร่วม จัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่างๆ ของ

ตรวจสอบการบริหารงาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้เป็นไป

(อสต.) จํานวน 75 คน ด้วยความถูกต้อง โปร่งใสเป็น

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ธรรม

เมืองกาฬสินธุ์   

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

คณะกรรมการอาสาสมัคร เมืองกาฬสินธุ์ให้เป็นด้วยความ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ชุมชนร่วมตรวจสอบการตรวจ ถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรม ให้เป็นด้วยความถูกต้อง

รับงาน  50  คน  ณ  ห้อง โปร่งใสเป็นธรรม

ประชุมพวงพะยอม

7 โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ พนักงานเทศบาล  พนักงานครู 1,000,000     1,000,000     1,000,000      พนักงานเทศบาล พนักงานครู สํานักปลัดฯ

บุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ทัศนคติที่ดีมึคุณธรรมจริย- ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง

ธรรมของพนักงานเทศบาล ศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง ศึกษาดูงาน  300  คน

พนักงานครูเทศบาลลูกจ้าง ไม่น้อยกว่า  300  คน

ประจํา  และพนักงานจ้าง

8 โครงการคัดเลือกพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการ พนักงานเทศบาล  พนักงานครู 30,000          30,000          30,000           พนักงานเทศบาล  พนักงานครู สํานักปลัดฯ

เทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ปฏิบัติงานเป็นรางวัลสําหรับ ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง

ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง พนักงานเทศบาลพนักงาน เข้าร่วมการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ได้รับการคัดเลือก 16  คน

ดีเด่น ครูเทศบาล  ลูกจ้างประจํา 10  คน

พนักงานจ้างดีเด่น

9 โครงการอบรมคุณธรรมนําจริย- เพื่อฝึกอบรมด้านคุณธรรม พนักงานเทศบาล  พนักงานครู 30,000          30,000          30,000           พนักงานเทศบาล พนักงาน สํานักปลัดฯ

ธรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน จริยธรรมให้กับบุคลากรของ ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ครูลูกจ้างประจํา พนักงาน

เทศบาล พนักงานครูเทศบาล เทศบาลและเพื่อป้องกันการ เข้าร่วมโครงการอบรม ไม่น้อย- จ้างเข้าร่วมโครงการอบรม

ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทุจริตและประพฤติมิชอบใน กว่า  150  คน 150  คน

หน้าที่

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการปฏิบัติธรรมของ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ พนักงานเทศบาล  พนักงานครู 50,000          50,000          50,000           พนักงานเทศบาล  พนักงาน สํานักปลัดฯ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ครูลูกจ้างประจํา พนักงาน

พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า จ้างเข้าร่วมโครงการ 50 คน

ประจํา และพนักงานจ้าง 50  คน

11 โครงการประชุมมอบนโยบาย เพื่อให้บุคลากรเทศบาลเมือง- พนักงานเทศบาล พนักงานครู 10,000          10,000          10,000           พนักงานเทศบาล  พนักงาน สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติราชการและพิธี กาฬสินธุ์สามารถปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ครู  ลูกจ้างประจํา  พนักงาน

ลงนามในบันทึกข้อตกลงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เข้าร่วมโครงการประชุมฯ จ้างเข้าร่วมโครงการประชุมฯ

ปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาล บรรลุสําเร็จตามเป้าหมายที่ ไม่น้อยกว่า  300  คน 300  คน

ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง ตั้งไว้

๑๒ โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน  - เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  - ผลิตสื่อการเรียนการสอน ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐ ๖๓,๐๐๐  - ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก มีสื่อ สํานักการศึกษา

ผลิตสื่อการจัดประสบการณ์ ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ผลิตสื่อ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ที่ ศพด.1

อย่างเหมาะสมกับวัย การจัดประสบการณ์อย่างเหมาะสม ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เหมาะสมกับวัยเด็ก ศพด.2

 - เพื่อส่งเสริมครูในการผลิตสื่อ กับวัย อย่างน้อยคนละ 5 ชิ้น / ภาค ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ครูมีผลงานที่เป็นนวัตกรรม ท.3

เพื่อการจัดประสบการณ์ให้กับ เรียน ประกอบการสอนที่สามารถเป็น

ผู้เรียน  -ผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ผลงานทางวิชาการได้
ตามหลักของปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

โรงเรียนเทศบาล ๓

โครงการ วัตถุประสงค์
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
     เป้าประสงค์ที่ ๔  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ จัดเก็บฐานข้อมูลทางแผนที่ ร้อยละของผู้ที่อยู่ในข่าย 360,000        360,000        360,000        การจัดเก็บภาษีได้เพิ่ม สํานักการคลัง

ทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรม ภาษีให้เป็นปัจจุบันครอบคลุม ที่จะต้องชําระภาษีเพิ่มขึ้น ขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นไป

LTAX 3000 และ LTAX GIS ทุกพื้นที่เขตเทศบาล ตามแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา

2 โครงการบํารุงรักษาโปรแกรม การจัดเก็บภาษีมีความเป็น ฐานข้อมูลทางแผนที่ภาษีมีความ - 480,000        480,000        การจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นจาก สํานักการคลัง

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ธรรมกับทุกคน ประชาชนมี ถูกต้องเป็นปัจจุบันครอบคลุม ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามแผน

ความเข้าใจและเต็มใจในการ พื้นที่เขตเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ชําระภาษี

วัตถุประสงค์โครงการ

พันธกิจที่ ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี

งบประมาณ
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
     เป้าประสงค์ที่ ๕ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จําเป็น  เพื่อให้แต่ละส่วนการงาน ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ส่วนการงานมีครุภัณฑ์ ทุกส่วนการงาน

ต่อการปฏิบัติงาน มีครุภัณฑ์ที่จําเป็นใช้สําหรับ ของแต่ละส่วนการงาน เพียงพอต่อการปฏิบัติ-

การปฏิบัติงาน งาน

๒ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก เพื่อใช้เป็นยานพาหนะใน รถยนต์บรรทุกกะบะดีเซลแบบ - ๘๐๐,๐๐๐ - มีรถยนต์ส่วนกลางในการบริการ สํานักปลัดฯ

ดีเซล สํานักปลัดเทศบาล ดับเบิ้ลแคป  ขนาด 1 ตัน และอํานวยความสะดวกในการ

จํานวน  1  คัน ติดต่อราชการ

๓ โครงการปรับปรุงสนาม  -เพื่อปรับปรุงสนามกีฬากลาง  - ก่อสร้างสนามฟุตซอล ๑,๐๔๐,๙๐๐ - -  - มีสถานที่สําหรับแข่งขันกีฬา สํานักการศึกษา

กีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีความพร้อม ขนาด ๓๐ x ๖๐ เมตร และออกกําลังกายที่ได้มาตรฐาน

ใช้งานได้เสมอ พร้อมไฟส่องสว่าง จํานวน 1 สนาม  - ส่งเสริมการออกกําลังกาย
 - เพื่อให้เยาวชน ประชาฃนทั่วไป  - ปรับปรุงสนามเทนนิส ๙๕๐,๐๐๐ การเล่นกีฬาของเยาวชน ประชาชน

มีสถานที่ใช้แข่งขันกีฬาและ  - ปรับปรุงลู่วิ่งร่องระบายน้ําภาย (เงินอุดหนุน) ๙๕๐,๐๐๐  - เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด

ออกกําลังกายที่ได้มาตรฐาน ในสนามฟุตบอล 2 (เงินอุดหนุน) ประโยชน์

 - เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย  -ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของ ๙๕๐,๐๐๐

การเล่นกีฬาของเยาวชนและ ฝั่งอัฒจรรย์ไม่มีหลังคา (เงินอุดหนุน)

ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด (ตามแบบแปลนเทศบาล)

ประโยชน์

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

พันธกิจที่ ๑  การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการจัดจัดหาวัสดุสื่ออุปกรณ์  - เพื่อจัดหาวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ จัดซื้อวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ใช้ในการจัด ๖,๖๒๒,๕๐๐ ๖,๖๒๒,๕๐๐ ๖,๖๒๒,๕๐๐  - สถานศึกษามีวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ สํานักการศึกษา

การเรียนการสอน ประกอบการเรียนการสอนของครู การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระของ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

และบุคลากรทางการศึกษา ของ สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ ทุกกลุ่มสาระ
สถานศึกษาในสังกัดให้เพียงพอ  - โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธ์  - ผลการประเมินภายใน ตาม

ต่อการเรียนการสอน  - โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา มาตรฐานของสถานศึกษาในสังกัด

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ  - โรงเรียนเทสบาล ๓ วัดเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดการเรียนการสอนของสถานศึก  - โรงเรียนเทสบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ํา

ษาในสังกัด  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2

๕ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้  - เพื่อให้สํานักการศึกษาและ  - จัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับสํานัก ๙,๗๒๙,๒๔๐ ๑,๘๗๘,๘๙๐ ๑,๗๐๑,๒๐๐  - หน่วยงานและสถานศึกษา สํานักการศึกษา

ในสํานักการศึกษา และสถาน สถานศึกษาในสังกัด มีเครื่อง การศึกษา และสถานศึกษาใน มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ

ศึกษาในสังกัด มือเครื่องใช้ที่เพียงพอ และ สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดังนี้ และการปฏิบัติงานมีประสิทธิ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สํานักการศึกษา ภาพมากยิ่งขึ้น

๑. เครื่องเสียงประจําสนามกีฬา ๙๑,๒๐๐ - -  - สถานศึกษามีอุปกรณ์ในการ

กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2.เลื่อยวงเดือน 2 ตัว ๘,๐๐๐ - - และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.เครื่องออกกําลังกายในร่ม สูงขึ้น

 -จักรยานนั่งปั่น 5 ชุด ๑๐๐,๐๐๐ - -

 -เก้าอี้ลดหน้าท้อง 2 ดดตัว ๔๐,๐๐๐ - -

 -ชุดปั่นลู่เดินกึ่งสเต็ป  2  ตัว ๓๖,๐๐๐ - -

 -เบาะยิม 1 ใบ ๕,๙๐๐ - -

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 -เครื่องนวดสลายไขมัน ๙,๕๐๐ - -

4.เก้าอี้พลาสติก จํานวน 200 ตัว ๒๑,๐๐๐ - -

5.โต๊ะหน้าขาว จํานวน 20 ตัว ๕๐,๐๐๐

6.เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย 3 ๓๐,๐๐๐ - -

เครื่อง  

7. สกอร์บอร์ดไฟฟ้าแบบ LED ๑,๕๐๐,๐๐๐ - -

ประจําสนามกีฬากลางจังหวัด

8.ชุดรับแขก 5 ตัว 1 ชุด - 12,000          -

9.พัดลมอุตสาหกรรม 6 ตัว ๒๑,๐๐๐ - -

10. กล้องบันทึกภาพนิ่ง 1 ตัว ๒๖,๐๐๐ - -

 -เซ็นเซอร์ BSI CMOS 12 ล้าน

พิกเซล

 -ออฟติคอลซูม 10.7 เท่า

 -เลนส์มุมกว้าง 28 มม.

 -ระบบ Touch AF shutter

 -ถ่ายภาพต่อเนื่อง 7 fps.

 -จอทัชสกรีน 3.0 นิ้ว ปรับระดับได้

11.จัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก ๔๐๐,๐๐๐ - -

ชนิด 4 ล้อ เครื่องเบนซินขนาด

ความจุดไม่น้อยกว่า 1,500 ซีซี

พร้อมพลังทางเลือก (LPG)

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12. จัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก 610,000        - -

ตอนเดียว ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์

ดีเซล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

2,800 ซีซี 

๑3. จัดซื้อรถยต์บรรทุก ๖ ล้อ - - 1,400,000      

เครื่องยนต์ดีเซล 150 แรงม้า

จํานวน  1  คัน

14. เครื่องปรับอากาศ 3 ตัว 12,000          - -

15. พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 18 นิ้ว 6,250            - -

จํานวน 5 ตัว

16. โต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว

 - โต๊ะทํางานเหล็ก 4 ฟุต 5,800            - -

 - โต๊ะทํางานเหล็ก 5 ฟุต 8,500            - -
17. เก้าอี้ทํางานบุนวมพนักสูง จํานวน 3 ตัว 15,700          - -

18. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 18,000          - -
กระจกใส ขนาด 5 ฟุต จํานวน 4 หลัง

19. เครื่องสํารองไฟ 2 เครื่อง 5,000            - -
20. เครื่องเจียทั่วไป ขนาด 4 นิ้ว 2 ตัว 4,000            - -
21. เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส ประจําอัฒจรรย์ 3,960,000     - -

สนามกีฬากลางและโรงยิม 
จํานวน 1,800 ตัว ๆ ละ 2,200 บ.

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
22. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส 6,400            -

ขนาด 3 ฟุต จํานวน 2 หลัง

23. ถังต้มน้ําไฟฟ้า ขนาด 30 ซม. 15,000          -

บรรจุ 22.5 ลิตร จํานวน 1 ถัง
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธ์

๑.โต๊ะเก้าอี้ครู  ๑๐ ชุด - 72,500          -

๒.โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 450 ชุด - 1,125,000     -

ไม้ยางพาราทําสี มีลิ้นชักขนาด

50*80*75 ซม. ใช้เป็นโต๊ะ

สําหรับนักเรียน ป.๑และ ป.๒

3. เครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง 140,000        - -

4. โต๊ะหน้าขาว จํานวน 20 ตัว - 50,000          -

5. เครื่องถ่ายเอกสารพร้อม

อุปกรณ์เสริมครบชุด - 78,000          -

6. โต๊ะม้าหินอ่อนชนิดโต๊ะสี่เหลี่ยม

ผืนผ้า ขนาด 60x175x65 ซม.

พร้อมเก้าอี้ยาว 2 ตัว กว้าง 30 ซม.

ยาว 175 ซม. จํานวน 5 ชุด - 41,000          -

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.1

1. ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ๓ ตัว 7,500            - -
2. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ๒ หลัง - 7,200            -

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3.เก้าอี้พนักบุนวม จํานวน 20 ตัว 12,000          - -

4.ซื้อโต๊ะหน้าขาว จํานวน 4 ตัว 10,000          - -

5.ซื้อเก้าอี้พลาสติก จํานวน 50 ตัว 5,250            - -
6.ซื้อโต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ จํานวน 2 ชุด 14,500          - -

7.ซื้อกริ่งสัญญาน จํานวน 1 ชุด 12,000          - -

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2
 1. ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดภายนอกภายใน - - 96,000           

จํานวน ๑๐ ตัว จอรับภาพ LCD

เครื่องรับสัญญาณไม่น้อยกว่า ๑๒

ช่อง พร้อมชุดติดตั้ง

 2. กล้องบันทึกภาพนิ่ง 1 ตัว 26,000          - -

 3. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ๒ ตู้ - - 7,200             

 4. ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 4 ตัว - 10,000          -
 5. เครื่องปริ้นท์แบบเลเซอร์ 1 เครื่อง 6,000            - -

 6. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด 20,000          - -

 7. เครื่องขยายเสียง 1 ชุด 20,140          - -

 8. โต๊ะหน้าขาว จํานวน 6 ตัว - 10,800          -

ตัวละ 1,800 บาท

 9. เก้าอี้พนักพิงบุนวม - 12,000          -

จํานวน 20 ตัวๆ ละ 600 บาท

 10. เครื่องปริ้นเตอร์แบบอิงค์เจ็ท 11,000          - -

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 11. เครื่องกรองน้ํากําลังผลิต 28,000          - -

100 ลิตร จํานวน 2 เครื่อง
 12. เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติมีความจุ - 14,000          -
ไม่น้อยกว่า ๑๒ กิโลกรัม จํานวน ๑ เครื่อง

 13. โต๊ะม้าหินอ่อนชนิดโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า - 31,600          -
ขนาด ๖๐x๑๗๕x๖๕ ซม.พร้อมเก้าอี้ยาว

๒ ตัว กว้าง ๓๐ ซม.ยาว๑๗๕ ซม.

จํานวน ๔ ชุด

 14. ป้ายนิเทศกระจกบานเลื่อน 4,500 - -

 15. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 ตัว 149,700 - -

ขนาด 24,000 BTU

 16. จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก 200,000 - -

พลาสติก อุโมงค์บ้านกระดานลื่น

 17. จัดซื้อเครื่องเล่นVCD/CD 10,000 - -

 18. กล้อง VDO บันทึกภาพ 15,000 - -
 19. จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เด็กรับประทานอาหาร 15,000 - -

จํานวน 4 ชุด

 20. ถังดับเพลิง 5 ถัง 5,000 - -
  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

 1. จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม ๑ชุด 65,000          - -

 2. ซื้อพัดลมโครจรจํานวน ๒0 ตัว 15,000          - -

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
 3. ซื้อชุดม้านั่งสนามหินอ่อน 10 ชุด 50,000          - -

 4. กริ่งสัญญาณ 12,000          - -
 5. กล้องวงจรปิด ชนิดแบบภายนอก 96,000          - -
จํานวน 1 ชุด 8 ตัว จอรับภาพ LCD

 6. เตาอบขนม 30,000          - -

 7. เครื่องผสมอาหาร 12,000          - -

 8. พัดลมอุตสาหกรรม 10 ตัว 25,000          - -

 9. โต๊ะหน้าขาว 20 ตัว 25,000          - -

 10. เก้าอี้บุนวม 100 ตัว 60,000          - -

 11. กล้องถ่ายภาพนิ่ง 26,000          - -

 12. โต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหาร 50,000          - -

สําหรับนักเรียน 10 ชุด

 13. โต๊ะ - เก้าอี้ครู 6 ชุด 40,200          - -

 14. ตู้เก็บเอกสาร 6 หลัง 21,600          - -

 15. กล้องวงจรปิดชนิดแบบภายนอก 96,000          - -

จํานวน 1 ชุด 8 ตัว จอรับภาพ LCD
  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

 1. เครื่องถ่ายเอกสาร - 58,000          -

พร้อมอุปกรณ์เสริมครบชุด

 2. เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง - 76,000          -

 3. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อม - 31,900          -

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

จอรับภาพ 1 ชุด

 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC 1 ชุด - 28,790          -

 5. เครื่องสํารองไฟคอม 1 เครื่อง - 2,600            -

 6. เครื่องปริ้นมัลติมีเดีย ๑ เครื่อง - 8,000            -

 7. ล๊อกเกอร์เก็บที่นอน ๖ ตู้ 30,000          - -

 8. ล๊อกเกอร์เก็บรองเท้า ๖ ตู้ 18,000          - -

 9. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ๖ ตู้ 21,600          - -
10. โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาด ๓ ฟุต 40,200          - -
๔ ลิ้นชักพร้อมเก้าอี้บุนวมมีที่รองแขน

หมุนได้ จํานวน ๖ ชุด
 11. ทีวีจอแบนขนาด ๕๐ นิ้ว ๑ เครื่อง 26,400          - -
 12. พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน ๖ ตัว 15,000          - -

13. โต๊ะม้าหินอ่อน 2 ชุด 10,400 - -
 14. โต๊ะ-เก้าอี้โพลี ๔ ที่นั่ง ขนาดโต๊ะ 50,000          - -

กว้าง ๗๕ x ๑๒๐ ซม. ที่นั่งกว้าง

๔๖ ซม. ลึก ๓๙ จํานวน ๑๐ ชุด

 15. กลองทอม จํานวน 1 ชุด 3,500            - -

 16. เครื่องเสียง ๑ ชุด 60,000          - -

ประกอบด้วย - เครื่องมิกส์เชอร์

 - ลําโพงฮอร์น - ไมค์โครโฟน

พร้อมสัญญานเตือน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 17. กริ่งสัญญาณ จํานวน 1 ชุด 12,000          - -
 18. โต๊ะ-เก้าอี้ สําหรับนักเรียนอนุบาล 720,000        - -
โต๊ะไม้ยางพารา กว้าง 40 ซม. ยาว 50 ซม. 

สูง 55 ซม. เก้าอี้ขนาด 35x35x30 ซม.

พนักพิงสูง 56 ซม. จํานวน 600 ชุด

 19. กล้องวงจรปิด CCTV จํานวน 4 ชุด 96,000          - -

16 ตัว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
 20. พัดลมโคจร ใบพัด 16 นิ้ว จํานวน 30 ตัว - 58,500          -
 21. พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 10 ตัว - 30,000          -
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

 1. โต๊ะครู-เก้าอี้ ๑๐ ชุด 72,500          - -

 2.โต๊ะ-เก้าอี้โพลี 4 ที่นั่ง 125,000        - -

สําหรับรับประทานอาหารของ

นักเรียนมีโต๊ะกลาง ขนาดหน้า

โต๊ะกว้าง 75 ซม. ยาว 120 ซม. 
ที่นั่งกว้าง 46 ซม. ลึก 39 ซม. 

ความยาวของเก้าอี้นั่ง 195 ซม.

พื้นถึงหลังพิง 80 ซม. จํานวน 25

ตัว ๆ ละ 5,000 บาท
 3. เครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง - - 140,000        

 4. เครื่องเสียงประชาสัมพันธุ์ ๑ ชุด 60,000          - -

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ประกอบด้วย - เครื่องมิกส์เชอร์

 - ลําโพงฮอร์น - ไมค์โครโฟน

พร้อมสัญญานเตือน

 5. เครื่องถ่ายเอกสารพร้อมอุปกรณ์ครบชุด - - 58,000           

 6. กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว แบบ Full HD - 25,000          -

 7. กล้องวงจรปิดชนิดแบบภายนอก - 96,000          -

จํานวน 1 ชุด 8 ตัว จอรับภาพ LCD

 8. คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 16,000          - -  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานธุรการ

 9. กริ่งสัญญาณ 1 ชุด 12,000          - -

6 โครงการจัดทําห้องสมุดชุมชน  - เพื่อจัดทําห้องสมุดและสถานท - ต่อเติมด้านหลังศูนย์กีฬาและ 150,000        - -  - มีห้องสมุดบริการชุมชน สํานักการศึกษา

อ่านหนังสือ สุขภาพ เป็นห้องสมุด ขนาดกว้าง

 - เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่าง 4.10 ม. ยาว 4.20 ม.

ให้เกิดประโยชน์  - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน

 - เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1 เครื่อง

7 โครงการจัดซื้อรถยนต์  - เพื่อใช้เก็บขนขยะตามถนน  - รถยนต์บรรทุกแบบอัดท้าย 2,200,000 - -  - ถนน ตรอก ซอย และ สํานักการ

บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ตรอก ซอย และชุมชนต่างๆ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 ชุมชนตางๆ มีความสะอาด สาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาลฯ แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า 5 เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

ลบ.ม. จํานวน 1 คัน ไม่มีขยะตกค้าง

 - รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 3,200,000 - -

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แบบอัดท้าย กําลังเครื่องยนต์

ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ความจุ

ไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. จํานวน 

1 คัน

8 โครงการจัดซื้อรถขยะแบบ  - เพื่อเก็บขนขยะและย่อยกิ่งไม้  - รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย - 4,300,000 -  - ถนน ตรอก ซอย และ สํานักการ

อัดท้ายพร้อมระบบย่อยกิ่งไม้ ตามถนน ตรอก ซอย และใน พร้อมระบบย่อยกิ่งไม้ กําลังเครื่อง ชุมชนตางๆ มีความสะอาด สาธารณสุขฯ

ชุมชนต่งๆในเขตเทศบาลฯ ยนต์ ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. และ ไม่มีขยะตกค้าง

ย่อยกิ่งไม้ได้ขนาดไม่น้อยกว่า 3 

นิ้ว จํานวน 1 คัน

9 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก เพื่อใช้บรรทุกวัสดุ - อุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 6 ๑,๙๐๐,๐๐๐ - - การทํางานมีความรวดเร็วทันต่อ สํานักการช่าง

เทท้าย  ชนิด  6  ล้อ  (เครื่อง ในการปฏิบัติหน้าที่ ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล มีกําลัง ความต้องการของประชาชนใน

ยนต์ดีเซล) แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 เขตเทศบาล

แรงม้า
10 โครงการซื้อรถยนต์กระบะ เพื่อใช้บรรทุกวัสดุ - อุปกรณ์ รถยนต์กระบะบรรทุก ตัวรถชนิด - ๔๒๐,๐๐๐ - การทํางานมีความรวดเร็วทัน สํานักการช่าง

  บรรทุก(เครื่องยนต์เบนซิน) ในการปฏิบัติหน้าที่ 4  ล้อ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ต่อความต้องการของประชาชน

ความจุไม่น้อยกว่า 1,600 ซีซี ในเขตเทศบาล

พร้อมพลังงานทางเลือก (LPG)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้บรรทุกวัสดุ - อุปกรณ์ รถบรรทุก 6 ล้อช่วงยาว  เครื่อง - ๒,๑๐๐,๐๐๐ - การทํางานมีความรวดเร็วทันต่อ สํานักการช่าง

พร้อมเครนสลิง 3 ตัน 3 ท่อน ในการปฏิบัติหน้าที่ ยนต์ดีเซลมีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่ ความต้องการของประชาชนใน

น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อม เขตเทศบาล

เครนสลิง 3 ตัน 3 ท่อน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาจัดการศึกษา
     เป้าประสงค์ที่ ๖  ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการส่งเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษาท้องถิ่น
  - โครงการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตร  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง 80,000 80,000 80,000 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา สํานักการศึกษา

สถานศึกษา สถานศึกษาที่ผ่านการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษาให้กับคณะครู (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ที่สอดคล้องกับความต้องการ

และปรับปรุงหลักสูตรครบทุก  - จัดพิมพ์หลักสูตรสถานศึกษา ของผู้เรียนและท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สอดคล้อง  - จัดพิมพ์แบบ ปพ. ต่าง ๆ สําหรับ

กับความต้องการของผู้เรียน บันทึกข้อมูลผู้เรียนในราย

กลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ

 -โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมระบบอินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 67,200 67,200 67,200 สถานศึกษามีระบบการเชื่อมต่อ สํานักการศึกษา

โรงเรียน สถานศึกษาในสังกัดให้มีความ  - ระบบความเร็วสูง ADSL (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อินเตอร์เน็ตแบบไร้สายและ

สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ  - ระบบไร้สาย WiFi ระบบความเร็วสูงที่สมบูรณ์

ผู้เรียนแสวงหาความรู้และนําไปใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 -โครงการพัฒนา/ปรับปรุง  ๑. เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัด 400,000 400,000 400,000 ห้องสมุดเป็นแหล่งแสวงหา สํานักการศึกษา

ห้องสมุดโรงเรียน ที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ความรู้ที่หลากหลายสมบูรณ์

 ๒. เพื่อส่งเสริมการแสวงหา  - จัดหาสื่อเทคโนโลยี และหนังสือ ตามศักยภาพและทันเหตุการณ์

งบประมาณ

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ความรู้ที่หลากหลาย ครู เรียนที่หลากหลาย

นักเรียน และบุคคลทั่วไป      - จัดหาหนังสืออ่านเพิ่มเติม

 -โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน  - เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 200,000 200,000 200,000 นักเรียนและประชาชนสามารถ สํานักการศึกษา

สถานศึกษาในสังกัด ของสถานศึกษาให้มีความหลาก มีแหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

หลายทันสมัย ที่เหมาะสมทันสมัย ตามศักยภาพและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

 -โครงการพัฒนาพนักงานครู  - เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและ จัดส่งพนักงานครู  และบุคลากร ๔๑๔,๐๐๐ ๔๑๔,๐๐๐ ๔๑๔,๐๐๐ ครูและบุคลากรมีจิตวิญญาณ สํานักการศึกษา

และบุคลากรสํานักการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  ให้มี ทางการศึกษาเข้าอบรมสัมมนา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ความเป็นครูที่ดี มีความรู้ความ

จิตความเป็นครูที่ดีมีความรู้  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง คิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา

มีความคิดสร้างสรรค์ใน ท้องถิ่นกําหนด การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

การพัฒนาการเรียนการสอน 1) พนักงานครู จํานวน 108 คน ร้อยละ  90

ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 2) ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  3  คน  - เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ

 - เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับ 3) ครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส สนามกีฬา ได้รับความรู้ ความเข้า

ผิดชอบสนามกีฬาให้มีทักษะ จํานวน  1  คน ใจเกิดทักษะในการใช้งานสนาม

ในการบริหารจัดการภาย 4) เจ้าหน้าที่สันทนาการ  จํานวน  1  คน กีฬาทําให้การทํางานมีประสิทธิ-

ในสนามกีฬา 5) ครูแกนนําต้านยาเสพติด ๔ คน ภาพ

 - เพื่อพัฒนาและเพิ่มความ เจ้าหน้าที่ ๑ คน  - เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชนได้รับ

รู้ทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด 6) ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  ๖  คน ความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ชอบศูนย์เยาวชนเทศบาลเมือง ๗) เจ้าหน้าที่สนามกีฬา จําวน ๒ คน การทํางาน
กาฬสินธุ์ ๘) เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน จํานวน ๑ คน  - เจ้าหน้าที่และครูแกนนํา
 - เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความ เกิดทักษะเชี่ยวชาญ สามารถขยาย
รู้ด้านป้องกันยาเสพติดแก่ ผลในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ที่และครูแกนนําด้าน เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด
ด้านยาเสพติด

 -โครงการพัฒนาการจัด  - เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด  - สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 4,000,000     4,000,000     4,000,000       - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมี สํานักการศึกษา

การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น เทศบาลได้จัดการศึกษาทั้งใน ในการวางแผนการพัฒนาการศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิ

ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ระบบ นอกระบบและตาม ท้องถิ่นในระบบ นอกระบบ และตาม ภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

(school Based Management อัธยาศัยโดยใช้โรงเรียนเป็น อัธยาศัย ทั้งในระบบ นอกระบบและ

for Local Development ฐานโดยการมีส่วนร่วมของ  - สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนใน ตามอัธยาศัย

 SBMLD) คณะกรรมการสถานศึกษา การดําเนินการตามแผนการศึกษาท้อง  -คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
 - เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนบริหาร ถิ่นในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย มีบทบาทในการจัดการศึกษา

จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน  - สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนใน และพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาท้องถิ่น การประเมินผลการปฏิบัติการตามแผน (school Based Management

(school Based Management การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ในระบบ for Local Development 

for Local Development นอกระบบ และตามอัธยาศัย  SBMLD)

 SBMLD)  - โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนละ 750,000 บาท   

 - โรงเรียน (SBMLD) ดีเด่น    

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โรงเรียนละ  250,000  บาท   

การศึกษาในระบบ

 - กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพฯ

จัดวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรความเป็น

เลิศด้านอาชีพท้องถิ่น 18 วิชา

จัดทํารายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตร

ความสามารถอัจฉริยภาพ 18

รายวิชา
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

 - โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทั้ง 8 

เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงขึ้น

 - โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามอัจฉริยภาพ ทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น

การศึกษานอกระบบ

 - กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มอาชีพและจัด

อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการ

ประกอบอาชีพ
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

 - โครงการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตรส่งเสริมอาชีพ

เพื่อนําไปประกอบอาชีพเสริม

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายได้ในครอบครัว

การศึกษาตามอัธยาศัย

 - กิจกรรมตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อการ
ผลิตและจัดหาแหล่งจําหน่ายผลผลิต

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

 - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการสืบค้น

โดยผ่านการสืบค้นด้วยสื่อเทคโนโลยี ผ่านสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
 - โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

สู่การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้

มากยิ่งขึ้น

การพัฒนาความเข้มแข็งของ

คณะกรรมการสถานศึกษา

กิจกรรมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม

ศึกษาดูงานคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ประชุมคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อยภาคเรียน

ละ 2 ครั้ง

2. ฝึกอบรม ศึกษาดูงานของคณะ

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีละ 1 ครั้ง

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

 - โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง

และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 -โครงการส่งเสริมองค์กรปกครอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง สํานักการศึกษาและสถานศึกษา 300,000 300,000 300,000 การจัดการศึกษาเป็นไปตาม สํานักการศึกษา

ส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนา เสริมสถานศึกษาในสังกัด มีแผนพัฒนาการศึกษาใช้เป็น (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) แผนพัฒนาการศึกษา

การศึกษาดีเด่น เทศบาลและฝ่ายแผนงาน เครื่องมือในการพัฒนา

ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

 -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และ         800,000         800,000         800,000 สถานศึกษามีและใช้ สํานักการศึกษา

เรียนและอาคารประกอบ เรียนและอาคารประกอบ อาคารประกอบโรงเรียนในสังกัด  ดังนี้ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเทศบาล  1  กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

 -ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารเรียนมีความสมบูรณ์และ

เฟื้องฟ้า สภาพดีปลอดภัยต่อสวัสดิภาพ
โรงเรียนเทศบาล  2  วัดสว่างคงคา ของนักเรียน

 - ซ่อมเพดานอาคาร ๒ ชั้น ๓ 

จํานวน 2 ห้องเรียน

 - เปลี่ยนบานหน้าต่างกระจก

ห้องเรียนชั้น ๒ และ ๓ 
อาคาร ๒ จํานวน ๑๒ บาน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ปรับปรุงห้องธุรการ การเงิน
โดยติดตั้งตู้และกั้นด้วยผนังเบา

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

 -ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ ปรับปรุงต่อเติมเป็น

ห้องฉายภาพยนต์ (Multi Media)

โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

 - ห้องดนตรีนาฏศิลป์  - มีห้องดนตรีนาฏศิลป์

สําหรับการจัดการเรียนการสอน สําหรับการจัดการเรียนการสอน

โดยติดตั้งตู้และกั้นห้อง  - ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

(ตามแบบแปลนเทศบาล) เกิดความพึงพอใจในการจัด

โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ การเรียนการสอนวิชาดนตรี
 -ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร นาฏศิลป์
ประกอบ ปรับปรุงต่อเติมเป็นห้องธุรการ

 -โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน  - เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความ  - อุดหนุนสถานศึกษาในการจัด 460,000 460,000 460,000  - เด็กนักเรียน มีความรู้ สํานักการศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา เข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพ กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของ

ติดแก่เด็กและสนับสนุนการ ในสถานศึกษา ยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกัน

ป้องกันยาเสพติดตามนโยบาย  - จัดฝึกอบรมด้านวิชาการ ไม่ให้เด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

ของรัฐบาล ตลอดจนเฝ้าระวัง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ยาเสพติด ร้อยละ ๘๕

การแพร่ระบาดของยาเสพติด โทษของยาเสพติดแก่นักเรียน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

สู่เด็ก เยาวชน และชุมชน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 

 - ส่งโรงเรียนเข้าประกวด  - สถานศึกษาในสังกัดส่งประกวด

การจัดกิจกรรมรณรงค์ยาเสพ กิจกรรมต้านยาเสพติดดีเด่น

ติดดีเด่น

 -โครงการส่งเสริมกิจกรรมรัก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการ นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 200,000 200,000 200,000 นักเรียนรักการอ่านเป็นนิสัย สํานักการศึกษา

การอ่านในสถานศึกษา อ่านหนังสือ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

 -โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้ ๑. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมศักยภาพและเสริมประสบ 50,000 50,000 50,000  - นักเรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับ สํานักการศึกษา

สําหรับเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับจุดหมุ่งหมายหลัก การณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ด้วย (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) จุดหมุ่งหมายหลักสูตรปฐมวัย

สูตรปฐมวัยและมาตรฐานการ กิจกรรม ดังนี้ พุทธศักราช ๒๕๕๖

ศึกษาชาติ  - จัดตั้งศูนย์ดนตรีสากล  - นักเรียนมีพัฒนาการสมวัย 

๒. เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่ง  - จัดตั้งศูนย์ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ทั้ง ๔ ด้าน

เสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ตาม  - จัดหาสื่อวัสดุอุกรณ์  - การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ได้มาตรฐาน

๓. เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยได้มาตรฐาน

 -โครงการห้องเรียนพิเศษ  -เพื่อจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

Englisn for Intergrated Studies ห้องเรียนพิเศษ  -ปีการศึกษา 2559 รับนักเรียน 250,000 250,000 250,000 นักเรียนมีความรู้ความสามารถใน สํานักการศึกษา

Englisn for Intergrated Studies ห้องเรียน EIS ระดับชั้นประถม การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ศึกษาปีที่ 1 - 6 สื่อสารในระดับสากล และมีผล

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ครูมีความรู้ความสามารถและ

ทักษะในการจัดการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ  และคอมพิวเตอร์

ที่เป็นสาก

๒ โครงการประกันคุณภาพ เพื่อดํารงมาตรฐานการจัด สถานศึกษาในสังกัดรับการตรวจ 60,000 60,000 60,000 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง สํานักการศึกษา

การศึกษา การศึกษาของสถานศึกษา ประเมินดังนี้ กาฬสินธุ์จัดการศึกษาได้บรรลุ

ในสังกัดให้มีคุณภาพ  - ประเมินภายใน ๑ ครั้ง/ปี ตามเกณฑ์ สมศ. และเป็นโรงเรียน

 - ประเมินภายนอก ๕ ปีต่อครั้ง ชั้นนําของจังหวัด

๓ โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาใน  - จัดสรรให้นักเรียนยากจน ระดับ 824,000 824,000 824,000  - นักเรียนได้รับการส่งเสริม สํานักการศึกษา

การจัดการศึกษาของท้องถิ่น สังกัดเทศบาลให้มีศักยภาพ ป. ๑ - ป. ๖ ที่ผู้ปกครองมีรายได้ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน ในการจัดการศึกษาภายใน ต่อครัวเรือน ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท  - ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ

ยากจน) สถานศึกษาได้อย่างมี  - ระดับประถมศึกษา(ไม่เกิน๔๐%) ผู้ปกครอง

ประสิทธิภาพและแบ่งเบา จัดสรรให้คนละ ๑,๐๐๐ บาท/ปี

ภาระของปกครอง จํานวน  560   คน

ท.๑ จํานวน 480 คน

ท.๔ จํานวน 80 คน

 - ระดับมัธยมต้น(ไม่เกิน ๓๐ %)

จัดสรรคนละ ๓,๐๐๐ บาท/ปี

จํานวน   88    คน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการทาสีอาคาร  - เพื่อให้สภาพอาคารเรียนสะอาด  - ทาสีอาคารเรียนภายในและ - 1,800,000 - อาคารเรียน สะอาด สวยงาม สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายนอกอาคาร โรงเรียนเทศบาล เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย

ปลอดภัยและอยู่ในสภาพพร้อม 1 จํานวน 3 อาคาร และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่

ใช้งานอยู่เสมอ เสมอ และเกิดภูมิทัษน์ที่ดี

๕ โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.  เพื่อก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. สูง ๑.๗๐ ม. - 244,000 -   - มีรั้วกั้นอาณาเขตโรงเรียน สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 ยาว ๘๐ เมตร ที่เป็นสัดส่วน เหมาะสม สวยงาม

 (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

๖ โครงการจัดทําป้ายนิเทศ เพื่อ  - เพื่อจัดทําป้ายนิเทศ ประชาสัมพันธ์  - จัดทําป้ายนิเทศและป้ายประชาสัมพันธ์ 138,500 - -   - โรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์ สํานักการศึกษา

การเรียนรู้ ภายในโรงเรียนเทศบาล ๔ และ โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธ์ค้ํา ผลงานครูนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - ป้ายอลูมิเนียม มีกระจกใส 45,000 - -

บานเลื่อนได้ ๒ บาน ขนาดป้าย 

๑.๒๐ เมตร. X ๒.๔๐ เมตร.

 จํานวน ๑๐ ป้าย
 - ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก 80,000 - -

ขนาด ๒.๔๐ x๔.๘๐ เมตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒

 - ป้ายอลูมิเนียม มีกระจกใส 4,500 - -

บานเลื่อนได้ ๒ บาน ขนาดป้าย 

๑.๒๐ เมตร. X ๒.๔๐ เมตร.

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 จํานวน ๑ ป้าย

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

 - ป้ายอลูมิเนียม มีกระจกใส 9,000 - -

บานเลื่อนได้ ๒ บาน ขนาดป้าย 

๑.๒๐ เมตร x ๒.๔๐ เมตร

จํานวน ๒ ป้าย

๗ โครงการจ้างครูสอนภาษา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ จัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ 1,008,000 1,008,000 1,008,000 นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษา สํานักการศึกษา

ต่างประเทศ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จํานวน ต่างประเทศและสามารถนําไปใช้

การติดต่อสื่อสารภาษา 4 คนตลอดปีการศึกษา ในชีวิตประจําได้

ต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ

ภาษาเวียดนาม ฯลฯ

๘ โครงการจัดงานวันครู  - เพื่อส่งเสริม ยกย่องและผดุง   - จัดงานยกย่องและเชิดชูเกียรติ 90,000 90,000 90,000  - ครูได้รับการส่งเสริม ยกย่อง สํานักการศึกษา

เกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้ประกอบวิชาชีพครูโดยมอบรางวัล ให้เป็นแบบอย่างเสริมสร้าง

 - เพื่อสร้างขวัญและกําลัง ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ศรัทธาและความเชื่อถือ

ใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มี ๑. รางวัลครูดีเด่น โดยกําหนด  - ครูมีขวัญและกําลังใจในการ

ผลงานดีเด่น ประเภทดังนี้ พัฒนาผลงานดีเด่น

 - เพื่อส่งเสริมการพัฒนา   ๑) ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  - ครูมีการพัฒนาวิชาชีพตาม

วิชาชีพตามมาตรฐานและ   ๒) ครูดีเด่น มาตรฐานและจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู   ๓) ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น วิชาชีพครู

๒. รางวัลผู้ไม่มีวันลา

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการจัดงานวันเด็ก  - เพื่อส่งเสริมและให้ความ  - จัดงานวันเด็ก จํานวน ๑ ครั้ง 250,000 250,000 250,000  - เด็กได้แสดงออกในทางที่ถูก สํานักการศึกษา

สําคัญกับเด็กได้มีกิจกรรมที่ สถานที่ศาลากลางจังหวัด ต้อง และส่งเสริมความสัมพันธ์

แสดงความสามารถ และกล้า กาฬสินธุ์ โดยมีการจัดกิจกรรม ที่ดีระหว่างเด็กและผู้ปกครอง

แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ต่าง ๆ เช่น การแสดงความสามารถ

การตอบปัญหา การเล่นเกม การ

แข่งขันกีฬา การแจกของรางวัล 

การจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม

ฯลฯ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม

กิจกรรม จํานวน ๕,๐๐๐ คน 

๑๐ โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน  - เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน  - จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 200,000 200,000 200,000 นักกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์มีทักษะ สํานักการศึกษา

กีฬากับหน่วยงานอื่น กีฬาทุกระดับ กับหน่วยงานอื่น และประสบการณ์ในการแข่ง

 - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และ ๑) ระดับท้องถิ่น ขันและนําชื่อเสียงมาสู่หน่วย

ประชาชนที่เป็นนักกีฬาได้ ๒) ระดับภาค งานและจังหวัดกาฬสินธุ์

มีประสบการณ์และสร้างชื่อ ๓) ระดับประเทศ

เสียงให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์  - นักกีฬา ครู และบุคลากรได้เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาทุกระดับ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ โครงการฝึกอบรมและแข่งขัน  - เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ  - จัดฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน 200,000 200,000 200,000  - เด็ก เยาวชน ประชาชน ที่ สํานักการศึกษา

กีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน ประชาชน มีความรู้ด้านทักษะ  จํานวน ๕๐ คน ๒ วัน ผ่านการอบรมมีความรู้ด้าน

กีฬาขั้นพื้นฐาน  - จัดแข่งขันกีฬา จํานวน ๓ ประเภท ทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน

 - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ในงานมหกรรมโปงลางแพรวา  - เด็ก เยาวชน ประชาชน 

และประชาชนได้เล่นกีฬา และงานกาชาด ได้พัฒนาตนเองมีทักษะ

และออกกําลังกาย ๑) เซปักตะกร้อ ประสบการณ์ทางด้านกีฬา

๒) บาสเกตบอล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๓) วอลเล่ย์บอลชายหาด

๑๒ โครงการกีฬาเครือข่ายศูนย์  -  เพื่อร่วมแข่งขันกีฬากับ  - นักกีฬา ครูและบุคคลากรได้           20,000           20,000            20,000 ๑. เด็กเล็กมีพัฒนาการด้าน

พัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมือง ข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอําเภอ แข่งขันกีฬากับเครือข่ายศูนย์   ที่สมบูรณ์แข็งแรง

เมือง เด็กเล็กอําเภอเมือง ๒. เด็กเล็กมีสุขภาพกาย 
่   มีทักษะ รู้จักกติกา และมี

   ในการเล่นกีฬาที่ดี

๑๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - เพื่อจัดหาหนังสือเรียนให้กับ  - จัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียน 8,000,000 8,000,000 8,000,000  - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้รับ สํานักการศึกษา

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ตาม โรงเรียนในสังกัด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อุปกรณ์การเรียนครบ ๑๐๐ %

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา นโยบายรัฐบาลเรียนฟรี ๑๕ ปี  - จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้  - ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

ขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กับนักเรียนในสังกัด

(โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี)  - เพื่อจัดหาเครื่องแบบนักเรียนให้กับ  - จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ตาม กับนักเรียนในสังกัด

วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
นโยบายรัฐบาลเรียนฟรี ๑๕ ปี
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 - เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้กับ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ตาม

นโยบายรัฐบาลเรียนฟรี ๑๕ ปี
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๑๔ โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร  - เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคาร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถาน  - อาคารเรียนสวยงามและมีบรรยาย สํานักการศึกษา

สถานที่ด้านการศึกษา สถานที่ให้มีสภาพที่ดี และพร้อม ที่ให้มีสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานได้ ดังนี้ กาศปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆ

ใช้งานได้เสมอ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ สําหรับนักเรียน

 - ปรับพื้นลานอเนกประสงค์หน้าอา 2,000,000 - -  - การสัญจรไป-มา ภายในโรงเรียน

คารบานบุรี ประมาณ ๒๘๐ ตรม. เกิดความสะดวกสวยงามปลอดภัย

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  - มีสถานที่จัดเก็บภาชนะประกอบ

 - สร้างหลังคาระหว่างอาคารบาน - 1,500,000 - อาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลัก

บุรีและอาคารหลังใหม่ โภชนาการ

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  - คณะครูและเจ้าหน้าที่สามารถ

 - สร้างทางเดินเชื่อมต่ออาคารดาวเรือง 500,000 - - ปฏบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และอาคารเฟื่องฟ้า ชั้น ๓  - นักเรียนมีอุกรณ์เพียงพอต่อการ

(ตามแบบแปลนของเทศบาล) เรียนการสอน

 - สร้างทางเดินเชื่อมต่ออาคารบานบุรี 750,000 - -

และอาคารพุทธรักษา ชั้น ๓

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
 (ตามแบบแปลนเทศบาล)

 -ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่ออาคาร - - 750,000 

บานบุรีและอาคารสร้างใหม่ ชั้น ๓

 (ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินรอบ

บริเวณโรงเรียน 500,000 - -

 - ก่อสร้างโรงอาหารขนาด 1.50x

22.50 เมตร จํานวน 1 หลัง

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด) - - 2,000,000 

 - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําอาคาร

เฟื้องฟ้า ที่มีสภาพทรุดโทรม น้ํารั่วซึม - 350,000 -

 - ก่อสร้างอ่างล่างมือ ล้างหน้าและ

แปรงฟันสําหรับนักเรียนหลังอาคาร

เฟื้องฟ้า - 250,000 -

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา

 - ปูกระเบื้องอาคาร ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ 875,000 - -

ทุกห้อง ทางเดินด้านหน้าห้อง บันได

พื้นที่ทั้งหมด ๑,๒๕๐ ตร.ม.

- ปูตัวหนอนบนพื้นที่กว้าง ๒ ม. 95,000          - -

ยาว ๕๐ เมตร หน้าอาคาร 2
 - ก่อสร้างโรงอาหาร คสล. 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง - 600,000 -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ขนาด 12x16 เมตร จํานวน 1 หลัง  

(ตามแบบแปลนของเทศบาล) 

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ

 - ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น 500,000 - -

ขนาด 10x15 เมตร จํานวน 1 หลัง  

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 -ราวจับบันไดทางขึ้นอาคาร 1 18,135 - -

และอาคาร 3 วัดเหนือ 

รายละเอียด อาคาร 1 ยาว 6.35

เมตร  อาคาร 3 ยาว 5.74 เมตร

ตารางเมตรละ 1,500 บาท

 - ปรับปรุงห้อง e-leaning - - 300,000 

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ (สาขาดงปอ)

 1. ก่อสร้างเสาธง สูง ๑๖ เมตร 100,000 - -

ฐานกว้าง ๑๐ เมตร สูง ๑.๕ เมตร

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 2. ก่อสร้างรั้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร - 300,000 -

 (ตามแบบแปลนเทศบาล) 

 3. ก่อสร้างหอพระ ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว - - 70,000 

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 4. ก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในสถานศึกษา 500,000 - -

พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

 5. ก่อสร้างระบบประปาภายใน 300,000 - -

สถานศึกษา

 6. จัดทําป้ายนิเทศและป้าย 9,000 - -

ประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 ป้าย

 7. โครงการก่อสร้างถนนและระบบ 1,670,000 - -

ระบายน้ําภายในโรงเรียนเทศบาล 3

(สาขาดงปอ)

 - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม.

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,296 ตร.ม.

 - ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. 
ศก Ø 0.60 ม. ยาวไม่น้อยกว่า

186 ม.

 - ก่อสร้างบ่อพักสําหรับท่อ ศก Ø

0.60 ม. จํานวน 28 บ่อ

และรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนดไว้

 - ก่อสร้างหลังคาคลุมช่องว่าง

อาคารฐาน 8

8.ลูกกรงหน้าต่าง โรงเรียน 69,350 - -

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เทศบาล 3 วัดเหนือ (สาขาดงปอ)

ตารางเมตรละ 500 บาท

 -ขนาด 1.80 x 4.35 เมตร

จํานวน  8  บาน

 -ขนาด 1.82 x 3.35 เมตร

จํานวน  7  บาน

 -ขนาด 1.50 x 1.85 เมตร

จํานวน  12  บาน

9. ประตูหน้าถังเหล็กม้วน 8,865 - -
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ

(สาขาดงปอ) ตารางเมตรละ 900

 -ขนาด 2.66 x 3.70 เมตร

จํานวน  1  บาน

10.หลังคาคลุมหลังคาอาคาร 50,000 - -
อนุบาลฐาน 8 โรงเรียนเทศบาล

3 วัดเหนือ (สาขาดงปอ) 

โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ

 - ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 150,000 - -

จํานวน 2 ห้อง

 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 150,000 - -

จํานวน 2 ห้อง

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 200,000 - -

จํานวน 2 ห้อง

 - ปรับปรุงห้องดนตรีนาฏศิลป์ -         250,000 -

จํานวน ๑ ห้อง

 - ปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อทํา         500,000 - -

ห้องสมุด (เฉลิมพระเกียรติ) จํานวน 

1 ห้อง (ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ก่อสร้างทางเชื่อมต่ออาคาร - 1,500,000     -

เรียน ๔ ชั้น อาคาร 1 และ

อาคาร ๒ กว้าง ๓.๐๐ ม.

ยาวประมาณ ๑๕.๐๐ ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ปรับปรุงเวที - - 450,000 

พร้อมฉากและตาข่ายกันนกรอบอาคาร

เอนกประสงค์ (ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ก่อสร้างรั้ว คสล.รอบโรงกเรียน  -         900,000         900,000
ด้านข้างและด้านหลัง ความยาว ๒๓๐ ม.

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ก่อสร้างรางระบายน้ํา 900,000        - - ป้องกันน้ําท่วมขังภายในโรงเรียน

 - ก่อสร้างโรงอาหารขนาด 966,000        - - โรงเรียนมีสถานที่ประกอบอาหาร

16X12 เมตร ที่ถูกสุขลักษณะ

วัตถุประสงค์โครงการ

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑

 - ก่อสร้างโรงอาหาร จํานวน ๑ หลัง 600,000 - -

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมทางเดิน 100,000 - -

จากประตูถึงตัวอาคาร

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่าง 140,000 - -

ตัวอาคารพร้อมปูพื้นกระเบื้อง

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ทํารางระบายน้ํารอบอาคารเรียน 100,000 - -

(ตามแบบแปนเทศบาล)

 -ต่อเติมหลังคากันแดด/กันฝน 300,000 - -

และปูกระเบื้องอาคารหน้าเสาธง

(ตามแบบแปนเทศบาล)

 -รื้อรั้วชั้นใน ศพด.ทม.1ออก 20,000 - -

ไปชิดรั้วลวดหนาม

(ตามแบบแปนเทศบาล)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒

 - ก่อสร้างโรงอาหาร จํานวน ๑ หลัง - 600,000 -

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมทางเดิน 100,000 - -

จากประตูถึงตัวอาคาร

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ต่อเติมอาคารเรียนเชื่อมระหว่าง 140,000 - -

ตัวอาคารพร้อมปูพื้นกระเบื้อง

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 470,000 - -

พร้อมหลังคา

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ก่อสร้างป้ายชื่อบอกทาง 150,000 - -

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ขนาด - 120,000        -

9x5.50 เมตร 

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

 - ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์ 200,000 - -

พัฒนาเด็กเล็ก

(ตามแบบแปลนเทศบาล)

- ปูพื้นกระเบื้องยางภายในอาคาร 50,000 - -

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ โครงการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อ  - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก  - เด็ก เยาวชน ประชาชนในจังหวัด 200,000 200,000 200,000  - เด็ก เยาวชน ประชาชน มี สํานักการศึกษา

สุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เยาวชนรักการออกกําลังกาย กาฬสินธุ์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สุขภาพแข็งแรง

มินิมาราธอน และการวิ่งเพื่อสุขภาพ จํานวน ๕๐๐ คน  - เด็ก เยาวชน ประชาชน สามารถ

 - ส่งเสริมการออกกําลังกาย ออกกําลังกายและเล่นกีฬา

ของเยาวชนประชาชนต่อเนื่อง

๑๖ โครงการจัดการศึกษาแก่เด็ก  -เพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กด้อย  - จ่ายค่าจ้างครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส 200,000 200,000 200,000 เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล สํานักการศึกษา

ด้อยโอกาส โอกาสในเขตเทศบาลเมืองฯ จํานวน ๑ คน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เมืองกาฬสินธุ์  ได้รับการพัฒนา

 -เพื่อเป็นค่าจ้างครูอาสาสอน  - ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านการศึกษา มีความรู้ และ

เด็กด้อยโอกาส  - เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล สามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

 -เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการและ เมืองกาฬสินธุ์ ในการดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาแก่  - ครูอาสาฯ มีความรู้ ความสามารถ

เด็กด้อยโอกาส และพัฒนาตนเองหลังจากเข้าอบรม

 -เพื่อเป็นค่าส่งครูอาสาเข้าร่วม และนําความรู้มาสอนเด็กด้อยโอกาส

ประชุมตามที่กรมส่งเสริมการ ได้ตามเป้าหมาย

ปกครองท้องถิ่นกําหนด

๑๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - เพื่อให้ห้องเรียนมีความเหมาะสม  - จัดห้องเรียนที่เหมาะสมกับการเรียน - 500,000 -  - สถานศึกษา มีภูมิทัศน์ สํานักการศึกษา

กับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  - จัดทําสวนหย่อม ที่สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

 - เพื่อให้สถานศึกษา มีอาคาร  - ปรับปรุงพื้นที่สีเขียวภายนอก มีบรรยากาศที่ดี

สถานที่สวยงาม สะอาด มีบรรยากาศ ห้องเรียน

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ - จัดทําแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์ปูนปั้น

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - เพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

และมีสวนหย่อมที่สวยงาม

18 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียน  - จัดหาสื่อ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้  - บุคลากรและนักเรียนมีองค์ความรู้ 200,000 200,000 200,000  - นักเรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ สํานักการศึกษา

อาเซียนศึกษา อาเซียนตามบริบทของสถานศึกษา ประชาคมอาเซียนและมีทักษะทาง ประชาคมอาเซียนและมีทักษะทาง

เช่น ทีวีดิจิตอล แผ่นซีดี ดีวีดี การสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ

๑๙ โครงการสนับสุนนชมรมกีฬาเทศบาล  - เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้า  -สนับสนุนชมรมกีฬาจํานวน 7 ชมรม 100,000        100,000        100,000         - ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม สํานักการศึกษา

เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมชมรมกีฬาในการ สมาชิกไม่น้อยกว่า 500 คน ได้แก่ ชมรมกีฬา รู้จักการออกกําลังกาย

ออกกําลังกาย มีทักษาะการเล่น ชมรมฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล รวมทั้งระเบียบ กฎกติกาของกีฬา

กีฬาที่ดี เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส กรีฑา และผู้ตัดสินในแต่ละชนิดกีฬาและ

บาสเกตบอล ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาท้องถิ่น

๒๐ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู  - เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน  - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู 100,000        100,000        100,000         - เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เข้า สํานักการศึกษา

สําหรับเยาวชน ประชาชน ได้ออกกําลังกายและมีพื้นที่ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู

สําหรับสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกัน 200 คน พัฒนาทักษะเป็นตัวแทนของ

โดยใช้กีฬาเป้นตัวเชื่อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เข้าร่วม

แข่งขันในระดับต่าง ๆ 

 - เด็ก เยาวชน ประชาชนมีน้ําใจ

เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิค  - เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางด้าน  - เด็ก เยาวชน และประชาชน 120,000 120,000 120,000  - เด็ก เยาวชน และประชาชน สํานักการศึกษา

สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่างกายด้วยการออกกําลังกาย เข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกาย ร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค

และชุมชนกุดยางสามัคคี โดยการเต้นแอโรบิค เต้นแอโรบิค ในสนามกีฬากลาง วันละไม่ต่ํากว่า ๕๐ คนต่อวัน

 - เพื่อให้เด็กเยาวชนและ จังหวัดกาฬสินธุ์และในชุมชน

ประชาชน รักการออกกําลัง กุดยางสามัคคี เป็นประจําทุกวัน

กายด้วยการเต้นแอโรบิค ไม่ต่ํากว่า ๕๐ คนต่อวัน

 - เพื่อใช้พื้นที่สนามกีฬากลาง

จังหวัดกาฬสินธุ์ และลานชุมชน

กุดยางสามัคคี ให้เกิดประโยชน์

ในการส่งเสริมการออกกําลังกาย

๒๒ โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริม  - เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับโอ  - เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษา 50,000 50,000 50,000  - เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล สํานักการศึกษา

เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล กาสทางการศึกษา โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ เมืองกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาด้าน

เมืองกาฬสินธุ์  - เพื่อพัฒนาชีวิต เด็กด้อยโอ กาส  - กิจกรรมวันปีใหม่ การศึกษา มีความรู้ และสามารถ

ให้รู้จักอยู่ร่วมสังคม รู้จักแบ่งบัน  - กิจกรรมวันเด็ก นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

รักการทํางานกล้าแสดงออก  - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในการดํารงชีวิตได้อย่าง

 - กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ๑๐ ทุน มีประสิทธิภาพ

 - กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

 - กิจกรรมฝึกศึกษาดูงานนอกสถานที่

 - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ จํานวน 35 คน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๓ โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล เพื่อจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล 1 แห่ง 3,000,000 - - มีโรงเรีนรอนุบาลเพื่อรองรับ สํานักการศึกษา

เทศบาล 5 ดงปอ แห่งที่ 2 ไว้รองรับนักเรียน รับนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1-3 (เงินอุดหนุน) นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

ระดับชั้นปฐมวัย ณ ชุมชนดงปอ ในเขตเทศบาลที่เพิ่มขึ้น

๒๔ โครงการฝึกอบรมผู้นําเด็กและ  -เพื่อจัดฝึกอบรมการเป็นผู้นําเยาวชน  -ฝึกอบรม เด็กและเยาวชนในเขตเ 100,000 100,000 100,000  - เด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง สํานักการศึกษา

เยาวชนด้านกีฬาและนันทนา ในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงด้านกีฬา เมืองกาฬสินธุ์ จํานวน 72 คน กาฬสินธุ์เกิดทักษะภาวะผู้นําด้าน

การ และนันทนาการให้กับตัวแทน ตัวแทนชุมชน ๆ ละ 2 คน กีฬาและนันทนาการ รวมทั้งเป็น

เด็กเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง จํานวน ๓๖ ชุมชน ตัวแทนของชุมชนพัฒนาส่งเสริม

กาฬสินธุ์ ด้านกีฬา

๒๕ โครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิช  - เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  - จัดสอนหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - นักเรียนมีความรู้อ่านออก สํานักการศึกษา

โปรแกรมสําหรับนักเรียน ในหลักสูตรมินิอิงลิฃโปรแกรม สําหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษา เขียนได้ในหลักสูตรมินิอิงลิช

ระดับประถมศึกษา  - เพื่อคุณภาพทางวิชาการสู่ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรม

ความเป็นเลิศสามารถแข่งขันได้ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  - มีหลักสูตรการเรียนรู้มุ่งสู่

ความเป็นสากล

๒๖ โครงการวันภาษาและวัฒนธรรม  - เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับ 20,000          20,000          20,000           ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภาษาและ สํานักการศึกษา

อาเซียน ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน

สมาชิกอาเซียน สมาชิกอาเซียน และภาษาเพื่อนบ้าน

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๗ โครงการแข่งขันคนเก่งใน  - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู  - คัดเลือกตัวแทนนักเรียนชั้น ป.๕ 80,000 80,000 80,000  - ได้ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นละ สํานักการศึกษา

โรงเรียนท้องถิ่น และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ม.๖ ระดับชั้นละ ๕ คน กลุ่มสาระ ๕ คน กลุ่มสาระละ ๑ คน 

เป็นตัวแทนระดับเทศบาล เข้า ละ ๑ คน ครูผู้ควบคุม ๕ คน เข้า เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ
แข่งขันมีความตื่นตัวในการค้นคว้า แข่งขันในระดับประเทศ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กกับสถานศึกษา

หาความรู้ทางด้านวิชาการอยู่เสมอ  - กลุ่มสาระที่เข้าแข่งขันได้แก่ ,เทศบาลและวงค์ตระกูล

  - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  - นักเรียนได้รับการพัฒนาขีด

สามารถได้มีโอกาสแสดงความ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ ความสามารถและพัฒนาทักษะ

สามารถเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ (ภาษาอังกฤษ) การเรียนรู้มากขึ้น

สถานศึกษา,เทศบาล และวงค์

ตระกูล

๒๘ โครงการ TO BE NUMBER ONE  -เพื่อการรณรงค์ปลุกจิต  -นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 50,000 50,000 50,000  -นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สํานักการศึกษา

สร้างสรรค์เยาวชนไทยห่างไกล สํานึกให้นักเรียนเป็นผู้มีสุนทรีย- วัดสว่างคงคาร้อยละ 80 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มีสุขภาพกาย สุขภาพที่ดี มี

ยาเสพติด ภาพมีสุขภาพกายและสุข สุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ คุณภาพจิตที่ดี มึคุณภาพที่ดี

ภาพจิตที่ดีเห็นคุณค่าในตน ทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจและทักษะ

เอง มั่นใจ กล้าแสดงออก รู้จักการป้องกันตนเองจาก ชีวิตเห็นคุณค่าในตนเองมั่นใจ

อย่างเหมาะสม และรู้จักใช้ สิ่งเสพติดให้โทษ กล้าแสดงออกสามารถดําเนิน

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ชีวิตในสังคมได้อย่างมีสุข

 -เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร  -มีเครือข่ายการป้องกันช่วยเหลือ

แกนนํานักเรียนและสมาชิก ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด

ในโรงเรียน จัดกิจกรรมสร้าง

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

สรรค์อย่างต่อเนื่อง ดําเนินงาน

เสริมสร้างภูมิค้ากันทางจิตใจ

และทักษธชีวิตในการป้องกัน

ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 -เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย

การป้องกันช่วยเหลือผู้มีปัญหา

สุขภาพจิต และยาเสพติด

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
      เป้าประสงค์ที่ ๗  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนใน  - เพื่อให้นักเรียนมีพ่อ - แม่คน  - เยี่ยมบ้านนักเรียน 300,000 300,000 300,000 นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับ สํานักการศึกษา

สังกัดโรงเรียนเทศบาล ที่สองคือ ครู - อาจารย์ดูแลอย่าง เพื่อรับทราบปัญหาจากผู้ปกครอง โอกาสและครู - อาจารย์

ใกล้ชิด ได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

 - เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี  - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้ปกครอง

 - ครู ผู้ปกครอง ช่วยกันส่งเสริม

และพัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่ง ดี

มีความสุข

๒ โครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจ จัดกิจกรรมวันจบการศึกษาให้กับ 90,000 90,000 90,000 นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจใน สํานักการศึกษา

ในความสําเร็จการศึกษาของตน เด็กนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา วันสําเร็จการศึกษาของตน

เกิดความรักความผูกพันใน ชั้นอนุบาล  ชั้น ป.๖  ชั้น  ม.๓ เกิดความรักความผูกพันใน

สถานศึกษา และเกิดความสัม และชั้น ม.๖ สถานศึกษา และความสัมพันธ์

พันธ์อันดีระหว่างเด็ก อันดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองและครู และครู

วัตถุประสงค์โครงการ

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการจัดนิทรรศการแสดง  - เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่  - จัดแสดงผลงานทางวิชาการ 500,000 500,000 500,000  - ผลงานทางการศึกษาของ สํานักการศึกษา

ผลงานทางการศึกษา ผลงานการจัดการศึกษาเทศบาล โดยจัดแข่งขันกิจกรรมทาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นที่

ในสังกัดทั้ง 5 แห่งให้กับ วิชาการระดับก่อนวัยเรียน, ยอมรับและนําชื่อเสียงมาสู่

โรงเรียนสังกัดอื่น ผู้ปกครอง  ประถม, มัธยมศึกษาตอนต้น, เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

และประชาชนทราบโดยทั่วกัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 -  เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน  และจัดประกวดร้านนิทรรศการ

ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ แสดงผลงานทางวิชาการ

แข่งขันกับจังหวัดอื่น ๆ ระดับภาคและระดับประเทศ

4 โครงการจัดแสดงผลงานครู -  - เพื่อส่งเสริมให้ครู -  - จัดแสดงผลงานทางวิชาการของ 165,000 165,000 165,000 ผลงานทางวิชาการของครูและ สํานักการศึกษา

นักเรียน นักเรียนได้มีโอกาสแสดง สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง นักเรียนได้รับการยอมรับและ

ความสามารถในเวทีระดับ กาฬสินธุ์เพื่อเตรียมแข่งขันในระดับภาค เผยแพร่สู่สาธารณชน

เทศบาล และระดับประเทศ

 - เพื่อประชาสัมพันธ์  - เผยแพร่ผลงานในรอบปีการศึกษา

เผยแพร่ผลงานการจัด สู่สาธารณชนและประชาชน

การศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลตามที่หลักสูตรกําหนด

๕ โครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนและอุดหนุน  - สนับสนุนอาหารกลางวันให้ 22,899,000   22,899,000   22,899,000    - นักเรียนได้รับประทาน สํานักการศึกษา

อาหารกลางวันนักเรียน อาหารกลางวันให้กับนักเรียน กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง

ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เทศบาล โภชนาการและช่วยลดค่าใช้

งบประมาณ

วัตถุประสงค์โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

และนักเรียนในสถานศึกษา  - อุดหนุนเงินอาหารกลางวัน จ่ายแก่ผู้ปกครอง

สังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขตเทศบาล นักเรียนให้กับสถานศึกษาใน

ตามที่รัฐกําหนด สังกัดสพฐ.  รายละเอียดดังนี้
๑) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 7 แห่ง

    เป็นเงิน  ๗,๕๕๕,๐๐๐  บาท

๓) สังกัด สพฐ. จํานวน 4 แห่ง

   เป็นเงิน  ๑๕,๓๔๔,๐๐๐ บาท

๖  โครงการสนันสนุนอาหาร  - เพื่อให้นักเรียนในสังกัด  - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้ 10,325,000 10,325,000 10,325,000  - นักเรียนได้รับอาหาร สํานักการศึกษา

เสริม (นม) นักเรียน เทศบาล สังกัด สพฐ. และ กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน เสริม (นม) ที่มีคุณภาพและมี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล สังกัด สพฐ. รายละเอียดดังนี้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง

เมืองกาฬสินธุ์ ได้รับอาหาร ๑) สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เสริม (นม) ที่มีประโยชน์ และ   เป็นเงิน  ๓,๓๔๕,๓๐๐ บาท

มีร่างกายแข็งแรง        จํานวน  7  แห่ง

๒) สังกัด  สพฐ.

   เป็นเงิน  ๖,๙๘๑,๕๒๐  บาท

       จํานวน  ๔  แห่ง

๗ โครงการโรงเรียนส่งเสริม ๑. เพื่อส่งเสริม เฝ้าระวังและ ๑. เด็กเล็ก/นักเรียนในสังกัดได้รับ 38,000 38,000 38,000 ๑. เด็กเล็ก/นักเรียนได้รับการบริการด้าน สํานักการศึกษา

สุขภาพ แก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียน บริการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น อนามัยโรงเรียนครบทุกด้าน

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้าน ๒. เด็กเล็ก/นักเรียนในสังกัดที่พบ ๒. เด็กเล็ก/นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงตามวัย ปัญหาสุขภาพได้รับการแก้ไข ได้รับการแก้ไข

๒. เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนใน ๓. เด็กเล็ก/นักเรียนในสังกัดมีความรู้ ๓. เด็กเล็ก/นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย

การดูแลสุขภาพ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง แข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย

๘ โครงการเข้าค่ายวิชาการ  - เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ  - จัดกิจกรรมข้าค่ายนักเรียนใน 175,000 175,000 175,000 นักเรียนเกิดองค์ความรู้และนํา สํานักการศึกษา
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล ๒  จํานวน ๒ ครั้ง/ปี ความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อใน

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  - เข้าค่ายนักเรียนใหม่โรงเรียน ระดับที่สูงขึ้น

ตามความสามารถพิเศษ เทศบาล 3 ระหว่างปิดเรียน  - ผู้เรียนมีทักษะความชํานาญ

เพิ่มศักยภาพของตนเองมากขึ้น

๙ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทาง  - จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - นักเรียนได้พัฒนาตนเองและ สํานักการศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วน ด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด มีทักษะประสบการณ์ทางด้านกีฬา

ท้องถิ่น ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  - นักเรียนสามารถสร้างชื่อเสียง

 - เพื่อคัดเลือกและส่งนักกีฬา  - จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ด้านกีฬาให้กับหน่วยงานและนํา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาพัฒนาตนเองได้

กาฬสินธุ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬา  จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
 - เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์  ๑) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตรงจากการแข่งขันกีฬาและ   (รอบคัดเลือก)  ๑  ครั้ง

นํามาพัฒนาความสามารถของ  ๒) ระดับประเทศ  ๑  ครั้ง

ตนเองให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม  - เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียน จัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ปีละ 50,000 50,000 50,000  - นักเรียนมีน้ําใจนักกีฬา สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล เทศบาล ได้แสดงออกถึง ๑ ครั้ง เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีการ

ความสามารถในด้านกีฬา การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง ทํางานเป็นทีม

ส่วนท้องถิ่นในระดับภาค และระดับ

ประเทศ

๑๑ โครงการเข้าค่ายเยาวชน  - เพื่อให้นักเรียนที่เป็นตัวแทน นํานักเรียน เยาวชนตัวแทนเทศบาล 30,000 30,000 30,000 นักเรียนที่เป็นตัวแทนเทศบาล สํานักการศึกษา

เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมค่าย เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนระดับ ได้รับประสบการณ์และนําความรู้

เยาวชนและมีประสบการณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับ มาใช้ได้จริง

ในการอยู่ร่วมกันกับเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดย  - เยาวชนและประชาชนได้แสดงออก

จังหวัดอื่น ๆ ในระดับภาคฯ มีตัวแทน  ดังนี้ ถึงความสามารถด้านการแสดงดนตรี

 - นักเรียน  ๒๐ คน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 - ครู ๒  คน  - เพื่อสร้างจิตสํานึกในการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตย

๑๒ โครงการปรับปรุงแบบประเมิน  -เพื่อเป็นเครื่องมือวัดและ  -ปรับปรุงข้อสอบมาตรฐาน กลุ่ม 100,000 100,000 100,000  -นักเรียนได้พัฒนาความรู้ และ สํานักการศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่ม

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาษาอังกฤษ วัดความรู้ สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - และภาษาอังกฤษสูงขึ้น
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ โครงการส่งเสริมค่านิยมด้าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  - จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม 125,000 125,000 125,000 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สํานักการศึกษา

คุณธรรม-จริยธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม จริยธรรมสําหรับนักเรียนในสถาน และค่านิยมที่ดีงามสามารถนํา
สามารถนําความรู้และหลักธรรมไปใช้ ศึกษา อย่างน้อย 3  กิจกรรม ความรู้และหลักธรรมไปใช้ใน
ในชีวิตประจําวันและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประจําวัน

ชีวิตให้เกิดความผาสุขตลอดไป

๑๔ โครงการนิเทศภายใน  - เพื่อประเมินคุณภาพการจัด  - ผู้บริหารสถานศึกษาออกนิเทศ 30,000 30,000 30,000  - จากการนิเทศและตรวจ สํานักการศึกษา

การศึกษาของครูและบุคลากร ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอน เยี่ยมได้แนวทางและข้อมูล

 - เพื่อให้ได้ข้อมูลนําไปปรับ  - จัดทําเอกสารเผยแพร่เสริมความรู้ สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร

ปรุงและพัฒนาการศึกษา ให้ครูใช้ประกอบการเรียนการสอน สถานศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงการ วัตถุประสงค์
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
     เป้าประสงค์ที่ ๘  ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการสนับสนุนจังหวัดในการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทํา- 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้ร่วมสืบสานวัฒน- สํานักปลัดฯ

จัดงานมหกรรมโปงลางแพรวา การจัดงานกาชาดจังหวัด การปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ธรรมและส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจ

กาฬสินธุ์ และการท่องเที่ยว

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ  5  -เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ  5 ธ.ค. 120,000 120,000 120,000 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน สํานักปลัดฯ

ธันวามหาราช พนักงาน ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างมี

พนักงานจ้างเทศบาลและ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน

ชุมชนแสดงความจงรักภักดี พระมหากษัตริย์

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 -เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ

แด่องค์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ
3 โครงการคุณธรรมสร้างผู้นําแห่ง  -เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน  -นักเรียน 150 คน 50,000 50,000 50,000  -นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สํานักการศึกษา

อนาคต การสร้างสังคมยุคใหม่  -สมาชิก/กรรมการพุทธ ในบทบาทหน้าที่ ในฐานะพุทธ

สมาคม 30 คน ศาสนิกชน

 -เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  -อุดหนุนงบประมาณให้กับ  -นักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติ

และทัศนคติที่ดีต่อสังคมไทย พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ และเผยแพร่ต่อสังคมโดยรวมได้

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒน- 1,470,000     1,470,000     1,470,000      
ธรรมไทย

- งานปีใหม่ - เพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณี - จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 70,000          70,000          70,000           - ประชาชนได้ร่วมทําบุญตักบาตร สํานักการศึกษา

อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ในวันขึ้นปีใหม่

- ประชาชนมาร่วมงานไม่น้อย - ประเพณีอันดีงามของไทย

กว่า 1,000 คน ยังคงดํารงอยู่ต่อไป

- งานประเพณีสงกรานต์ - เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของ - จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ 400,000        400,000        400,000         - มีการอนุรักษ์ประเพณีอัน สํานักการศึกษา

ไทยให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการ  1) จัดพิธีทําบุญตักบาตร ดีงามให้คงอยู่สืบไป

ท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ 2)จัดขบวนแห่สรงน้ําพระพุทธรูป  - ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

 3) จัดพิธีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ์

 4) จัดกิจกรรมแสดงบนเวที

 5) จัดประกวดขบวนแห่

6) จัดประกวดนางสงกรานต์

 7) จัดรณรงค์การเล่นน้ําแบบสุภาพ

- งานบวงสรวงพระยาชัยสุนทร - เพื่อเป็นการระลึกถึงพระยา - จัดพิธีทางศาสนา ดังนี้ 300,000        300,000        300,000        - ประชาชนได้ร่วมพิธีระลึก สํานักการศึกษา

หอเจ้าบ้าน ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร ปู่แฮ่ ชัยสุนทรผู้ก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์  1) จัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระ ถึงพระคุณของพระยาชัยสุนทร 

ปู่หาร ปู่กุลาบุญโฮม ปู่บุญตากุดโง้ง - เพื่อเป็นการสักการะบูชา อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ผู้ก่อตั้งเมืองกาฬสินธุ์

และปู่ตากุดน้ํากิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และ  2) จัดพิธีทางศาสนาและพิธีการ

เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ต่าง ๆ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อ

ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ โสมพะมิตร

สืบไป  3) จัดพิธีสวดมนต์เย็นและทํา - ประชาชนได้ร่วมสักการะบูชาสิ่ง

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

บุญเลี้ยงพระศาลหลักเมือง ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด

 - จัดพิธีบวงสรวง ผูกผ้าสามสี กาฬสินธุ์ และประเพณีอันดีงาม

จัดเครื่องสังเวย ดังนี้ ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้คง

บุญเลี้ยงพระศาลหลักเมือง ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด

 1) พิธีบวงสรวงพระยาชัยสุนทร กาฬสินธุ์ และประเพณีอันดีงาม

รําบวงสรวงพระยาชัยสุนทร โดย ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้คง

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 สืบต่อไป

 2) พิธีบวงสรวงหอเจ้าบ้าน - ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร บ้านเมืองและประชาชนที่อาศัย

ปู่แฮ่ ปู่หาร ปู่กุลาบุญโฮม อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์

ปู่บุญตากุดโง้ง ปู่ตากุดน้ํากิน

- งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี - จัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ 300,000        300,000        300,000        - อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของ สํานักการศึกษา

อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่  1) จัดทําพิธีหล่อเทียนพรรษา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

สืบไป  2) ถวายเทียนพรรษา 9 วัด ใน

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 3) จัดขบวนแห่เทียน

 4) จัดประกวดขบวนแห่

- งานประเพณีลอยกระทง - เพือเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน - จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง ดังนี้ 400,000        400,000        400,000        - อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของ สํานักการศึกษา

ประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป ๑) จัดประกวดนางนพมาศ ไทยให้สืบไป

๒) จัดประกวดขบวนแห่

งบประมาณ
โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3) จัดประกวดกระทงสวยงาม

และความคิดสร้างสรรค์ใช้วัสดุธรรมชาติ

4) จัดประกวดกระทงจิ๋ว

5) จัดการแสดงบนเวที

- งานกฐินสามัคคี - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนขนบ - มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม  -  -  - - พุทธศาสนิกชนได้สืบทอดขนบ สํานักการศึกษา

ธรรมเนียมประเพณีและ กิจกรรม ประมาณ 1,000 คน ธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา - จัดพิธีทางศาสนากิจกรรมฉลอง - วัดมีปัจจัยเพื่อการทํานุบํารุงศาสนา

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทํานุ องค์กฐิน การจัดขบวนแห่ฯลฯ และกิจสงฆ์

บํารุงพระพุทธศาสนา

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

พุทธศาสนิกชนทําหน้าที่ของ

ชาวพุทธและนําหลักธรรมไป

ใช้ในการดําเนินชีวิตสร้าง

ความสามัคคี
๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  - ฝึกพัฒนากาย และพัฒนาจิต  - เยาวชน จํานวน ๑๖๐ คน 50,000 50,000 50,000  - เยาวชนได้ฝึกปฏิบัติในฐานะ สํานักการศึกษา

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนใน คือการออกกําลังกายและ  - ครู อาจารย์ จํานวน ๒๐ คน พุทธศาสนิกชนที่ดี ในโครง

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ การฝึกสมาธิ  - วิทยากร จํานวน ๑๐ คน การปฏิบัติตนตามวิถีไทย

 - ผู้เข้าร่วมโครงการจาก มมร. วิถีพุทธ

จํานวน ๑๐ คน  - เยาวชนในเขตเทศบาลได้รับ

 - อุดหนุนงบประมาณให้กับ ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
สมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์โครงการ
งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยน  -เพื่อเยี่ยมเยียนและแลก  -สมาชิกสมาคมวัฒนธรรมผู้ไทย 50,000 50,000 50,000 ได้เยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนความ สํานักการศึกษา

อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรม เปลี่ยนวัฒนธรรมผู้ไทย และผู้สนใจ จํานวน 50 คน คิดเห็นทางวัฒนธรรมกับชนเผ่า

ผู้ไทย ปี 2560  -เพื่อประชาสัมพันธ์และ  -อุดหนุนงบประมาณให้กับ ผู้ไทยในต่างถิ่น

เผยแพร่วัฒนธรรมผู้ไทย สมาคมผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์และวัฒนธรมผู้ไทย

บ้านหนองหล่ม

งบประมาณ
โครงการ วัตถุประสงค์
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน
     เป้าประสงค์ที่ ๙ มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมความ  -เพื่อเสริมสร้างศีลธรรมและ  -จัดกิจกรรมสําหรับอาสาสมัคร 50,000 50,000 50,000  -บุคลากรและประชาชนมี กองวิชาการฯ

ซื่อตรง ความซื่อตรงให้กับบุคลากร ตรวจสอบการทํางานเพื่อสร้าง สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม 

และประชาชน เครือข่ายความซื่อตรง และมีภูมิคุ้มกันในการประพฤติ

 -จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและ ปฏิบัติ

การบําเพ็ญประโยชน์ในวันอาทิตย์

เดือนละ 1 ครั้ง

 -จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวาย

พระเพื่อชําระจิตใจให้บริสุทธิ์

ในวันพุธแรกและพุธที่สามของ

ทุกเดือน

๒ โครงการเทศบาลต้านการ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต บุคลากรเทศบาลไม่ทุจริตหรือ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ บุคลากรเทศบาลไม่กระทําการ กองวิชาการฯ

ทุจริต หรือประพฤติมิชอบในงานราช- ประพฤติมิชอบในงานราชการ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

การของเทศบาล ของเทศบาล

3 โครงการป้องกันและรักษาความ เพื่อส่งเสิรมให้ภาคประชาชน อุดหนุนงบประมาณในการ ๔๐๐,๐๐๐ - - สามารถป้องกันเหตุร้ายที่อาจ สํานักปลัดฯ

สงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ ดําเนินงานให้กับหอการค้า เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน

ด้วย CCTV  ภาคประชาชน ดูแลความปลอดภัยในชีวิต จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน 100 ของประชาชน

และทรัพย์สิน จุด

งบประมาณ

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการรณรงค์ป้องกันและลด รณรงค์สร้างจิตสํานึกให้แก่ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ลดอัตราการบาดเจ็บและ สํานักปลัดฯ

อุบัติเหตุทางถนน ประชาชน ให้ตระหนักถึงความ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ถนนในช่วงเทศกาล ถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่  สงกรานต์

และเทศกาลที่มีวันหยุดตดิต่อ
กันหลายวัน

๕ โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร จัดระเบียบถนนและทางเท้า ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักปลัดฯ

คืนถนนให้กับสังคม ไปมามีความสะดวกและ ในเขตเทศบาลให้เป็นระเบียบ ในการสัญจรไปมาและปลอด

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทาง เรียบร้อย ภัยจากอุบัติเหตุ และบ้าน

ถนน  และเพื่อสร้างความ เมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย

เป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง

 -เพื่อเป็นการป้องกันและสืบ

หาข้อเท็จจริงในเหตุร้ายที่เกิด

ขึ้นในเขตเทศบาล

๖ โครงการประสานความร่วมมือ เพื่อให้ครูและบุคลากรทาง - ครูและบุคลากรทางการศึกษา 500,000        500,000        500,000        ครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักการศึกษา

พัฒนาการศึกษากับสถาบัน การศึกษา ได้รับการพัฒนา จํานวน ๑๒๐ คน  ได้รับการ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม

การศึกษา อย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาทักษะด้านกระบวนการ ศักยภาพ

จัดการเรียนรู้ ทั้ง ๘ สาระการเรียนรู้

 - นักเรียนมีพัฒนาการด้านการ

เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการประเพณีชุมชน ฮีต 12 -เพื่ออุดหนุนการจัดงานประเพณี  - เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบ 180,000        180,000        180,000        - การดําเนินการจัดงานพิธีทาง สํานักการศึกษา

ครอง 14 บุญซําฮะ ชุมชนให้มีการสืบสาน ธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญา ศาสนาและประเพณีบุญซําฮะ ของ

วัฒนธรรมท้องถิ่น ท้องถิ่น ประชาชนในแต่ละชุมชนได้เข้า ชุมชน ก่อให้เกิดความรักความ
- เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ร่วมกิจกรรมของแต่ละชุมชน สามัคคีในชุมชน

เกิดความสามัคคีในชุมชน จํานวน 36 ชุมชน

๘ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกคนที่ 50,000 50,000 50,000 ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการฝึก สํานักการศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทในการฝึกอาชีพ ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน อาชีพ ถ่ายทอดความรู้ ความเป็นอยู่

ถ่ายทอดความเป็นอยู่วิถีชีวิต ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน

คุณค่าของประวัติศาสตร์ใน

ท้องถิ่นความเป็นมาและ

วัฒนธรรมประเพณีให้แก่

นักเรียนในโรงเรียนอันจะสร้าง

ความภูมิใจและจิตสํานึกใน

การรักษาวัฒนธรรมประเพณี

ของท้องถิ่นสืบไป

๙ โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก  - เพื่อเสริมสร้างปลูกฝังคุณ  - จํานวนพุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วม 300,000        300,000        300,000         - พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า  สํานักการศึกษา

ธรรม จริยธรรมแก่พุทธศาสนิก โครงการ จํานวน ๔๐,๐๐๐ คน ได้ทําความดีอย่างเหมาะสม

ชน ได้นําไปใช้ในชีวิต  - ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธ ในเทศกาลสําคัญของสากล

 - เพื่อเชื่อมโยงสังคมไทยให้ ศาสนา  - พุทธศาสนิกชนคนไทยเห็น

เป็นสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม คุณค่าพระพุทธศาสนาน้อมนํา

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

อย่างยั่งยืน โดยใช้มิติทาง พาชีวิตให้สดใส ภายใต้ร่มเงา

ศาสนา ร่มธรรมบวรวันสําคัญทาง

 - เพื่อน้อมถวายเป็นพระราช พระพุทธศาสนา

กุศล แด่พระบาทสมเด็จพระ  - พุทธศาสนิกชนคนไทยทุก

เจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศา หมู่เหล่าได้แสดงความจงรัก

นุวงศ์ ภักดีต่อพระประมุขของชาติ

ด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

10 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท  - เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาท  - ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั่ว 300,000        300,000        300,000         - ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ สํานักการศึกษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน เข้าร่วมกิจกรรม

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม ๑๐,๐๐๐ คน  - เสริมสร้างคุณธรรม

พรรษา  - จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณ จริยธรรมไปสู่ประชาชน

 - เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา พระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ

ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตาม  - จัดกิจกรรมตลาดพอเพียงวิธีพุทธ

คําสอนในศาสนาตามแนวทาง  - จัดกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย สวดมนต์ถวายพระพร

 - เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประ

เพณีอันดีงามของไทยให้คง

อยู่สืบไป

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ  - เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ  - ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั่ว 300,000        300,000        300,000         - ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ สํานักการศึกษา

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม ๑๐,๐๐๐ คน  - เสริมสร้างคุณธรรม

พระชนมพรรษา  - จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณ จริยธรรมไปสู่ประชาชน

 - เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา พระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ

ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตาม  - จัดกิจกรรมตลาดพอเพียงวิธีพุทธ

คําสอนในศาสนาตามแนวทาง  - จัดกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย สวดมนต์ถวายพระพร

 - เพื่อสืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณีอันดีงามของไทยให้คง

อยู่สืบไป
๑๒ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒน  - เพื่อจัดทําแหล่งเรียนรู้เชิง  - จัดทําป้ายแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ 500,000        500,000        500,000         - มีแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สํานักการศึกษา

ธรรมภายในเขตเทศบาลเมือง ประวัติศาตร์ ศิลปวัฒนธรรม  - ตั้งชื่อถนนหรือสวนสาธารณะตามชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสาน

กาฬสินธุ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน และของดี บุคคลสําคัญและสถานที่สําคัญของเมือง ตํานวนเมืองฟ้าแดดสงยางให้คงอยู่

เมืองกาฬสินธุ์ เป็นการสืบสาน ฟ้าแดดสงยาง เช่น ถนนฟ้าหยาด ถนนฟ้าแดด  - มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสร์

ตํานานเมืองฟ้าแดดสงยาง และ ถนนเชียงโสม ถนนจันทะราช

ส่งเสริมอนุรัษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิ  - ตั้งชื่อห้องประชุมตามชื่อบุคคลสําคัญ

ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เมืองฟ้าแดดสงยาง เช่น ห้องประชุมนายก

เป็นห้องประชุมเชียงโสม

 - พัฒนาสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง

บริเวณสวนไดโนเสาร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

งบประมาณ
โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ตามคําขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการ

หลวงพ่อองค์ดํา ประวัติเมืองฟ้าแดดสงยาง 

จัดทําวงเวียนขนาดย่อม ป้าย

นิทรรศการผู้ไทยตกแต่งศาลา

ด้วยภาพพิมพ์ผ้าไหมแพรวา ปรับ

หาดทรายเทียมเป็นหาดดอกเกด

ตกแต่งสะพานเป็นสะพานเทพสุดาจําลอง

๑๓ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ  เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ ครอบครัว. องค์กร, ชุมชนกลุ่ม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ กองสวัสดิการฯ

เครือข่ายท้องถิ่นไทยเพื่อสตรี บริหารจัดการด้านสังคม ต่างๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มสตรี ความเข้าใจในแนวทาง

และครอบครัว เชื่อมโยงกับการพัฒนาสตรี กลุ่มเด็กเยาวชน อสม. และทิศทางการดําเนิน

และครอบครัว ด้านกระบวน กรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ งานพัฒนาศักยภาพ

การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน ต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ สถาบันครอบครัวและมี

ประสบการณ์ เป็นเครือข่าย และผู้ติดเชื้อ HIV ในเขต เครือข่ายการทํางานด้าน

ท้องถิ่นไทยเพื่อสตรี และ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สตรีและครอบครัว

ครอบครัว

๑๔ โครงการเฝ้าระวังของกลุ่ม  เพื่อป้องกันความรุนแรง  คณะกรรมการศูนย์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ไม่มีการกระทําที่เป็นความ กองสวัสดิการฯ

สตรี เพื่อลดความรุนแรงต่อ ที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็ก และสตรี พัฒนาครอบครัว ๗๒ คน และ รุนแรงในเด็กและสตรีในชุมชน

เด็ก และสตรีในชุมชน ในแต่ละชุมชน และสร้าง ตัวแทนสตรีในแต่ละชุมชน

ความอบอุ่นในครอบครัว ๑๐๘ คน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ โครงการจัดกิจกรรมวันสตรี  เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้มีส่วน  ตัวแทนสตรีในแต่ละชุมชนๆ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  สังคมยอมรับในสิทธิสตรี กองสวัสดิการฯ

สากล และวันสตรีไทย ร่วมในสังคมอย่างเสมอภาค ละ ๓ คน  รวม ๑๐๘ คน อย่างเท่าเทียมและเสมอ

และให้สังคมตระหนักถึงความ ภาค

สําคัญของสตรี

๑๖ โครงการอุดหนุนสมาคม เพื่ออุดหนุนสมาคมฌาปนกิจ- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ย- 100,000 100,000 100,000 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ย- กองสวัสดิการฯ

ฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมือง- ยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมือง-

ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในการ กาฬสินธุ์มีความเข้มแข็งในการ กาฬสินธุ์มีเงินทุนหมุนเวียน

สงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต บริหารกิจการของสมาคมฯ ในการบริหารกิจการ

และเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย

๑๗ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการและเครือข่าย มี กองสวัสดิการฯ

คณะกรรมการและตัวแทนเครือ กรรมการและตัวแทนเครือข่าย ชุมชนเครือข่ายในแต่ละชุมชน ความรู้ความสามารถในการดํา

ข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ตาม ทั้ง  36 ชุมชน และสมาชิก เนินงาน ประชาชนในเขตได้รับ

(เสนอโดยกองทุนสวัสดิการ ระเบียบกองทุนฯ และให้เกิด กองทุนสวัสดิการชุมชน สวัสดิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ชุมชน) ความสามัคคัในการทํางาน ขึ้น

เป็นเครือข่ายและการมีส่วน

ร่วมของคณะกรรมการและ

ตัวแทนเครือข่าย

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อทํากิจกรรมร่วมแลก จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ กองสวัสดิการฯ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนันทนา โรงเรียนผู้สูงอายุตามหลักสูตร มีกิจกรรมร่วมกันมีความรักความ

การ ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูง โดยมีจํานวนผู้สูงอายุทั้งหมด สามัคคี ความเอื้ออาทรห่วงใย

อายุให้มีส่วนร่วมในสังคมและ 248 คน เอาใจใส่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประ-

ถ่ายทอดภูมิปัญญาสร้างเครือ โยชน์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข่าย และส่งเสรืมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

๑๙ โครงการปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูง ปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล 4 500,000 - 500,000 นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุมีสถานที่ สํานักการศึกษา

4 วัดใต้โพธิ์ค้ํา อายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ วัดใต้โพธิ์ค้ํา แลกเปลี่ยนรู้ในการทํากิจกรรม

 -อาคารเรียน ร่วมกัน

 -อื่น ๆ 

20 โครงการชุมชนปลอดขยะ  - เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม  - ประชาชนมีการจัดการ 50,000 50,000 50,000  - สนับสนุนตัวชี้วัดให้ สํานักการ
ในการลดปริมาณขยะตั้งแต่ ขยะ โดยยึดหลัก 3R คือ ปริมาณขยะที่นําไปฝัง สาธารณสุขฯ
แหล่งกําเนิด โดยเทศบาล Reduce  Reuse และ กลบลดลงตามร้อยละที่

เมืองกาฬสินธุ์สนับสนุนให้ Recycle ได้กําหนดไว้

ชุมชนมีการจัดการโดยยึด

หลักลดการใช้ นํากลับมาใช้

ใหม่ และรีไซเคิล ภายใน

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการจัดการขยะพิษ   - เพื่อให้ประชาชนรู้จักคัดแยก   - ชุมชนที่มีความพร้อม 50,000 50,000 50,000 ขยะพิษถูกจัดเก็บและนํา สํานักการ

ขยะพิษตั้งแต่ในครัวเรือน ไปกําจัดอย่างถูกหลัก สาธารณสุขฯ

และเทศบาลนําไปกําจัดอย่าง วิชาการ

ถูกหลักวิชาการ

22 โครงการอบรมพัฒนา เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลเมือง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้าน 50,000 50,000 50,000 เทศบาลเป็นเมืองน่าอยู่ตาม สํานักการ

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม กาฬสินธุ์ จัดทํายุทธศาสตร์ด้าน สิ่งแวดล้อมกับกรมส่งเสริม เกณฑ์มาตรฐาน สาธารณสุข

(LA 21) สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิ คุณภาพสิ่งแวดล้อมไปสู่การเป็น

ภาพ เมืองน่าอยู่

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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  ยุทธศาสตร์ที่ 8  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
     เป้าประสงค์ที่ 10 ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการคืนความสดใสสู่วัยชรา เพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณ  - เชิญผู้สูงอายุในชุมชนสับเปลี่ยนหมุน 20,000 20,000 20,000 นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุก สํานักการศึกษา

ค่าต่อครอบครัวและสังคม เวียนกันมาสอน มาเล่านิทานและจัดทํา สนานเพลิดแพลิน ผู้สูงอายุมีขวัญและ

สื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษา กําลังใจในการดําเนินชีวิตแบบมีคุณ

ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ค่าต่อครอบครัวและสังคม

2 โครงการให้บริการแพทย์  - เพื่อให้ประชาชนได้รับ มีบริการด้านการแพทย์แผน ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับบริการ สํานักการ

แผนไทยในศูนย์บริการ บริการการแพทย์ทางเลือก ไทยที่ศูนย์บริการสาธารณสุข (งบ Fix-Cost (งบ Fix-Cost (งบ Fix-Cost การแพทย์แผนไทยที่ได้ สาธารณสุขฯ

สาธารณสุข เช่น นวด อบ ประคบสมุน ทั้ง ๒ แห่ง จัดสรรจาก จัดสรรจาก จัดสรรจาก มาตรฐาน

สมุนไพร โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล

 - เพื่อส่งเสริมการนําภูมิปัญญา กาฬสินธุ์) กาฬสินธุ์) กาฬสินธุ์)

ไทยมาใช้ในการดูแลสุขภาพ

3 โครงการประชุมวิชาการ  - เพื่อให้ อสม. ได้เพิ่มพูน  - จัดประชุมวิชาการแก่ 60,000 60,000 60,000  - อสม. มีความรู้และทักษะ สํานักการ

ประจําปี อสม. ความรู้และทักษะที่ทันสมัย อสม./จัดกิจกรรมวัน อสม. ในการปฏิบัติงานมาขึ้น สาธารณสุขฯ

แห่งชาติ 1 ครั้ง 

4 โครงการตรวจคัดกรอง  - เพื่อให้ประชาชนที่มีอายุ 35  - ประชาชนที่มีอายุ 35 ปี 200,000 200,000 200,000  - ประชาชนที่ตรวจพบความ สํานักการ

กลุ่มโรคเมตาบอลิก (โรคที่ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรอง ขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรอง (งบกองทุน (งบกองทุน (งบกองทุน เสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดัน สาธารณสุขฯ

เกิดจากการเผาพลาญ ความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความ ความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความ หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน โลหิตสูง ได้รับการเฝ้าระวังและ

พลังงานของร่างกาย) ดันโลหิตสูง ดันโลหิตสูง ปีละ 1 ครั้ง สุขภาพ) สุขภาพ) สุขภาพ) ติดตามภาวะสุขภาพ

งบประมาณ

โครงการ

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง  - เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย  - สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการ 200,000 200,000 200,000  - สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับ สํานักการ

เต้านมและมะเร็งปากมดลูก (อายุ 30 ปีขึ้นไป) และสตรีที่ คัดกรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (งบกองทุน (งบกองทุน (งบกองทุน การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า- สาธารณสุขฯ

มีความสนใจได้รับการตรวจ หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน นมและมะเร็งปาดมดลูกและ

คัดกรองมะเร็งเต้านมและ สุขภาพ) สุขภาพ) สุขภาพ) ผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับ

มะเร็งปากมดลูก และส่งต่อทุกราย

6 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน 300,000 300,000 300,000  - ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ สํานักการ
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน รายใหม่ไม่ให้เกินเกณฑ์ตาม พฤติกรรม ตามหลัก ๓ อ.๒ ส. (งบกองทุน (งบกองทุน (งบกองทุน ไม่เกิน ๕ สาธารณสุขฯ
ความดันโลหิตสูง ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด แก่กลุ่มที่มีความเสี่ยง อย่างน้อย หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน  - ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงราย

ละร้อยละ ๔๕ สุขภาพ) สุขภาพ) สุขภาพ) ใหม่ไม่เกิน ๑๐

7 โครงการสนับสนุนการจัด เพื่อสนับสนุนให้ อสม.จัด ชุมชนมีการดําเนินกิจกรรม ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ มีการจัดบริการด้าน สํานักการ

บริการสาธารณสุขในชุมชน บริการด้านสาธารณสุข สาธารณสุขมูลฐาน และแก้ไข สาธารณสุขและแก้ไขปัญหา สาธารณสุขฯ

มูลฐานในชุมชนทั้ง ๓๖ ชุมชน ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน สาธารณสุขในชุมชน

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิง  - ติดตามและเฝ้าระวังภาวะ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด สํานักการ
มารดาและทารกระหว่าง ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด เสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และ ที่มีความเสี่ยงได้รับการเฝ้า สาธารณสุขฯ

ตั้งครรภ์และหลังคลอด ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หลังคลอดที่มีความเสี่ยง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

 - เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และ  - หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

หลังคลอดในเขตเทศบาลฯ ได้รับการเยี่ยมบ้านไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการสุขภาพดี วิถีไท เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สํานักการ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (๓ ดี) ชุมชนให้เข้มแข็งบนฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง สาธารณสุขฯ

เศรษฐกิจพอเพียง และกอง

สวัสดิการ

สังคม

10 โครงการพัฒนาศักยภาพและ  - เพื่อให้กลุ่มจิตอาสา เช่น จัดทัศนศึกษาดูงานต่างจังหวัด ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - กลุ่มจิตอาสามีการแลก สํานักการ

ทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นํา อสม. กรรมการชุมชน อปพร. ให้แก่ กลุ่มจิตอาสา เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สาธารณสุขฯ
จิตอาสาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับประสบการณ์/การ จํานวน ๖๐๐  คน การปฏิบัติงาน และมีขวัญและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ กําลังใจมากขึ้น

ปฏิบัติงาน 

11 โครงการพัฒนารูปแบบการ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เช่น จดัให้มีแพทย์ประจําศูนย์บริการ 100,000 100,000 100,000 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลฯ สํานักการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) สาธารณสุขเทศบาลฯ ทั้ง 2 แห่ง (งบ Fix-Cost (งบ Fix-Cost (งบ Fix-Cost ได้รับการดูลรักษาจากแพทย์ สาธารณสุขฯ
เทศบาล ได้รับบริการด้านรักษาพยาบาล สัปดาห์ละ 1 วัน จัดสรรจาก จัดสรรจาก จัดสรรจาก อย่างต่อเนื่องและสามารถ

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

อย่างต่อเนื่อง กาฬสินธุ์) กาฬสินธุ์) กาฬสินธุ์)

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เด็กนักเรียนในความรับ นักเรียน 1 - 4 ได้รับการดูแล 35,000 35,000 35,000 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ สํานักการ

อนามัยโรงเรียน ผิดชอบได้รับการดูแลสุขภาพ สุขภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดและ สมบูรณ์แข็งแรง สาธารณสุขฯ

จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่

เด็กนักเรียนชั้น ป.1 และ ป. 6

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการจัดซื้อชุดทันตกรรม เพื่อให้บริการเชิงรุก ด้าน จัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ 180,000 - - ประชาชนได้รับบริการทันตกรรม สํานักการ

เคลื่อนที่ ทันตกรรมแก่ประชาชนในเขต จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย อย่างครอบคลุมและทั่วถึง สาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ Mobile unit 1  ชุด

เก้าอี้สนาม 1 ชุด

โคมไฟสนาม 1 ชุด

14 โครงการพัฒนาตลาดสด  - เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง  - ปรับปรุงตลาด ร้อยสาย 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ตลาดเทศบาลผ่านมาตรฐาน สํานักการ

สู่มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ตลาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไฟฟ้า รางระบายน้ํา และ ตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก สาธารณสุขฯ

ระดับดีมาก ลาน 1,2 ให้ได้มาตรฐาน ห้องน้ําคนพิการ

ตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก

๑๕ โครงการกาฬสินธุ์เมือง  - เพื่อให้ประชาชนมีการใช้  - เทศบาลได้รับการรับรอง 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีสุขภาพที่ สํานักการ

จักรยาน จักรยานในการออกกําลังกาย ให้เป็นเมืองจักรยานโดย แข็งแรงและลดปัญหา สาธารณสุขฯ

และชีวิตประจําวัน ลดปัญหา กระทรวงสาธารณสุข มลพิษสิ่งแวดล้อม

มลพิษสิ่งแวดล้อมและ และมีกิจกรรมรณรงค์อย่าง

ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง ต่อเนื่อง

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์

107



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อให้ครูผู้สูงวัยรู้จักดูแล  - ครูบํานาญ จํานวน ๑๓๐ คน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง สํานักการศึกษา

ครูผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ สุขภาพตนเองให้ดีทุกด้าน  - ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 

สร้างพลังกาย พลังใจ ในทาง 10 คน

ที่ดี  - วิทยากร จํานวน ๑๐ คน

 - สมาคมครูบํานาญจังหวัด

กาฬสินธุ์

๑๗ โครงการก่อสร้างอาคารบริการ เพื่อการบริการสาธารณสุขที่ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น 4,500,000     - - มีสถานบริการสาธารณสุขขั้น สํานักการช่าง

สาธารณสุข  ชุมชนหน้าโรงซ่อม ได้มาตรฐาน และความปลอด ขนาด 18.00 x 10.00 ม. พื้นฐานที่ได้มาตรฐาน

ร.พ.ช. ภัยในชีวิตของประชาชน

๑๘ โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสด เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 2,500,000     - - ตลาดสดเทศบาลผ่านมาตรฐาน สํานักการ

เทศบาล ตลาดลาน 1 หลังคาตลาดลาน 1 มุงด้วยแผ่นเมทัลซีล ขนาด ตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก สาธารณสุขฯ

28.0 x 45.0 เมตร ตามแบบ

แปลนเทศบาลกําหนด

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

108



  ยุทธศาสตร์ที่ 8  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
     เป้าประสงค์ที่ 11 มีการป้องกันและควบคุมโรค
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตรวจแนะนํา  - เพื่อให้ประชาชนได้  - ร้านอาหารและแผงลอย 90,000 90,000 90,000  - ร้านอาหารและแผง สํานักการ

สุขาภิบาลอาหารและ บริโภคอาหารที่สะอาด ในเขตเทศบาลได้รับการ ลอยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สาธารณสุขฯ

อาหารปลอดภัย ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจาก ตรวจแนะนํา อย่างน้อย อาหารสะอาดรสชาติ

อาหารและน้ําเป็นสื่อ 98% อร่อย

 - ประชาชนได้บริโภค

 - ร้านอาหาร แผงลอย อาหารสะอาดปลอยภัย

และตลาดผ่านเกณฑ์ จากโรคอาหารและน้ํา

มาตรฐาน เป็นสื่อ

2 โครงการอบรมและศึกษา  - เพื่อพัฒนาความรู้ผู้ประ-  - ร้านอาหารและแผงลอย 50,000 50,000 50,000  - ร้านอาหาร แผงลอย สํานักการ

ดูงานผู้ประกอบการร้าน กอบการค้าอาหารในเขต ผ่านมาตรฐานอาหาร และตลาดผ่านเกณฑ์ สาธารณสุขฯ

อาหารแผงลอย ตลาด และ เทศบาลและพัฒนายกระดับ สะอาดรสชาติอร่อย มาตรฐาน

ตลาดโต้รุ่ง มาตรฐานอาหารสะอาด ร้อยละ 95

รสชาติอร่อย

3 โครงการกีฬาชาวตลาด  - เพื่อส่งเสริมการออกกําลัง  - จัดการแข่งขันกีฬาของ 70,000 70,000 70,000  - พ่อค้า- แม่ค้าในตลาด สํานักการ

สัมพันธ์ สมานฉันท์ กายของพ่อค้า - แม่ค้า พ่อค้า - แม่ค้าตลาดในเขต มีสุขภาพแข็งแรง สาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อย่างน้อย 400 คน

วัตถุประสงค์

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการป้องกันและ  - เพือให้ประชาชนในเขต  - ประชาสัมพันธ์ให้ 20,000 20,000 20,000  - ประชาชนได้รับความรู้ สํานักการ
ควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น เทศบาลฯได้รับความรู้ใน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ในการป้องกันโรคตาม สาธารณสุขฯ

การป้องกันและควบคุมโรค รู้วิธีป้องกันและควบคุม ฤดูกาล

ติดต่อในท้องถิ่น โรคติดต่อในท้องถิน และ  - อัตราการเกิดโรคติดต่อ
 - เพือควบคุมการแพร่ โรคทีมีการระบาดในช่วง ตามฤดูกาลลดลง

ระบาดของโรคตามฤดูกาล ฤดูกาลนันๆ เช่น โรคไข้ฉีหนู,  - สามารถควบคุมการ
โรคอุจจาระร่วง,โรคไข้หวัด แพร่ระบาดของโรคตาม
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ฯลฯ ฤดูกาลนั้นได ้

 - ดําเนินการสอบสวนและ

ควบคุมโรคในกรณีที่เกิดโรค

๕  โครงการชุมชนเมือง ๑. เพื่อให้ประชาชนที่มีอายุ ๑. กลุ่มเป้าหมาย ประชากร 69,340 69,340 69,340 ๑. กลุ่มเป้าหมาย สํานักการ

กาฬสินธุ์ลดปัญหาโรคพยาธิ ๔๐ ปี ได้รับการคัดกรอง อายุ  ๔๐ ปีในเขตเทศบาล (งบกองทุน (งบกองทุน (งบกองทุน ประชากรอายุ  ๔๐ ปี สาธารณสุขฯ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง เมืองกาฬสินธุ์  จํานวน  หลักประกัน หลักประกัน หลักประกัน ในเขตเทศบาลเมือง

ท่อน้ําดีโดยการสํารวจ ๔๖๔ คน สุขภาพ) สุขภาพ) สุขภาพ) กาฬสินธุ์  จํานวน  ๔๖๔ 

พฤติกรรม ๒. โรงเรียนต้นแบบ ๑ แห่ง คน

๒. เพื่อให้ประชาชนที่ตรวจ คือ โรงเรียนเทศบาล ๑ ๒. โรงเรียนต้นแบบ ๑ 

พบพยาธิใบไม้ตับในปี ๒๕๕๘ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ แห่ง คือ โรงเรียน

และนักเรียนชั้นป.๔ – ป.๖ ๓. นักเรียนชั้นป.๔-ป.๖ เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์

ทุกคนในโรงเรียนเทศบาล ๑ ทุกคนในร.ร.ต้นแบบ จํานวน พิทยาสิทธิ์

ได้รับการตรวจอุจจาระหา ๖๒๘  คน ๓. นักเรียนชั้นป.๔-ป.๖ 

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ไข่พยาธิใบไม้ตับ ๔. ชุมชนต้นแบบ ๑ ชุมชน ทุกคนในร.ร.ต้นแบบ 

๓. เพื่อให้ผู้ตรวจพบไข่พยาธิ คือ ชุมชนดงปอ จํานวน   ๖๒๘  คน

ได้รับยารักษา ๔. ชุมชนต้นแบบ ๑ ชุมชน

๔. เพื่อให้ชุมชนต้นแบบและ คือ ชุมชนดงปอ

โรงเรียนต้นแบบมีการดาํเนิน

งานในการลดปัญหาโรคพยาธิ

ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี

๕. ติดตามผล และสรุปผล
การดําเนินงาน

๖ โครงการป้องกันและควบคุม  - เพื่อเป็นการจัดเตรียม  - เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ใน 100,000        100,000        100,000         - ประชาชนในเขต สํานักการ

โรคไข้เลือดออก เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ในการ การกําจัดลูกน้ํายุงลายและ เทศบาลฯ ได้รับการ สาธารณสุขฯ

กําจัดลูกน้ํายุงลายและยุง ยุงตัวแก่มีพร้อมใช้ตลอดปี สนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการ

ตัวแก่  งบประมาณ กําจัดลูกน้ํายุงลายที่มี

พร้อมใช้ตลอดปีและได้รับ

การพ่นหมอกควันเพื่อ

กําจัดยุงตัวแก่ ทุกครั้ง

เมื่อมีการร้องขอ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการดูแลรักษาและป้องกัน  - เพื่อบริการดูแลสุขภาพ  - สถานพยาบาลสัตว์เทศบาล 250,000 250,000 250,000  - มีสถานที่รักษาพยาบาล สํานักการ

โรคสัตว์ สัตว์เลี้ยงทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เมืองกาฬสินธุ์มีความพร้อมทั้ง สัตว์ในราคาถูก สาธารณสุขฯ

บุคลากรเวชภัณฑ์ สถานที่ในการ  - สัตว์เลี้ยงในเขตเทศบาล

วินิจฉัย ตรวจรักษาเฝ้าระวังป้อง เมืองกาฬสินธุ์มีภูมิคุ้มกัน

กันโรคสัตว์ต่างๆ โรคและปราศจากโรค

 - สุนัขและแมวได้รับการฉีด ระบาดสัตว์

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 - โค-กระบือได้รับการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80

8 โครงการเฝ้าระวังและควบคุม  - เพื่อเฝ้าระวังและควบคุม  - สัตว์เลี้ยงและประชาชนใน 5,000 5,000 5,000  - ไม่มีโรคไข้หวัดนกและ สํานักการ

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิด สาธารณสุข

จากสัตว์สู่คนในเขตเทศบาล ปลอดจากโรคติดต่อจากสัตว์ ขึ้นในเขตเทศบาลเมือง -

เมืองกาฬสินธุ์ สู่คน กาฬสินธุ์

9 โครงการควบคุมสุนัข-แมวจรจัด  - เพื่อลดอัตราการเกิดของ  - สนัข - แมวจรจัด ได้รับการ 10,000 10,000 10,000  - สุนัข - แมวจรจัดลดลง สํานักการ

สุนัข - แมวจรจัดในเขตเทศบาล ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างต่อเนื่อง สาธารณสุขฯ

เมืองกาฬสินธุ์ และฉีดยาคุมกําเนิดอย่างน้อย

ร้อยละ 60

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่า  - เพื่อขยายห้องล้างเครื่องใน  - ปรับปรุงอาคารโรงฆ่า - - 700,000  - มีพื้นที่ใช้สอยแยกส่วน สํานักการ

สัตว์ (โค - กระบือ) คอกพักสัตว์และอื่นๆ เพื่อให้ โค - กระบือ ถูกต้องตามหลัก การใช้งานได้ถูกต้องตาม สาธารณสุขฯ

สะดวกและเหมาะสมต่อการ GMPตามแบบแปลนเทศบาล หลัก GMP

ใช้งาน เมืองกาฬสินธุ์

11 โครงการจัดซื้อระบบเครื่องช็อต  - เพื่อให้มีความปลอดภัยใน  - เปลี่ยนระบบเครื่องช็อตสุกรให้ 1,500,000 - -  - มีความปลอดภัยในการ สํานักการ

สุกรและระบบราวแขวนสุกร การทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการทํางาน ทํางานและเพิ่มประสิทธิ สาธารณสุขฯ

ในการให้บริการของโรงฆ่าสัตว์ และเปลี่ยนระบบราวแขวนสุกร ภาพในการให้บริการของ

ที่ชํารุด โรงฆ่าสัตว์

12 โครงการต่อเติมอาคารคอกพัก  - เพื่อให้มีสถานที่คอกพักสุกร ต่อเติมอาคารคอยพักสุกร - 2,000,000 -  - มีคอกพักสุกรเพียงพอ สํานักการ

สุกร เพียงพอต่อความต้องการของ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ต่อความต้องการของผู้ใช้ สาธารณสุข

ผู้ใช้บริการฆ่าชําแหละสุกรใน ตามแบบแปลงที่เทศบาลฯ บริการฆ่าชําแหละสุกร

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง  - กําหนด

กาฬสินธุ์

13 โครงการก่อสร้างบ่อบําบัด สร้างบ่อคอนกรีตรับน้ําเสียจาก สร้างบ่อคอนกรีตตามแบบแปลน 2,500,000     - -  - คุณภาพน้ําจากทิ้งจาก สํานักการ

น้ําเสีย โรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิ- ที่เทศบาลกําหนด จํานวน โรงฆ่าสัตว์ผ่านเกณฑ์ สาธารณสุข

ภาพการบําบัดน้ําเสียให้ได้ตาม 1  บ่อ มาตรฐาน

ที่กฏหมายกําหนด

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล 360,000        360,000        360,000        อาคารเอนกประสงค์  อาคาร สํานักปลัดฯ

ดูแลและรักษาความสะอาด ดูแลและรักษาความสะอาด และรักษาความสะอาด จํานวน ห้องน้ํา 5 หลัง และบริเวณโดย

อาคารเอนกประสงค์ อาคาร 3  คน รอบพุทธมณฑลภายในสวน

ห้องน้ํา  5 หลัง  และบริเวณ สาธารณะแก่งดอนกลางได้รับ

โดยรอบพุทธมณฑลภายใน การดูแลและรักษาความสะอาด

สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง

15 โครงการจ้างเอกชนทําความ เพื่อให้อาคารสํานักงานเทศ- จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความ 460,000        460,000        460,000        อาคารสํานักงานเทศบาลและ สํานักปลัดฯ

สะอาด บาลและสํานักงานทะเบียน สะอาดสํานักงานเทศบาลและ สํานักงานทะเบียนราษฎรมี

ราษฎรให้สะอาดสวยงาม สํานักงานทะเบียน ความสะอาด

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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  ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
     เป้าประสงค์ที่ 12  บ้านเมืองสะอาดสวยงาม
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจ้างเหมารักษาความ  - เพื่อให้ถนน ตรอก ซอยใน  - จ้างเหมาชุมชนดูแลรักษา 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - ถนน ตรอก ซอย ใน สํานักการ

สะอาดและความเป็นระเบียบ ชุมชน ได้รับการดูแลรักษา ความสะอาดชุมชนทั้ง 36 ชุมชนต่างๆ มีความ สาธารณสุขฯ

เรียบร้อยของชุมชน ความสะอาด ชุมชน และสวนสาธารณะ สะอาดเป็นระเบียบ

 - เพื่อให้ประชาชนในชุมชน กุดน้ํากินเป็นเวลา 12 เดือน เรียบร้อย

มีส่วนร่วมในการรักษาความ

สะอาดและเกิดจิตสํานึกในการ

ดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกเขต

2 โครงการลอกท่อระบายน้ํา เพื่อทําการลอกท่อระบายน้ํา ท่อระบายน้ําตามถนนสาย 70,000 70,000 70,000 การระบายน้ําตาม สํานักการ

ในถนนสายต่างๆ ไม่ให้มีการ ต่างๆระบายน้ําได้ดี ไม่มีน้ําท่วม ถนนสายต่างๆ สะดวก สาธารณสุขฯ

อุดตันภายในท่อระบายน้ํา ขังเวลาฝนตก โดยดําเนินการ รวดเร็วไม่มีน้ําท่วมขัง

ลอกท่อระบายน้ํานอกเวลา

ราชการ

3 โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้า เพื่อตัดหญ้าไหล่ทางภายใน ซื้อรถแทรคเตอร์ตัดหญ้าไหล่ - 600,000         - ความสะอาดในเขต สํานักการ
ไหล่ทาง เขตเทศบาล ทางเครื่องยนต์มีกําลังไม่น้อย เทศบาลผ่านเกณฑ์ สาธารณสุขฯ

กว่า 30 แรงม้า พร้อมใบมีด มาตรฐานเทศบาล

ตัดหญ้าความยาวไม่น้อย

กว่า 1 เมตร

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการล้างทําความสะอาด  - เพื่อให้ตลาดที่อยู่ในความ  - ล้างตลาดโต้รุ่ง สัปดาห์ละ 130,000 130,000 130,000  - ตลาดในความรับผิดชอบ สํานักการ

ตลาด รับผิดชอบของเทศบาลเมือง 2 ครั้ง ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สาธารณสุขฯ

กาฬสินธุ์มีความสะอาดเป็น  - ล้างตลาดร่วมใจการเกษตร มีความสะอาดเป็นระเบียบ

ระเบียบเรียบร้อยตามเกณฑ์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสด

 - ล้างตลาดลาน 1, 2, 3 น่าซื้อ

เดือนละ 2 ครั้ง

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ
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  ยุทธศาสตร์ที่ 9  สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
     เป้าประสงค์ที่ ๑3 การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพ  - เพื่อเป็นข้อมูลในการ  - นําปุ๋ยอินทรีย์ของ 17,500 17,500 17,500  - คุณภาพปุ๋ยหมัก สํานักการ

ปุ๋ยอินทรีย์ ปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ เทศบาลฯไปตรวจหาธาตุ อินทรีย์ของเทศบาลผ่าน สาธารณสุชฯ

ของเทศบาลให้มีธาตุอาหาร อาหารหลัก ธาตุอาหารรอง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และสารอินทรีย์ 1 ครั้ง

2 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ  - เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา  - แหล่งน้ําธรรมชาติในเขต 83,000 83,000 83,000  - เทศบาลสามารถนํา สํานักการ

แหล่งน้ําธรรมชาติและ แหล่งน้ําธรรมชาติในเขต เทศบาลและน้ําใต้ดินใน ผลการวิเคราะห์คุณภาพ สาธารณสุขฯ

สถานที่กําจัดขยะ เทศบาลและน้ําใต้ดินใน สถานที่ฝังกลบขยะได้รับ น้ํามาใช้ เพื่อเตือนภัย

สถานที่ฝังกลบขยะ การตรวจวัดคุณภาพน้ําไม่ และหาแนวทางปรับปรุง

น้อยกว่า 2 ครั้ง คุณภาพน้ํา

3 โครงการติดตั้งถังดักไขมัน  - เพื่อให้ประชาชนติดตั้ง  - น้ําเสียจากครัวเรือนได้ 30,000 30,000 30,000  - ของเสียจากบ้านเรือน สํานักการ

ถังดักไขมันสําหรับบําบัด รับการบําบัดก่อนปล่อยลง ได้รับการบําบัดเบื้องต้น สาธารณสุขฯ

น้ําเสียจากครัวเรือน ท่อระบาย อย่างน้อย ก่อนปล่อยลงสู่ท่อน้ํา

ร้อยละ 40 ของจํานวน สาธารณะ

หลังคาเรือน

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการเฝ้าระวังมลพิษทาง  - เพื่อเฝ้าระวังมลพิษทาง  - เตาเผาในเขตเทศบาลได้ 10,000 10,000 10,000  - คุณภาพอากาศที่ สํานักการ

อากาศ อากาศบริเวณจุดเสี่ยง คือ รับการตรวจวัดคุณภาพ ปล่อยจากเตาเผาศพ สาธารณสุขฯ

เตาเผาในเขตเทศบาลมีการ ทางอากาศทั้ง 4 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ

ดูแลไม่ก่อให้เกิดมลพิษเกิน กรมควบคุมมลพิษ 4 

มาตรฐาน แห่ง

5 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วย  - เพื่อกําจัดขยะอินทรียโ์ดย ขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้จาก 30,000 30,000 30,000  - ปริมาณขยะที่นําไปกําจัด สํานักการ

ไส้เดือน ระบบทางชีวภาพประหยัด ตลาดสดในเขตเทศบาลเมือง ด้วยวิธีฝังกลบในสถานที่ สาธารณสุขฯ

พลังงาน และเป็นมิตรกับ กาฬสินธุ์ กําจัดขยะลดลง

สิ่งแวดล้อม

6 โครงการกําจัดขยะอินทรีย์ด้วย  - เพื่อกําจัดขยะอินทรีย์ก่อน  - ลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่นํา 15,000 15,000 15,000  - ปริมาณขยะอินทรีย์ที่นํา สํานักการ

วิธีการหมักไร้อากาศและผลิต นําไปฝังกลบ ไปฝังกลบด้วยระบบธรรมชาติ ไปฝังกลบลดลง สาธารณสุขฯ

แก๊สชีวภาพจากขยะอินทรีย์  - เพื่อให้มีระบบกําจัดขยะ หรือก่อสร้างระบบกําจัดขยะ

อินทรีย์หรือสารอินทรีย์อื่นๆ อินทรีย์อื่นๆ แบบไม่ใช้อากาศ

ที่ได้มาตรฐาน เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ ประกอบ

ด้วย ถังรองรับขยะ เครื่องย่อย

ขยะ บ่อหมักไบโอแก๊ส บ่อน้ําล้น

ท่อส่งแก๊สและงานระบบไฟฟ้า 

กําลัง/ควบคุมงานเริ่มต้นระบบ

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณ เพื่อใช้วัดปริมาณออกซิเจนและ เครื่องตรวจสอบปริมาณออกซิเจน - 100,000 - เทศบาลสามารถนําผลการ สํานักการ

ออกซิเจนที่ละลายน้ําชนิดพกพา อุณหภูมิในน้ํา ในแหล่งน้ําเพื่อวิเคราะห์คุณภาพ วิเคราะห์คุณภาพน้ํามาใช้ สาธารณสุข

จํานวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อเตือนภัยและหาแนว

ประกอบ ทางปรับปรุงคุณภาพน้ํา

8 โครงการก่อสร้างระบบบําบัด เพื่อบําบัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจาก ก่อสร้างระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 6,000,000 - - บําบัดสิ่งปฏิกูลป้องกันการแพร่ สํานักการ
สิ่งปฏิกูลโครงการตามแนว ชุมชน ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน กระจายของเชื้อโรคและหนอน สาธารณสุข

พระราชดําริ ขนาด 15 ลูกบาศ์ก์ ณ สถานีกําจัดขยะบ้านโคกน้ํา พยาธิ

เมตร/วัน เกลี้ยง

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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  ยุทธศาสตร์ที่ 10  พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
     เป้าประสงค์ที่ 14  มีพื้นทีสีเขียวและแหล่งนันทนาการ
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการลดภาวะลดโลกร้อน เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาล  ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง - ๕๐,๐๐๐ - มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นใน สํานักการช่าง

และเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในชุมชน กาฬสินธุ์ ชุมชนช่วยลดภาวะโลก

โดยการปลูกต้นไม้  เพื่อลด ร้อนและเป็นร่มเงา

ภาวะโลกร้อน

๒ โครงการพัฒนาลําปาวและ เพื่อป้องกันน้ําท่วมพื้นที่การ  - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโซน - - ๕๓,๒๘๗,๕๐๐ ประชาชนในเขตเทศบาล สํานักการช่าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒ ฝั่งลําปาว เกษตรและปรับปรุงภูมิทัศน์ C โดยการทําท่าเรือ ๒ แห่ง (เงินอุดหนุน) เมืองกาฬสินธุ์ และ

ตลิ่ง๒ฝั่งลําปาว พร้อมอนุ-  ระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างรูปปั้น นักท่องเที่ยวใกล้เคียง

รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไดโนเสาร์  ๓๒ ตัว มีแหล่งพักผ่อนและ

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโซน เก็บกักน้ําและน้ําไม่

F  โดยก่อสร้างงานโครงสร้าง ท่วมขัง

พื้นฐานงานระบบไฟฟ้า และ

ก่อสร้างรูปปั้นไดโนเสาร์๓๒ ตัว

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโซน

F โดยก่อสร้างงานก่อสร้าง

พื้นฐานและงานระบบไฟฟ้า

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

120



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ   เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ   สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง - 50,000,000 50,000,000  - ชุมชนมีสวนสาธารณะ สํานักการช่าง

แก่งดอนกลางเป็นพุทธมณฑล พัฒนาสวนสาธารณะให้ ตามแบบแปลนที่กําหนด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) และลานกีฬาเป็นที่

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่พักผ่อนและแหล่ง พักผ่อนหย่อนใจและ

เรียนรู้ทางธรรมชาติและเป็น ออกกําลังกาย

พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์  - จังหวัดมีสถานที่จัด

กิจกรรมที่สําคัญ ๆ และ

เป็นศูนย์วัฒนธรรม

ท้องถิ่น

๔ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ํา เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ําและ ก่อสร้างสระว่ายน้ําพร้อม - - ๕๕,๑๒๕,๐๐๐ มีสระว่ายน้ําที่ได้ สํานักการช่าง

มาตรฐาน พร้อมอัฒจันทร์ อัฒจันทร์ให้เป้นสนามที่สามารถ อัฒจันทร์ตามแบบแปลน (เงินอุดหนุน) มาตรฐานที่จัดการแข่งขัน

มีหลังคา จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ําได้ เทศบาลบริเวณพื้นที่ภายใน ว่ายน้ําได้

สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

๕ โครงการก่อสร้างสวนน้ําและ เพื่อก่อสร้างสวนน้ํา และสระ  - ก่อสร้างสวนน้ําและสระว่ายน้ํา - ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ - มีสวนน้ําและสระว่ายน้ําที่ได้ สํานักการช่าง

สระว่ายน้ําสวนสาธารณะ ว่ายน้ําเพื่อให้เป็นสถานที่   จํานวน  ๑  งาน (เงินอุดหนุน) มาตรฐานในการออกกําลัง

ริมแก่งดอนกลาง ออกกําลังกายและพักผ่อน  - ก่อสร้างอาคารบริการ กายและพักผ่อนหย่อนใจ

หย่อนใจของประชาชนใน จํานวน  ๑  หลัง

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการก่อสร้างอาคารสนาม เพื่อก่อสร้างอาคารสนามกีฬา ก่อสร้างอาคารสนามกีฬาฟุตซอล - - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ มีสนามกีฬาฟุตซอลที่ได้ สํานักการช่าง

กีฬาฟุตซอลในร่ม ฟุตซอลในร่มเพื่อให้เป็น ในร่มจํานวน  1  หลัง  บริเวณ (เงินอุดหนุน) มาตรฐานในการออกกําลัง

สถานที่ออกกําลังกายและ สวนไดโนเสาร์ริมแก่งดอนกลาง กายและจัดการแข่งขัน

จัดการแบ่งปันกีฬาฟุตซอลได้

๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง-  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง บริเวณหนองไชยวาน - - ๔,๗๒๕,๐๐๐ สภาพภูมิทัศน์รอบหนอง- สํานักการช่าง

ไชยวาน (เสนอโดยชุมชนหนอง- ไชยวานให้มีความสวยงาม (เงินอุดหนุน) ไชยวาน มีความสวยงาม

ไชยวาน และสะอาดเป็นที่พักผ่อน

หย่อนใจ

๘ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง บริเวณหนองไชยวาน ข้างร้าน - ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ - สภาพภูมิทัศน์รอบหนอง- สํานักการช่าง

หนองไชยวานบริเวณข้างร้าน ไชยวานข้างร้าน ส.กลการ  ส.กลการ (เงินอุดหนุน) ไชยวาน (ข้างร้าน ส.กลการ

ส.กลการ ให้มีความสวยงาม มีความสวยงามและสะอาดเป็น

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) ที่พักผ่อนหย่อนใจ

๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ  ถมดิน ๗๐๐ ลบ.ม. และปรับ - ๑๐๕,๐๐๐  -  เป็นแหล่งท่องเที่ยว สํานักการช่าง

สระน้ําหลังที่ทําการชุมชนวัด รักษาสภาพแวดล้อม แต่งรอบบริเวณ และที่พักผ่อนหย่อนใจ

ป่าทุ่งศรีเมือง (เสนอโดยชุมชน ของประชาชน

วัดป่าทุ่งศรีเมือง)

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณศาล  ปรับปรุงบริเวณพื้นที่ศาล- -  - ๒,๐๔๗,๕๐๐  บริเวณศาลปู่หารมี สํานักการช่าง

บริเวณศาลปู่หาร ปู่หารมีความสวยงาม ศาลปู่หาร สภาพภูมิทัศน์สวยงาม

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์) เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นสถานที่สําหรับนัน- ปรับปรุงบริเวณทุ่งสระตามแบบ - ๑,๒๖๐,๐๐๐ - ทุ่งสระเป็นสถานที่ สํานักการช่าง

บริเวณทุ่งสระ ทนาการของประชาชน แปลนเทศบาล หย่อนใจที่เป็นพื้นที่

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) สีเขียวสําหรับประชาชน

๑๒ โครงการปรับปรุงลํารางข้างวัด เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่ การระบายน้ําสะดวกรวดเร็ว - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ มีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น สํานักการช่าง

สว่างคงคา และเป็นการระบายน้ําป้อง และน้ําไม่ท่วมขังชุมชน

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) กันน้ําท่วม

13 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น  -เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วง  -ก่อสร้างฝายน้ําล้น  สันฝายสูง -  - 800,000        ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อการ สํานักการช่าง

ลําห้วยสีทนหลังวัดสว่างคงคา ฤดูแล้งและเพื่อชลอการไหล 2.00 ม.ผนังข้างสูง 3.50 ม. เกษตรในช่วงฤดูแล้ง และตลิ่ง

(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างคงคา) ของน้ําเป็นการป้องกันการ ความกว้าง  20.00 ม. ลําห้วยสีทนไม่เกิดการกัดเซาะ

กัดเซาะตลิ่ง

๑๔ โครงการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางเดินและ สร้างเส้นทางจักรยานเชื่อม - - ๓,๐๐๐,๐๐๐ มีทางจักรยานเชื่อมระหว่าง สํานักการช่าง

สีเขียวถนนคนเดินทางจักรยาน สภาพแวดล้อมในเมืองให้ดีขึ้น ระหว่างพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ในเขตเมือง กุดน้ํากิน และพื้นที่โล่ง

สาธารณะอื่นๆ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ของเมือง  -ปรับปรุงถนนภิรมย์และ - - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นและ สํานักการช่าง

ถนนเส้นทางสัญลักษณ์ของเมือง ในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ ถนนอรรถเปศล  ให้เป็นถนน (เงินอุดหนุน) เมืองมีเอกลักษณ์ของเมืองที่

เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว สีเขียว  น่าสนใจ

 -จัดภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ให้

ร่มรื่นทั้งสองข้างทาง

 -ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยให้

ความสําคัญกับ Street Furniture

เช่น โคมไฟส่องสว่างระบบป้าย

การออกแบบพื้นที่ทางเท้า

๑๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม  - เพื่อปรัปปรังภูมิทัศน์ถนน  - ก่อสร้างเกาะกลางถนนและ - ๕,๒๕๐,๐๐๐ - ได้ถนนที่มีมาตรฐาน สํานักการช่าง

แนวถนนกุดยางสามัคคี สายหลักที่สําคัญซึ่งทําหน้าที่ ทางเดินเท้าปลูกต้นไม้ตลอดแนว สะดวกปลอดภัยต่อการ

เป็นเส้นทางเข้า-ออกเมือง จัดให้มีการขีดสีตีเส้นติดตั้งป้าย สัญจรทั้งผู้ขับขี่ยวดยาน

 - เพื่อแบ่งแยกทิศทางของ จราจรให้เหมาะสมตามแนวถนน และผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น

กระแสจราจรและป้องกันคน กุดยางสามัคคีช่วงแยกโนนตาล เพิ่มพื้นที่สีเขียวและเกิด

เดินข้ามถนน จนถึงวัดใต้โพธิ์ค้ํา ระยะทาง ความสวยงามแก่เมือง

 - เพื่อควบคุมความเร็วของ ประมาณ ๑.๖๐๐ กม.

ยวดยานเพิ่มความปลอดภัย

ของผู้ใช้รถใช้ถนน

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้า  -เพื่อเป็นสถานที่สําหรับประ-  -ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้า ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นและ สํานักการช่าง

พ่อโสมพะมิตร ชาชนทั่วไปได้เคารพสักการะ พ่อโสมพะมิตร ณ บริเวณพื้น เมืองมีเอกลักษณ์ของเมืองที่

บูชา และเป็นสถานที่ท่อง- ที่งานป้องกันและบรรเทา น่าสนใจ

เที่ยวใหม่ของเทศบาล สาธารณภัย 

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๑1  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
     เป้าประสงค์ที่ ๑5  มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย เพื่อให้ทราบชื่อซอยต่าง ๆ ติดตั้งป้ายชื่อซอยปีละ 30 ป้าย - ๓๐๐,๐๐๐ - มีป้ายบอกชื่อซอยเป็น สํานักการช่าง

ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล และตําแหน่งที่ตั้งให้ชัดเจน ตําแหน่งที่ชัดเจน

๒ โครงการปรับปรุงทางเท้า  เพื่อให้การคมนาคม  ปรับปรุงทางเท้าถนนภิรมย์ - - ๘,๔๐๐,๐๐๐  ทางเท้าได้มาตรฐานการ สํานักการช่าง

ถนนภิรมย์ ถนนอรรถเปศล สะดวกรวดเร็วและสร้าง ถนนอรรถเปศล และถนน สัญจรไปมาสะดวก

และถนนกาฬสินธุ์ ความปลอดภัยในชีวิต และ กาฬสินธุ์ทั้งสองข้างทางด้วย ปลอดภัย

ทรัพย์สินของประชาชน แผ่นคอนกรีตสําหรับปูทางเท้า

และแผ่นคอนกรีตพื้นต่างสัมผัส

สําหรับคนพิการก่อสร้างกระบะ

ปลูกต้นไม้ติดตั้งไฟส่องสว่างพื้นที่ 

รวมประมาณ ๑๕,๐๐๐ ตร.ม

๓ โครงการปรับปรุงระบบบําบัด เพื่อให้การบําบัดน้ําเสียได้ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวม - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - รวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบ สํานักการช่าง

น้ําเสีย มาตรฐานและนําน้ําเสียเข้า นําเสีย  ดังนี (เงินอุดหนุน) บําบัดน้ําเสีย  50%

สู่ระบบระบบบําบัดได้อย่าง  -ซ่อมแซมท่อรวบรวมนําเสีย

มีประสิทธิภาพ ระยะทาง 800 ม.

 -ซ่อมแซมเครื่องจักรกลอุปกรณ์

และระบบควบคุมภายใน

 -ซ่อมแซมผิวจราจรระยะทาง

800 ม.

งบประมาณ

พันธกิจที่ ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการสํารวจออกแบบปรับปรุง เพื่อให้การบําบัดน้ําเสียได้ จ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - รวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบ สํานักการช่าง

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย มาตรฐานและนําน้ําเสียเข้า ปรับปรุงระบบรวบรวมและบํา บําบัดน้ําเสีย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2 สู่ระบบระบบบําบัดได้อย่าง บัดน้ําเสีย ระยะที่  2

มีประสิทธิภาพ

๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้  ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สํานักการช่าง

(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล) อย่างทั่วถึง ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล อํานวยความสะดวก

๖ โครงการขยายเขตน้ําประปา  เพื่อให้ประชาชนมีน้ําประปา  ขยายเขตประปาให้ครอบคลุม ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค สํานักการช่าง

(เสนอโดยชุมชนในเขตเทศบาล) ใช้อย่างทั่วถึง ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล อํานวยความสะดวก

๗ โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาถนน เพื่อให้การคมนาคมสะดวก จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

ทางเท้าในเขตเทศบาล รวดเร็วและสร้างความ ปรับปรุง บํารุงรักษาหรือ สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซ่อมแซมถนนทางเท้าในเขต

ของประชาชน เทศบาล

๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนนค.ส.ล.หนา0.15 ม. - ๑,๑๔๙,๐๐๐ -                 ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

เรียบคลองชลประทานจากซอย รวดเร็วและสร้างความ กว้าง 4.00 ม.ยาว 442.00 ม. สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

หาดลําดวน 1 ถึงซอยตาสังข์ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

ของประชาชน 1,768  ตร.ม.

งบประมาณ

วัตถุประสงค์โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - ๘๐๔,๐๐๐ - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยหลังสํานักงาน และรวดเร็วไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 0.40 ม. ยาว 268.00 ม. น้ําท่วมขังได้ดี

๑๐ โครงการป้องกันน้ําท่วมในเขต เพื่อป้องกันน้ําท่วมในเขต  -ถนนแก่งสําโรง-ซอยอรรฆนาค 9 ๑๙,๘๙๐,๐๐๐ -  -  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

เศรษฐกิจ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เศรษฐกิจเทศบาลเมือง  -ถนนพร้อมพรรณอุทิศ มาตรฐานป้องกันและ

กาฬสินธุ์  -ถนนอนรรฆนาคช่วงจากแยก ๓,๓๐๘,๐๐๐ แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

ซอยคงเดชสมุนไพรถึงวงเวียน- ๑,๗๙๗,๐๐๐

หน้าโรงมวย

 -ถนนประดิษฐ์ช่วงหน้าสถานีขนส่ง

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด) ๑,๐๗๘,๐๐๐

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อให้การคมนาคมรวดเร็ว ก่อสร้างถนนลูกรัง หนา 0.20 ม. 86,600          - - ถนนได้มาตรฐานประชาชน สํานักการช่าง

ซอยแยกวัลลภ  1 และสร้างความปลอดภัยใน กว้าง 5.00 ม.ยาว 433.00 ม. สัญจรไปมาสะดวก

ชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

2,165.00 ตร.ม.

12 โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆ เพื่อให้การคมนาคมสะดวก เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก -  - 13,378,000      ถนนได้มาตรฐานประชาชน สํานักการช่าง

โดยการเสริมผิวจราจรแบบ รวดเร็วและสร้างความปลอด คอนกรีตหนา 0.05 ม. กว้าง  (เงินอุดหนุน) สัญจรไปมาสะดวก

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 9.00 - 15.00 ม. ความยาว

ประชาชน 2,860.00 ม. พื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า  35,750.00 ตร.ม.

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ช่วงที่  1  ความยาว 585.00 ม.

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

7,000.00 ตร.ม.

ช่วงที่  2  ความยาว 1,137.50 ม.

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

14,375.00 ตร.ม.

ช่วงที่  3  ความยาว 1,137.50 ม.

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

14,375.00 ตร.ม.

13 โครงการเสริมผิวจราจรแบบ เพื่อการคมนาคมที่สะดวก เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก - 1,300,000          - ถนนได้มาตรฐานประชาชน สํานักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน 1155 รวดเร็ว คอนกรีตหนา 0.05 ม. กว้าง สัญจรไปมาสะดวก

6.00 - 11.50 ม. ความยาว

434.00 ม. พื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า  3,472.00 ตร.ม.

๑๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  - ๙๕๔,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยแยกถนน รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.กว้าง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

ธนะผล(ข้างร้านตัดผม) 0.30 ม. ยาว 318.00   ม. ขังได้ดี

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา กว้าง - ๒,๐๗๑,๐๐๐ - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยเฟื่องฟ้า 5 ต่อ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ฐานป้องกันและแก้ไข

จากโครงการเดิมถึงศูนย์เครื่อง ความยาว 773.00 ม. พร้อม ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

จักรกลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ บ่อพัก 2 บ่อ ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.

ยาว 17.00 ม. (ตามแบบเทศ-

บาลกําหนด)

๑๖ โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งสระ เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งสระ  -ขุดลอกพื้นที่แก้มลิง - 15,000,000   - ประชาชนมีพื้นที่พักผ่อนหย่อน สํานักการช่าง

สําหรับประชาชน ให้เป็นพื้นที่แก้มลิงและเป็น  -ก่อสร้างถนนเดิน-วิ่ง สําหรับ (เงินอุดหนุน) ใจเพิ่มมากขึ้น

สถานที่พักผ่อนสําหรับ ประชาชน

ประชาชน  -ก่อสร้างศาลาพัก (ตามแบบ

แปลนที่กําหนด)

๑๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและ ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

จราจรและท่อระบายน้ําพร้อม รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง ท่อระบายน้ําพร้อมทางเท้าคัน ฐานป้องกันและแก้ไข

ทางเท้าคันหินรางตื้น ค.ส.ล. หินรางตื้น ค.ส.ล. ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

บริเวณถนนทุ่งศรีเมือง ประมาณ  165.00 เมตร

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๗๖,๐๐๐ -  - ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

บ้านนางผกามาศ ผลานิสงค์ และรวดเร็ว 0.15 ม.  กว้าง 3.00 ม. ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) ยาว 39.00 ม. พื้นที่ไม่ ปลอดภัย

น้อยกว่า 117.00 ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ๒๒๘,๐๐๐ - - ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

กุดยางสามัคคี 1 ต่อจากโครง- และรวดเร็ว กว้าง 5.00 ม.  ยาว 83.00 ม. ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

การเดิม  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 415.00 ตร.ม. ปลอดภัย
(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี)

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างเฉลี่ย ๒๐๖,๐๐๐  -  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยอนรรฆนาค 40 ต่อจาก สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ๕.๐๐ ม. ยาวประมาณ 75.๐๐  ม. ทางการสัญจรไปมา

โครงการเดิม ความปลอดภัยในชีวิตและ หนา 0.15  ม. พื้นที่ผิวจราจร สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) ทรัพย์สินของประชาชน ไม่น้อยกว่า 375.00 ตร.ม.

๒๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๒๕๘,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยแยกซอย และรวดเร็วไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู  กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

พัฒนโพธิ์  (เสนอโดยชุมชนดงปอ) 0.40 ม.ยาว 86.00 ม. ขังได้ดี

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15  ม. ๑๘๑,๕๐๐ - - ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

ซอยตาเคน รวดเร็วและสร้างความ กว้าง 3.00 ม. ยาว 110.00 ม. สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

ของประชาชน 330.00  ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

131



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๓ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  - ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ๑,๗๔๓,๐๐๐ - -  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง
ถนนรอบวัดดงปอ รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. มาตรฐานป้องกันและ

(เสนอโดยชุมชนดงปอ)  (มอก. ชั้น 3) และรางวี ค.ส.ล. แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

ความยาว 465.00 ม.

๒๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. ๑,๔๙๔,๐๐๐  -  - การระบายน้ําสะดวก สํานักการช่าง

 ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเขียวสัมพันธ์ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู  กว้าง ๐.๓๐  ม. รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ความยาว 636.00 ม.ลึกเฉลี่ย  

๐.๔๐ ม. 

๒๕ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ๑,๗๐๐,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ถนนข้างศาลากลางแห่งใหม่ รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักและ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) รางวีความยาวความ 450.00 ขังได้ดี

ม.

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๑๗๑,๐๐๐ - - ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยแยกซอยวิโรจน์รัตน์ 2 และรวดเร็ว 0.15 ม.  กว้าง 4.00 ม. ยาว ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) ยาว 60.00 ม.พื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
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๒๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ๑,๐๐๘,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหําชัย รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) 0.40 ม. ยาว  429.๐๐  ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 78,000           -  -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยคําพา รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) 0.40 ม.  ความยาว 29.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

29 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างท่อ คสล. ø 0.40 ม. 320,000        -  -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ซอยเจริญสุข รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง พร้อมบ่อพักความยาว 160.00 ม. มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง) (ตามแบบเทศบาลกําหนด) ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

๓๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูป ๒๔๓,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.รูปตัวยู ซอยหลังหมู่บ้าน สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา ตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

วราภรณ์ทะลุร้านซุปเปอร์ถูก ท่วมขัง  0.40 ม.  ความยาว 92.00 ม.

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง)  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๓๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การคมนามคมสะดวก  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - ๑,๘๐๐,๐๐๐  - การระบายน้ําสะดวกและ สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยชัยวิวัฒน์- รวดเร็ว และเพื่อให้การระบาย รูปตัวยูกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย รวดเร็วไม่มีน้ําท่วมขัง

พัฒนา(มหาชัยเนื้อย่างเกาหลี) น้ําสะดวกรวดเร็ว ไม่มีน้ํา 0.40 ม. ยาว 600.00 ม.

(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน) ท่วมขัง

งบประมาณ
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32 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. 250,000        - - ถนนได้มาตรฐานการสัญจรไปมา สํานักการช่าง
ซอยหาดลําดวน 3 ชุมชนหาด และรวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. ยาว 100.00 ม. สะดวกปลอดภัย

ลําดวน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตรม.

(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน)

๓๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบาน้ํา ค.ส.ล. ๑,๔๑๐,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยแช่มชื่นอุทิศ และรวดเร็วไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู  กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

ชุมชนหาดลําดวน 0.40 ม.ยาว 600.00 ม. ขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน)

๓๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สาย เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ๑,๗๔๗,๕๐๐ - - ถนนได้มาตรฐานการสัญจรไปมา สํานักการช่าง
หาดลําดวน  1 เชื่อมซอยตาสังข์ และรวดเร็ว กว้าง 5.00 ม. ยาว 435.00 ม. สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหาดลําดวน) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,175.00 ตร.ม.

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,110,000      -  -  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอย ส.สัมพันธ์ 2 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) 0.40  ม. ความยาว370.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 930,000         - -  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยโลตัส รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

310.00 ม.

โครงการ วัตถุประสงค์
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37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 120,000         - -  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างบ้าน รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

ประธานชุมชน ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ความยาว ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) 36.00 ม. และท่อระบายน้ํา 
Ø  0.60 ม.   ยาว 17.00 ม.

38 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15  ม. 265,000         - - ถนนได้มาตรฐานและ สํานักการช่าง

ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์ฝั่งขวามือ และรวดเร็ว กว้าง  3.00 - 4.00 ม. ความยาว  ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน) 140.00 ม.  หรือมีพื้นที่ผิว ปลอดภัย

จราจรไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม.
ท่อ Ø 0.40 ม. ยาว 13.00 ม.

๓๙  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕  ม ๒๑๗,๐๐๐  -  - ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง

ซอยแยกถนนพิมพะนิตย์พัฒนา รวดเร็วและสร้างความ  กว้าง  5.๐๐  ม.  ความยาว การสัญจรไปมาสะดวก

(ทางเข้าบ่อตกปลา) ต่อจาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 79.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

โครงการเดิม ชุมชนสงเปลือยใน ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 395.00 ตร.ม.
๔๐ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ ม. - ๑,๗๗๗,๐๐๐  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

สายทุ่งมนเชื่อมถนนลาดยาง สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ยาว ๕๔๗.๐๐ ม. หนา 0.15 ม. ทางการสัญจรไปมา

สายแขวงการทาง (ข้างโรงสี- ความปลอดภัยในชีวิตและ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  สะดวกปลอดภัย

บุญสมดุล) ทรัพย์สินของประชาชน ๒,๗๓๕ .00 ตร.ม.

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง)

งบประมาณ
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๔๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๕.๐๐ ม. -  - ๙๗๕,๐๐๐  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

สายหลังแขวงการทางกาฬสินธุ์ - สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ยาว 300.๐๐  ม. หนา ทางการสัญจรไปมา

หลังวัดป่าทุ่งศรีเมือง ความปลอดภัยในชีวิตและ 0.15  ม. พื้นที่ผิวจราจร สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) ทรัพย์สินของประชาชน ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม.

42 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - 648,000         -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเฟื่องฟ้า 9 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) 0.40 ม. ความยาว 216.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

๔๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๖๓๐,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเฟื่องฟ้า ๗ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู  ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) กว้าง 0.30 ม.ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

๔๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และ เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  - ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  หนา -  - 759,000        ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง ๐.๑๕   ม.กว้าง  ๓.๐๐ ม. ยาว ฐานป้องกันและแก้ไข

ซอยเฟื่องฟ้า ๘ ๒๐.๐๐ ม. หรือ มีพื้นที่ผิวจราจร ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) ไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

 - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กว้าง

0.30 ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ ม.

โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ๗๙๕,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยตาเล็ง รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) ความยาว 300.00  ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

 (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๔๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๔๗๗,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยประตูทางเข้าวัด รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ฐานป้องกันและแก้ไข

ฝั่งทิศตะวันตก  ความยาว 180.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง)  (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๔๗ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 6.00 ๗๗,๐๐๐ - - ถนนได้มาตรฐานการสัญจรไปมา สํานักการช่าง

หมู่บ้านชุมชนหนองไผ่ และรวดเร็ว เมตร ยาว 166.00 เมตร สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิว

จราจรไม่น้อยกว่า 996.00  

ตร.ม.

48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,734,000      -  -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเฟื่องฟ้า 5 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย มาตรฐานป้องกันและแก้ไข (สมควรสร้าง

ถึงแยกหมู่บ้านชุมชนหนองไผ่ 0.40 ม. ความยาว 738.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี อย่างยิ่ง)

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง) ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. ยาว 16 ม.

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๓๓๘,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเฟื่องฟ้า 6 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู  ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ฐานป้องกันและแก้ไข

ต่อจากโครงการเดิม กว้าง 0.30 ม.ยาว 144.๐๐ ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง)

๕๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 462,000         -  - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัว ซอยข้างกําแพงวัดป่า รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. กว้าง ฐานป้องกันและแก้ไข

ทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันตก 0.30 ม. ยาว 197.๐๐ ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง)

๕๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม. -  - ๕๙๔,๐๐๐  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยอัคราสา (เสนอโดยชุมชน สะดวก  รวดเร็วและสร้าง กว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๒๗๔.๐๐ ม. ทางการสัญจรไปมา

หัวโนนโก) ความปลอดภัยในชีวิตและ พื้นที่ไม่น้อยกว่า959.00 ตร.ม. สะดวกปลอดภัย

ทรัพย์สินของประชาชน

๕๒ โครงการก่อสร้างถนนดิน เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนนดิน หนาเฉลี่ย ๒๐๐,๐๐๐  -  - ถนนได้มาตรฐานและประชาชน สํานักการช่าง

ซอยยลถนอม  1 และรวดเร็ว 1.50 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) 100.00 ม. พื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ๑๖๕,๐๐๐ - - ถนนได้มาตรฐานและประชาชน สํานักการช่าง

ซอยยลถนอม 1 และรวดเร็ว กว้าง 4.00 ม. ยาว 75.00 ม. สัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  

300.00 ตร.ม.

๕๔ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนนดิน หนาเฉลี่ย ๓๒๖,๐๐๐  - - ถนนได้มาตรฐานและประชาชน สํานักการช่าง

ลงลูกรังซอยยลถนอม  2 และรวดเร็ว 1.50 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)  133.00 ม.และลงลูกรังหนา

0.20 ม.พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 798 ตร.ม.

๕๕ โครงการขุดลอกหนองแวง เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้เพื่อการ ขุดลอกหนอง ความลึก 3.00 ม. ๑๕๐,๐๐๐ -  - ประชาชนมีน้ําใช้เพื่อการ สํานักการช่าง

ชุมชนหัวโนนโก เกษตร ความจุไม่น้อยกว่า  3,000 ลบ.ม. เกษตรในช่วงฤดูแล้ง

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)

56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๓,๕๗๗,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยวัลลภ สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ท่วมขัง 0.40 ม. ความยาว 1,350.00 ม. ปัญหาน้ําท่วม

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๓๑๒,๐๐๐ - - ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยศรีดาว 4 และรวดเร็ว 0.15 ม.  กว้าง 4.00 ม. ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ยาว 142.00 ม.พื้นที่ไม่น้อย ปลอดภัย

กว่า 568.00 ตร.ม.

๕๘ โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ ม. ๙๙,๐๐๐  -  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยแยกถนนเกษตรหัวโนนโก สะดวก  รวดเร็วและสร้าง กว้าง 3.๐๐ ม. ยาว 60.๐๐ ม. ทางการสัญจรไปมา

ข้างบิ๊กซี  ความปลอดภัยในชีวิตและ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) 180.00 ตร.ม.

๕๙ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.๐๐ ม. ๖๑,๐๐๐  -  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยยลจําลอง สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ยาว 37.๐๐ ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ผิว ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) ความปลอดภัยในชีวิตและ จราจรไม่น้อยกว่า 111.00ตร.ม. สะดวกปลอดภัย

ทรัพย์สินของประชาชน
60 โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 136,500         - - ถนนได้มาตรฐานและ สํานักการช่าง

บริเวณศาลพระภูมิหมู่บ้านไหมไทย และรวดเร็ว กว้าง 7.00 ม. ยาว 25.00 ม. ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. ปลอดภัย

61 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน  เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ยาว -  - 1,200,000      ป้องกันการพังทลายของ สํานักการช่าง

ตลิ่งลําห้วยสีทนหมู่บ้านไหมไทย และทรัพย์สินของประชาชน 20.00 ม.แกเบี้ยน&แมทเทรส ตลิ่งลําห้วยสีทน

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

62 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จาก เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00 ม. 141,000        - - ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ สํานักการช่าง

สะพานทุ่งสระถึงถนนทางเข้า ได้รับความสะดวก ยาว 84.00 ม. หนา 0.15 ม. ความสะดวกและปลอดภัย

หมู่บ้านศรีเมืองใหม่ หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) 252.00 ตร.ม.

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูป 1,998,000     - - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยคงเดชสมุนไพร สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา ตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) ท่วมขัง 0.40 ม. ความยาว 752.00 ม. 

พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ
ท่อ คสล.ø 0.40 ม. ยาว 6.01

ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๖๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15  ม. ๕๙,๔๐๐ -  - ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

ซอยข้างศาลาชุมชนทุ่งสระ รวดเร็วและสร้างความ กว้าง 2.00-10.00 ม. ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 18.00 ม.  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 108.00 ตร.ม.
๖๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. ๔,๔๑๙,๐๐๐ -  - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยไทรทองพัฒนา รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง  0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) 0.40 ม. ยาว 1,473.00  ม. ปัญหาน้ําท่วม

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม.กว้าง 194,000        - - ถนนได้มาตรฐานการสัญจรไปมา สํานักการช่าง

แยกทางเข้าโลตัส รวดเร็วปลอดภัยในชีวิตและ 4.00 ม.ยาว 97.00 ม. หรือมี สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง) ทรัพย์สินของประชาชน พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า388.00 

ตร.ม.(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๖๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. ๑๔๘,๐๐๐  -  - การระบายน้ําสะดวก สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยข้างศูนย์ อสม. รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ ม.ลึกเฉลี่ย รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง

(ต่อจากโครงการเดิม) 0.40 ม. ความยาว 63.00 ม.

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยกลาง)
๖๘ โครงการขยายผิวจราจรถนน เพื่อให้การคมนาคม  -รื้อทางเท้าเดินทั้ง ๒ ข้างพื้นที่    ๓,๐๐๐,๐๐๐ - -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.ถนนโสมพะมิตร เริ่มจาก สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๘.00 ตร.ม. ทางการสัญจรไปมา

วงเวียนอนุสาวรีย์ฯ  ถึงแยก ความปลอดภัยในชีวิตและ  - รื้อถอนปากท่อและฝาปิด สะดวกปลอดภัย

ถนนประดิษฐ์ ทรัพย์สินของประชาชน บ่อพักน้ําเสียขนาด ๑.๒๐ x

(เสนอโดยชุมชนตลาดเก่า)  ๑.๒๐ ม. จํานวน 132  บ่อ

 - ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.๐.๑๕ ม.

ทั้ง 2 ข้าง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

1,608.00 ตร.ม.

 - ปรับปรุงปากบ่อพักพร้อม

ฝาบ่อพักเหล็กตะแกรง  

จํานวน 137 บ่อ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖๙ โครงการขยายผิวจราจรถนน เพื่อให้การคมนาคม สะดวก  - รื้อถอนทางเท้าเดิมทั้ง ๒ ข้าง -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

พรรณนา รวดเร็วและสร้างความปลอด พื้นที่ประมาณ ๑,๑๐๒.00 ตร.ม. ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนตลาดเก่า) ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  - รื้อถอนปากท่อและฝาบ่อพัก สะดวกปลอดภัย

ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม.

จํานวน  83  บ่อ

 - ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 

หนา  0.15 ม. ทั้ง 2 ข้าง

พื้นที่ประมาณ 1,102.00ตร.ม.

 -ปรับปรุงปากท่อและฝาบ่อพัก

ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ ม.  

จํานวน  83 บ่อ

๗๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - ๘,๓๒๘,๐๐๐ - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูถนนหนองเรือ-หัวคู รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตวัยู กว้าง 0.30 ม.  ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนหัวคู - หนองเรือ- ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.  ความยาว  ปัญหาน้ําท่วม

พัฒนา) ๒,๗๗๖.๐๐ ม.

๗๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม ๖๔๓,๐๐๐ - - ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยตาภู ชุมชนหัวคู-หนองเรือ และรวดเร็ว กว้าง 3.00 - 4.00 ม. ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนหัวคู -หนองเรือ  ยาว  328.00 ม. พื้นที่ไม่ ปลอดภัย

พัฒนา) น้อยกว่า 1,170.00 ตร.ม.

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗๒  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕  ม ๒๔๒,๐๐๐  -  - ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง

ซอยแยกถนนผังเมือง (ง 6) รวดเร็วและสร้างความ  กว้าง  5.00  ม.  ความยาว การสัญจรไปมาสะดวก

ฝั่งขวามือ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 88.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหัวคู -หนองเรือ ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม.

พัฒนา)

๗๓ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ๔๐๙,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก และรางวี สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

ค.ส.ล.ซอยทางเข้าหมู่บ้าน ท่วมขัง พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล.

เบญจวรรณฝั่งขวา ความยาวรวม 109.00  ม.

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา)

๗๔ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ๑,๓๙๑,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.พร้อมรางวี ค.ส.ล.ซอยแยก สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ฐานป้องกันและแก้ไข

ทางเข้าตลาดร่วมใจการเกษตร ท่วมขัง พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล.ความ ปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา) ยาวรวม 622.00 ม.

๗๕ โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.  เพื่อความสะดวกปลอดภัย สะพาน ค.ส.ล.กว้าง ๒.๐๐ ม. -  - ๒,๑๐๐,๐๐๐ สะพานได้มาตรฐานงานสะพาน สํานักการช่าง

ข้ามลําน้ําปาวช่วงศาลปู่แฮ่ ในชีวิตและทรัพย์สิน  ยาว 60.00 ม.(ตามแบบ ประชาชนสัญจรไป

(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ) สะดวกในการสัญจรไปมา แปลนเทศบาลกําหนด) มาสะดวกปลอดภัย

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗๖ โครงการปรับปรุงทางเท้าถนน เพื่อให้การคมนาคม สะดวก  -ฝั่งขวา(ฝั่งกําแพงวัดเหนือ) ๑๒๐,๐๐๐ - - ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

ผ้าขาว (ซอยข้างวัดเหนือ) รวดเร็วและสร้างความปลอด เริ่มจากสี่แยกถนนผ้าขาวตัด สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนวัดเหนือ) ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กับถนนธนะผล ความยาว 

200.00 ม. กว้างประมาณ

1.20 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

240.00 ตร.ม.

 - ฝั่งซ้ายเริ่มจากสี่แยกถนน ๘๘,๐๐๐  - -

ผ้าขาวตัดกับถนนธนะผล 

ความยาว  176.00 ม. กว้าง

ประมาณ 1.00 ม. หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า176.00  ตร.ม.

77 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 157,000        - -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยตรงข้ามบริษัท รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู  กว้าง 0.30  ม.ลึกเฉลี่ย มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

เมืองไทยประกันชีวิตฝั่งขวามือ 0.40 ม.ความยาว 67.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี
(เสนอโดยชุมชนวัดใต้โพธิ์ค้ํา)

๗๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้การคมนาคม  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๑๑๑,๐๐๐  -  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยแยกสุขสบายใจ (บ้านเลข สะดวกรวดเร็วและสร้าง 4.00 ม.  ยาว ๔๓.๐๐  ม.หนา ทางประชาชนสัญจรไป

ที่ ๑๑๔/๖) ความปลอดภัยในชีวิต และ 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร มาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ทรัพย์สินของประชาชน ไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตร.ม.

ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

งบประมาณ
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ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๗๙ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 - ๔๘๗,๐๐๐ - ถนนได้มาตรฐานและประชาชน สํานักการช่าง

หลังวัดประชานิยม เชื่อมซอย และรวดเร็ว ม.  กว้าง 5.00 ม. ยาว สัญจรไปมาสะดวก

สุขสบายใจ 3  150.00 ม. พื้นที่ผิวจราจร

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ไม่น้อยกว่า  750.00 ตร.ม.

๘๐ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. ๔๘๐,๐๐๐  -  - การระบายน้ําสะดวก สํานักการช่าง

 ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหลังโรงเรียน รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู  กว้าง ๐.๓๐  ม. รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง

เซ็นยอเซฟ ความยาว 160.00 ม.ลึกเฉลี่ย  

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ๐.๔๐ ม. 

๘๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. -  - ๑,๓๔๔,๐๐๐ การระบายน้ําสะดวก สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแสงพงษ์ 2 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ ม.ลึกเฉลี่ย รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) 0.40 ม. ความยาว 448.00 ม.

82 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคม ที่สะดวก เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก - -  - 520,000        ถนนได้มาตรฐานและ สํานักการช่าง

ซอยสุขสบายใจ 3 โดยการเสริม และรวดเร็ว คอนกรีต  หนา 0.05  ม.  ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง  4.00  ม. ยาว 520.00 ม. ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ )   พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,080.00 ตร.ม.

83 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15   - ๒๐๐,๐๐๐  - ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

เชื่อมซอยวิโรจน์รัตน์ 2 กับซอย รวดเร็ว  ม.  กว้าง 4.00 ม. ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

วิโรจน์รัตน์ 4 100.00 ม.  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.

วัตถุประสงค์โครงการ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

84 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 3.00 ม. 41,000          - - ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ สํานักการช่าง

สระบัวต่อจากถนน คสล.เดิม และปลอดภัยสําหรับประชาชน ยาว 175.00 ม. หนา 0.20 ม. ความสะดวกและปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

525.00 ตร.ม.

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๘๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 - ๓๑๐,๐๐๐ - ถนนได้มาตรฐานและประชาชน สํานักการช่าง

ซอยบ้านยายแดง และปลอดภัย ม. กว้าง 4.00 ม ยาว 155.00 สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

620.00 ตร.ม.

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๘๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ๑๙๖,๐๐๐ - - ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยร้านอาหารชมดาว และรวดเร็ว กว้าง 3.00 ม. ยาว 119.00 ม. ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 357.00 ตร.ม. ปลอดภัย
87 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย  เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 408,000        - - ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ สํานักการช่าง

หน้าสนามฟุตบอลใบบุญ สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ม. กว้าง 5.00 ม ยาว 146.00 ความสะดวกและปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ความปลอดภัยในชีวิตและ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

ทรัพย์สินของประชาชน 730.00 ตร.ม.

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๘๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู - 583,000        - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 2 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

ถึงวัดประชานิยม ยาว 220.00 ม. (ตามแบบเทศบาล ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) กําหนด)

๘๙ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ๔๗๓,๐๐๐ -  - ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

ซอยหอพัก V.B. เชื่อมสนาม และรวดเร็ว กว้าง 4.00 ม. ยาว 215.00 ม. ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

ฟุตบอลใบบุญ  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตร.ม. ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

๙๐  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕  ม ๑๔๓,๐๐๐  -  - ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง

ซอยวิโรจน์รัตน์ 4 รวดเร็วและสร้างความ  กว้าง 4.00  ม. ความยาว การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 65.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม.

91 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และ เพื่อให้การคมนาคมและมีความ  -ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 2,054,000      -  - ถนนและระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง
ระบบระบายน้ํา ถนนรอบวัด สะดวกและปลอดภัยในชีวิต Ø 0.60 ม.และรางวี ค.ส.ล. มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

ประชานิยม (เสนอโดยชุมชน ความยาวรวม 799.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

สุขสบายใจ)  -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง

1.00-2.00 ม.ความยาวรวม

305.00 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

น้อยกว่า 407.00 ตร.ม.

 -ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.และ

ปรับปรุงบ่อพัก ความยาวรวม

305.00 ม. 

๙๒ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15  ม - - ๑,๕๙๒,๐๐๐ ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

ซอยริมทุ่ง รวดเร็วและสร้างความ  กว้าง  4.00 ม.   ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ์ ) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 642.00 ม.  หรือมีพื้นที่ผิว

ของประชาชน จราจรไม่น้อยกว่า 2,568.00 ตร.ม.

93 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00 ม. - 579,000        - ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

บ้านนายถวิล และรวดเร็ว ยาว 345.00 ม. หนา 0.15 ม. ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ์) หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ปลอดภัย

1,035.00 ตร.ม.

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

94 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.00 ม. 40,000          - - ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

บ้านนางทองพูน  ราชโยธา และรวดเร็ว ยาว 27.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ์) พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 54.00 ปลอดภัย

ตร.ม.

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๙๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4.00 ม. - - ๙๕๘,๐๐๐ ถนนได้มาตรฐานและประ- สํานักการช่าง

หัวโนนโก ถึงเกษตรสมบูรณ์ และรวดเร็ว ยาว 428.00 ม. หนา 0.15 ม. ชาชนสัญญจรไปมาสะดวก

คลองชลประทาน หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ์) 1,712.00 ตร.ม.

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๙๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. ๓,๕๗๗,๐๐๐ - - ถนนได้มาตรฐานการสัญจรไปมา สํานักการช่าง

เกษตรสมบูรณ์ เชื่อมชุมชนหาด และรวดเร็ว กว้าง 3.00 ม. ยาว 307.00 ม. สะดวกปลอดภัย

ลําดวน มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ์) 921.00  ตร.ม.

๙๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อการคมนาคมที่สะดวก  - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๑๒๓,๐๐๐ - - ถนนได้มาตรฐานและประชาชน สํานักการช่าง

และสะพานข้ามคลองคําพาอุทิศ และรวดเร็ว 0.15 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว สัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนเกษตรสมบูรณ์) 22.00 ม. พื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 88.00 ตร.ม.

 -  ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. กว้าง

4.00 ม. ยาว 6.00 ม.
๙๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. - ๓๔๘,๐๐๐  - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยอํานวย รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู  ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) กว้าง 0.30 ม.ยาว 116.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

99 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อการคมนาคมที่สะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 2,553,000     - - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยโรงเรียนพาณิชย- รวดเร็ว และเพื่อการระบาย รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

การกาฬสินธุ์เชื่อมถนนสายกาฬสินธุ์- น้ําสะดวกรวดเร็จไม่มีน้ําท่วม 0.40 ม. ความยาว 958.00 ขังได้ดี และมีถนนที่ได้มาตรฐาน

ร้อยเอ็ด ขัง  เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อท่อ ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) ค.ส.ล.Ø 0.40 ม. ยาว 6.00 ม. ปลอดภัย

 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๑๐๐ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างท่อวางท่อ ค.ส.ล. Ø  - ๑,๒๓๔,๐๐๐ - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ซอยพรมวรคันธ์ รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง 0.40 ม.พร้อมบ่อพักและรางวี ฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก) ค.ส.ล.ความยาวรวม 552.00 ม. ปัญหาน้ําท่วม

๑๐๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. ๓๐๐,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

คสล.รูปตัวยู ถนนสนามบิน รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วงขัง รูปตัวยูลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กว้าง ฐานป้องกันและแก้ไข

ข้างร้านขนมจีน 0.30 ม. ยาวประมาณ 100.00 ม. ปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)

๑๐๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. -  - ๕๗๖,๐๐๐ ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกอนรรฆ- รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.กว้าง ฐานป้องกันและแก้ไข

นาค ๑๓ (ช่วงที่ ๑) จากปากซอย 0.30 ม. ยาว 192.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

ถึงสะพานข้ามลําห้วย

(เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย)

โครงการ

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 185,000        - - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยข้างบ้าน สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

ประธานชุมชน ท่วมขัง 0.40 ม. ความยาว 70.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย) (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๑๐๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย  เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 - ๓๔๔,๐๐๐ - ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ สํานักการช่าง

หน้าโรงบําบัดถึงบ้านนายแสง สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ม. กว้าง 5.00 ม ยาว 123.00 ความสะดวกและปลอดภัย

ภาวิขํา ความปลอดภัยในชีวิตและ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

(เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย) ทรัพย์สินของประชาชน 615.00 ตร.ม.

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๑๐๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย  เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 344,000        - - ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ สํานักการช่าง

หน้าโรงบําบัดถึงบ้านนายแสง สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ม. กว้าง 5.00 ม ยาว 123.00 ความสะดวกและปลอดภัย

ภาวิขํา ความปลอดภัยในชีวิตและ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

(เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย) ทรัพย์สินของประชาชน 615.00 ตร.ม.

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

106 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 615,000         -  -  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย อรรฆนาค13 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

จากสะพานถึงหน้าโรงฆ่าสัตว์ 0.40  ม. ความยาว 262.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

(เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. -  - ๙๕๔,๐๐๐  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยแยกดอนกลอย รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. มาตรฐานป้องกันและ

(เสนอโดยชุมชนดอนกลอย) กว้าง 0.30 ม.ยาว 318.00 ม. แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

108 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย เพื่อความสะดวกในการสัญจร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. 175,000        - - ถนนได้มาตรฐานการสัญจรไปมา สํานักการช่าง

เกิดใหม่ ไปมาของประชาชน กว้าง 7.00  ม. ยาว 50.00 ม. สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนดอนกลอย) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

350  ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๑๐๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๗๒๘,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

 ค.ส.ล.รูปตัวยู  ถนนดอนกลอย รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ ม.ลึกเฉลี่ย  ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

เชื่อมชุมชนริมแก่ง 0.40 ม.ความยาว 309.๐๐ ม.
(เสนอโดยชุมชนดอนกลอย) ท่อลอด Ø 0.40 ม.  จํานวน 3 ท่อน

110 โครงการก่อสร้างต่อเติมถนน เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เชื่อมรอยต่อ 66,000          - - ถนนได้มาตรฐานการสัญจรไปมา สํานักการช่าง

กมลชัยพัฒนาตลอดซอย และปลอดภัย สุดซอยหนา 0.15 ม.กว้าง 4.00 ม สะดวกปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน) ยาว 30.00 ม. พื้นทีผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 120.00 ตรม.

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๑ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15  ม. ๕๙,๐๐๐ -  - ถนนได้มาตรฐานงานทางการ สํานักการช่าง

ซอยกมลชัยพัฒนา รวดเร็วและสร้างความ กว้าง  4.00 ม.   ความยาว สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย

(ต่อจากโครงการเดิม) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 27.00 ม.  หรือมีพื้นที่ผิว

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน) ของประชาชน จราจรไม่น้อยกว่า 108.00 ตร.ม.

๑๑๒ โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ขยายผิวถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕  ม. ๑๑๘,๐๐๐  -  - ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง

ถนนรอบหนองไชยวาน ช่วงศาลา รวดเร็วและสร้างความ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 215.00 ตร.ม. การสัญจรไปมาสะดวก

ชุมชน  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน) ของประชาชน

๑๑๓ โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีลาน ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ๑๐๐,๐๐๐  -  - มีลานเอนกประสงค์ภายในชุม สํานักการช่าง

(สนามเด็กเล็ก) เอนกประสงค์ใช้ทํากิจกรรม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตร.ม. ชนที่ได้มาตรฐาน

(เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน) ในชุมชน

๑๑๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,539,000     -  -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยอภัย 2 รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

ชุมชนหน้าโรงซ่อม รพช. 0.40 ม.ความยาว  655.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี
(เสนอโดยชุมชนหน้าโรงซ่อม ร.พ.ช.)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๕  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕  ม - ๕๖๕,๐๐๐  - ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง

ซอยหมู่บ้านหมอสมอาจ รวดเร็วและสร้างความ  กว้าง  4.๐๐  ม.  ความยาว การสัญจรไปมาสะดวก

ซอยสุดท้าย ฝั่งทิศเหนือต่อจาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 257.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

โครงการเดิม ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 1,028.00 ตร.ม.

ชุมชนทุ่งมน

(เสนอโดยชุมชนทุ่งมน)

๑๑๖ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้การคมนาคม  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๒๘๗,๐๐๐  -  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยบ้านครูอํานวย สะดวกรวดเร็วและสร้าง 5.00 ม.   ยาว 100.๐๐ ม. ทางประชาชนสัญจรไป

(เสนอโดยชุมชนทุ่งมน) ความปลอดภัยในชีวิต และ หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพย์สินของประชาชน ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.

ท่อลอด Ø 0.80 ม.  จํานวน 6 ท่อน
117 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00 ม. 30,000          - - ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ สํานักการช่าง

ติดกับริมแก่งดอนกลาง รวดเร็วปลอดภัยในชีวิตและ ยาว 20.00 ม.หนา 0.15 ม. ความสะดวกและปลอดภัย

(เสนอโดยชุมชนริมแก่งดอนกลาง) ทรัพย์สินของประชาชน หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

60.00 ตร.ม. (ตามแบบ

เทศบาลกําหนด)

๑๑๘  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕  ม ๒๗,๐๐๐  -  - ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง

ซอยแยกอนรรฆนาค 18 รวดเร็วและสร้างความ  กว้าง 1.50-2.00  ม. ความยาว การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนวัดหอไตรฯ) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 73.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 49.00 ตร.ม.

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

119 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 35,000          - - ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับ สํานักการช่าง

ซอยสว่างพัฒนา 2 เชื่อมซอย สะดวก  รวดเร็วและสร้าง ม. กว้าง 2.50 ม ยาว 25.00 ความสะดวกและปลอดภัย

ยายคํา ความปลอดภัยในชีวิตและ ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างพัฒนา) ทรัพย์สินของประชาชน 62.50 ตร.ม.

(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๑๒๐  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕  ม ๑๔๕,๐๐๐  -  - ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง

ซอยหลังวัดสว่างคงคา รวดเร็วและสร้างความ  กว้าง  ๔.๐๐  ม.  ความยาว การสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างพัฒนา) ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 66.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 264.00 ตร.ม.
(ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๑๒๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู  ถนนสนามบิน รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยูลึกเฉลี่ย 0.40 ม. กว้าง ฐานป้องกันและแก้ไข

(วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการฯ) 0.30 ม. ยาวประมาณ 1 กม. ปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)

๑๒๒  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕  ม. ๔๘๙,๐๐๐  -  - ถนนได้มาตรฐานงานทาง สํานักการช่าง

ซอยแยกถนนสนามบินตรงข้าม รวดเร็วและสร้างความ  กว้าง 3.00-4.00  ม. ความยาว การสัญจรไปมาสะดวก

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 261.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ปลอดภัย

ต่อจากโครงการเดิม ของประชาชน ไม่น้อยกว่า 890.00 ตร.ม.

(เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๓๓๘,๐๐๐ - -  ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหน้าบ้าน รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย มาตรฐานป้องกันและ

ประธานชุมชน 0.40 ม.ความยาว 144.00 ม. แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์)

๑๒๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๔๕๕,๐๐๐ - - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู  ซอยดอกไม้ และรวดเร็วไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์) 0.40 ม. ยาว 194.00 ม. น้ําท่วมขังได้ดี

๑๒๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การคมนามคมสะดวก  - ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๔๗๐,๐๐๐  -  - การระบายน้ําสะดวกและ สํานักการช่าง

ค.ส.ล. รูปตัวยูซอยประดิษฐ์อุทิศ รวดเร็ว และเพื่อให้การระบาย รูปตัวยูกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย รวดเร็วไม่มีน้ําท่วมขัง

(เสนอโดยชุมชนดอนสวรรค์) น้ําสะดวกรวดเร็ว ไม่มีน้ํา 0.40 ม. ยาว 200.00 ม.

ท่วมขัง

๑๒๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. ๔๙,๐๐๐ -  - ระบบระบายน้ําได้มาตร สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู  ซอยแยกซอย รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง  0.30 ม.ลึกเฉลี่ย ฐานป้องกันและแก้ไข

ดอนสวรรค์ 0.40 ม. ยาว 21.00  ม. ปัญหาน้ําท่วม
(เสนอโดยชุมชนดอนสวรรค์)

๑๒๗ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา0.15 ม. ๔๔,๐๐๐  -  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยแยกซอยวัฒนา สะดวก  รวดเร็วและสร้าง กว้าง 4.00 ม.ยาว 20.๐๐ ม. ทางการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนริมแก่งดอนกลาง) ความปลอดภัยในชีวิตและ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม. สะดวกปลอดภัย

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ

157



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

128 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 149,000        -  -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสมหวัง รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนริมแก่งดอนกลาง) 0.40 ม.ความยาว 62.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี
พร้อมท่อลอดØ 0.40 ม.

จํานวน5 ท่อน

129 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 625,000         -  -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสิงห์หลง รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนท่าสินค้า) 0.40 ม.  ความยาว 266.00 ม. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

130 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 967,000 -  -  - ระบบระบายน้ําได้ สํานักการช่าง

ซอยท่าสินค้าฝั่งขวามือ รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. มาตรฐานป้องกันและแก้ไข

(เสนอโดยชุมชนท่าสินค้า) พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล. ปัญหาน้ําท่วมขังได้ดี

ความยาวรวม  258.00 ม.

๑๓๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๘๗,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยูซอยประดิษฐ์ 10 สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม.ลึกเฉลี่ย  ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนหนองผักแว่น) ท่วมขัง 0.40 ม. ความยาว 37.00 ม.

๑๓๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก  ก่อสร้างรางระบายน้ํา  ค.ส.ล. ๑๙๒,๐๐๐  -  - การระบายน้ําสะดวก สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยบ้านยายเลื่อน รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ ม.ลึกเฉลี่ย รวดเร็ว ไม่มีน้ําท่วมขัง

ถนนประดิษฐ์ ซอย 6 0.40 ม. ความยาว 82.00 ม.

(เสนอโดยชุมชนหนองผักแว่น)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ําสะดวก ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๓๐๐,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 9 รวดเร็ว  ไม่มีน้ําท่วมขัง รูปตัวยู กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนหนองผักแว่น) 0.40 ม.ความยาว 128.00 ม. ขังได้ดี

๑๓๔ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา เพื่อให้การระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ๔๐๕,๐๐๐  -  - ระบบระบายน้ําได้มาตรฐาน สํานักการช่าง

ซอยข้างโรงงิ้วฝั่งซ้ายมือ สะดวก รวดเร็ว ไม่มีน้ํา เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

(เสนอโดยชุมชนโรงงิ้ว) ท่วมขัง พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล.

ความยาวรวม 108.00  ม.

๑๓๕ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  เพื่อให้การคมนาคม  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑๑๐,๐๐๐  -  -  ถนนได้มาตรฐานงาน สํานักการช่าง

ซอยสมชัย สะดวกรวดเร็วและสร้าง 3.00 ม.  ยาว 67.๐๐  ม.หนา ทางประชาชนสัญจรไป

(เสนอโดยชุมชนโพธิ์ไทร) ความปลอดภัยในชีวิต และ 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร มาสะดวกปลอดภัย

ทรัพย์สินของประชาชน ไม่น้อยกว่า 201.๐๐ ตร.ม.

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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  ยุทธศาสตร์ที่ 12  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
     เป้าประสงค์ที่ ๑6 ชุมชนพึ่งตนเองได้
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี ก่อสร้างลานคอนกรีตหนา - 200,000        - ชุมชนมีพื้นที่สําหรับให้เด็ก กองสวัสดิการฯ

(เสนอโดยชุมชนริมแก่งฯ) พื้นที่ออกกําลังกายในชุมชน 0.10 ม. ขนาด 15.00 x และเยาวชนได้ออกกําลังกาย

30.00 ม. หรือมีพื้นที่ 450.00

ตร.ม.

2 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ ก่อสร้างลานกีฬา หนา0.10 ม. - 200,000        - ชุมชนมีพื้นที่สําหรับให้เด็ก กองสวัสดิการฯ

(เสนอโดยชุมชนทุ่งมน) ในการออกกําลังกายในชุมชน พื้นที่  286.00 ตร.ม. และเยาวชนได้ออกกําลังกาย

3 โครงการการประชุมประจํา เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน 540,000        540,000        540,000        คณะกรรมการชุมชนและผู้นํา กองสวัสดิการฯ

เดือนคณะกรรมการชุมชนและ ในการพัฒนาและเป็นการแลก และผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ได้ร่วมประชุม

ผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ เปลี่ยนความคิดเห็นและการ จํานวน  36  ชุมชน อย่างน้อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แก้ไขปัญหาชุมชนและพัฒนา เดือนละ  1  ครั้ง มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรม

ชุมชนร่วมกัน ต่าง ๆ ร่วมกับเทศบาลตลอดจน

๔ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน  -จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เกษตรกรในชุมชน  และผู้เข้า กองสวัสดิการฯ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโน- วิชาการด้านการเกษตรให้กับ เกษตรให้กับชุมชน รับการอบรมได้รับความรู้มี

โลยีด้านการเกษตรแก่ชุมชน ชุมชน  -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ ทักษะด้านการเกษตร เพื่อ

สาธิตด้านการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่ม

งบประมาณ

วัตถุประสงค์โครงการ

พันธกิจที่ ๓  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ โครงการประกวดชุมชนดีเด่น  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน มี ๓๖ ชุมชน ใน ๔ ปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ชุมชนมีแบบอย่างในการ กองสวัสดิการฯ

ส่วนร่วมในการพัฒนา พัฒนาชุมชน

โดยมีแบบอย่างของชุมชน

ที่เข้มแข็งเป็นต้นแบบ

๖ โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม  เพื่อสร้างความเข้มแข็ง คณะกรรมการชุมชนและผู้นํา ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ คณะกรรมการชุมชนและผู้นํา กองสวัสดิการฯ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ ให้กับผู้นําชุมชนและกลุ่ม กลุ่มต่าง ๆ ใน 36  ชุมชน ๆ กลุ่มต่างในชุมชนมีความรู้

การศึกษาดูงานของผู้นําชุมชน ต่างๆ ในชุมชน ละ 10 คน ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เพิ่มมากขึ้น

๗ โครงการจัดกิจกรรมวันแม่  เพื่อประกาศยกย่องคุณงาม มอบโล่แม่ดีเด่น  36  คน และ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐  ผู้เป็นแม่ได้รับการยกย่อง กองสวัสดิการฯ

แห่งชาติ ความดีของผู้เป็นแม่และจัด จัดพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เชิดชูเกียรติและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ การแสดงความจงรักภักดี

๘ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน  เพื่อให้ชุมชนได้ออกกําลังกาย จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อม ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สร้างความรักความสามัคคี กองสวัสดิการฯ

สัมพันธ์ต้านยาเสพติด เล่นกีฬา  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ความสุมพันธ์ในชุมชน 36  ในชุมชนและเป็นชุมชนที่

ยาเสพติด ชุมชน ปีละ  1  ครั้ง เข้มแข็ง

๙ โครงการเฝ้าระวังและติดตาม  เพื่อไม่ให้ผู้ติดยาเสพติด บําบัดผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดในชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  ไม่มีผู้ป่วยที่เคยติดยา กองสวัสดิการฯ

ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู  ผู้ติดยา กลับไปเสพยาเสพติดอีก เสพติดไปเกี่ยวข้องกับ

เสพติด ยาเสพติดอีก

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ โครงการรณรงค์ต่อต้าน  เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์  จัดกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์ 30,000          ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ประชาชนมีความปลอดภัย กองสวัสดิการฯ

ยาเสพติด ต่อต้านยาเสพติด  ในวันที่ ต่อต้านยาเสพติดให้ประชาชน และห่างไกลยาเสพติด

26 มิ.ย. ของทุกปี  ซึ่งเป็นวัน ในเขตเทศบาล  ได้ตระหนัก

ต่อต้านยาเสพติด  ถึงพิษภัยของยาเสพติด และ

เฝ้าระวังยาเสพติดร่วมกันปีละ  

1  ครั้ง

๑๑ โครงการจัดพื้นที่สร้างสรรค์  เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน เยาวชนในเขตเทศบาลจัด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ กองสวัสดิการฯ

กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ตลอด หรือเวที  เพื่อแสดงออก

มีพื้นที่หรือเวที เพื่อแสดง ปีงบประมาณเดือนละ  2 ครั้ง ในทางสร้างสรรค์ และ

ออกในทางสร้างสรรค์ และ ห่างไกลยาเสพติด

ห่างไกลยาเสพติด

๑๒ โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อ  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้  สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  เด็กและเยาวชนได้ใช้ กองสวัสดิการฯ

สร้างภาวะผู้นําและแก้ไขปัญหา มีกิจกรรมและใช้เวลาว่าง จํานวนไม่น้อยกว่า  200 คน เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

เยาวชน ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีอาชีพเสริมรายได้กับ

ตัวเองและครอบครัว

๑๓ โครงการจัดทําและทบทวนแผน เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน จัดอบรมคณะกรรมการชุมชน 100,000 100,000 100,000  -ชุมชนมีแผนพัฒนาของตนเอง กองสวัสดิการฯ

ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการ ปีละ  1  ครั้ง  -ภาครัฐสามารถสนับสนุนแผน

จัดทําแผนตามความต้องการ ชุมชนได้ตามต้องการ

ของชุมชน

วัตถุประสงค์โครงการ

งบประมาณและที่มา
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ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนในบริเวณ บริเวณที่ตั้งชุมชนริมแก่งดอน  - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่ริมแก่ง กองสวัสดิการฯ

(เสนอโดยชุมชนริมแก่งดอนกลาง) ริมแก่งดอนกลางและพื้น กลาง (ใกล้กับรูปปั้นไดโนเสาร์) (เงินอุดหนุน) ดอนกลางและบริเวณ

ที่ใกล้เคียงได้มีสถานที่เพื่อ พื้นที่ดําเนินการประมาณ ใกล้เคียงได้ใช้เป็น

ออกกําลังกายเป็นการส่งเสริม 2.5 ไร่ สถานที่ออกกําลังกาย

สุขภาพและลดปัญหายา และสันทนาการ พัฒนา

เสพติดรวมถึงพัฒนาเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เมืองกาฬสินธุ์ให้เป็นเมือง ให้เป็นเมืองน่าอยู่และ

น่าอยู่อย่างมั่นคง ส่งเสริมการท่องเที่ยว

๑๕ โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนในบริเวณ ภายในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนในพื้นที่ชุมชน กองสวัสดิการฯ

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) ดงปอและพื้นที่ใกล้ ชุมชนดงปอ พื้นที่ประมาณ (เงินอุดหนุน) ดงปอและบริเวณ

เคียงได้มีสถานที่เพื่อออกกําลัง 6.00  ไร่ ใกล้เคียงได้ใช้เป็น

กายเป็นการส่งเสริมสุขภาพ สถานที่ออกกําลังกาย

และลดปัญหายาเสพติดรวมถึง และสันทนาการ พัฒนา

พัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างมั่นคง ให้เป็นเมืองน่าอยู่และ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ความเข้มแข็งของครอบครัว

16 โครงการก่อสร้างลานจําหน่าย  -เพื่อความสะดวกของคนใน ก่อสร้างลานคอนกรีต กว้าง 8.00 - 250,000 -  - ชุมชนได้รับความสะดวกและ กองสวัสดิการฯ

สินค้าชุมชนซอยน้ําทิพย์ ชุมชนมีพื้นที่ขายสินค้าเพิ่มขึ้น เมตร  ยาว 76.00 เมตร พื้นที่ ประชาชนในชุมชนมีรายได้

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์)  -เพื่อให้คนในชุมชน นําผล ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น

ผลิตออกมาวางขายเพื่อเพิ่มรายได้

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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(บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้คณะกรรมการสภาองค์- คณะกรรมการ และสมาชิกสภา 50,000 50,000 50,000 คณะกรรมการเข้าใจในการ กองสวัสดิการฯ

สภาองค์กรชุมชน กรชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ องค์กรชุมชน  36  ชุมชน ปฏิบัติงานของสภาองค์กร-

ในการปฏิบัติงานของสภา ชุมชน

องค์กรชุมชน

๑๘ โครงการจัดทํารายงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวบรวมผลงาน ๓๖ ชุมชน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ชุมชนได้เผยแพร่ประชา กองสวัสดิการฯ

กิจการชุมชน กิจกรรมและผลงานของ เป็นรูปเล่ม จํานวนไม่น้อยกว่า สัมพันธ์กิจกรรมผลงาน

ชุมชนในเขตเทศบาล 300  เล่ม / ปี ของชุมชนต่อสาธารณะ

๑๙ โครงการต่อเติมศาลาชุมชน เพื่อใช้เป็นที่ประชุมประชาคม ต่อเติมศาลาชุมชน (ตามแบบ - - 250,000        ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ กองสวัสดิการฯ

(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา) และจัดงานประเพณีในชุมชน เทศบาลกําหนด) ในการประชาคมและจัดงาน

ประเพณี

๒๐ โครงการปรับปรุงตลาดชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนนําผลิต- ก่อสร้างหลังคาคลุมคตลาดพร้อม - - 800,000        ประชาชนในชุมชนมีรายได้ กองสวัสดิการฯ

ซอยน้ําทิพย์ ภัณฑ์ของคนในชุมชนมาวาง ก่อสร้างห้องน้ํา 1  หลัง เพิ่มขึ้น

(เสนอโดยชุมชนซอยน้ําทิพย์) จําหน่าย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

๒๑ โครงการปรับปรุงตลาดชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนนําผลิต- ต่อเติมกันสาดหลังคาและปรับ - ๗๕,๐๐๐ - ประชาชนในชุมชนมีรายได้ กองสวัสดิการฯ

กุดยางสามัคคี ภัณฑ์ของคนในชุมชนมาวาง ปรุงห้องน้ํา เพิ่มขึ้น

(เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี) จําหน่าย (ตามแบบเทศบาลกําหนด)

วัตถุประสงค์โครงการ

งบประมาณและที่มา
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๒๒ โครงการขับเคลื่อนชุมชนตามแนว  - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดํา ครอบครัวชุมชนในพื้นที่เขต 30,000          30,000          30,000            -ประชาชนดําเนินชีวติตามแนว กองสวัสดิการฯ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ เนินชีวิต ตามแนวปรัชญา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จํานวน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวฯ เศรษฐกิจพอเพียง  รวมกลุ่ม 36  ชุมชน เกิดการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สร้างเครือข่าย เกิดการแบ่งปัน  -ชุมชนสามารถจําหน่ายผลิต

ผลผลิตซึ่งกันและกันภายใน ภัณฑ์ของชุมชนเป็นการเพิ่มราย

ชุมชน เกิดความรักความสามัคคี ได้

 -ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนเพื่อ

การจําหน่ายผลิดตภัณฑ์ของ

ชุมชนเป็นการเพิ่มรายได้ใน

ครัวเรือน

๒๓ โครงการชุมชนร่วมใจ รักษาศีล 5  -เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถาวย ชุมชนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 20,000          20,000          20,000            -ประชาชนมีจิสํานึกและได้แสดง กองสวัสดิการฯ

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาท จํานวน 9 ชุมชน ออกถึงความรับผิดชอบ มีส่วนร่วม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระ ในการสร้างสรรค์สังคม ถิ่นกําเนิด

คุณอันประเสริฐและสมเด็จ ของตนเอง

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  -ประชาชนในชุมชนมีความรัก

นาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ความเข้าใจ  เคารพในความคิด

 -เพื่อประโนชน์สุขแห่งประชา- เห็นของกันและกัน มีความเอื้อ

ชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง เฟื้อ เป็นสังคมเครือญาติ 

กาฬสินธุ์  -ประชาชนเห็นคุณค่าและประ-

 -เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาติ โยชน์ในการนําหลักธรรมทาง

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค์
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พระพุทธศาสนา มาดําเนินชีวิต

อย่างมีความสุข

 -ประชาชนมีความตระหนัก รัก

ปกป้อง เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะส่งผลให้

ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน

๒๔ โครงการครอบครัวคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกใน ครอบครัวในชุมชนจํานวน  36 ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ สมาชิกในครอบครัวได้เข้าวัด กองสวัสดิการฯ

นําสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความ ครอบครัวมีหลักธรรม ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัด ปฏิบัติธรรมนําหลักคําสอน

เข้มแข็ง ในการดําเนินชีวิต ปฏิบัติธรรม มาใช้ในชีวิตประจําวัน

๒๕ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ H.I.V ๓๐,๐๖๐,๙๖๐ ๓๐,๐๖๐,๙๖๐ ๓๐,๐๖๐,๙๖๐ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ H.I.V กองสวัสดิการฯ
คนพิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ติดเชื้อด H.I.V มีสวัสดิการ ทั้ง  36  ชุมชน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ทั้ง 36 ชุมชน ได้รับสวัสดิการ

ดูแลอย่างทั่วถึง อย่างทั่วถึง

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

โครงการ
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   ยุทธศาสตร์ที่ 13  สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
       เป้าประสงค์ที่ 17 มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพและ  -ชุมชนมีอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้  -150 คนโดยแบ่งฝึกอบรมอาชีพ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -ประชาชนผู้ผ่านการอบรม กองสวัสดิการฯ

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ให้กับครอบครัว เป็น  3  รุ่น มีรายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชน  -กลุ่มอาชีพมีทุนหมุนเวียนใน  -สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน  -กลุ่มอาชีพมีทุนหมุนเวียนใน

การประกอบอาชีพ จํานวน  16  กลุ่ม การประกอบอาชีพ

๒ โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอด เพื่อช่วยเหลือสมาคมคนตาบอด สมาชิกของสมาคมคนตาบอด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สมาคมคนตาบอด กองสวัสดิการฯ

จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ในการดําเนิน จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับ

กิจกรรมของสมาคม การช่วยเหลือในการ

ดําเนินกิจกรรมของ

วัตถุประสงค์

พันธกิจที่ ๓  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง

โครงการ

งบประมาณ
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   ยุทธศาสตร์ที่ 14   สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทร้พย์สินของประชาชน
     เป้าประสงค์ที่ 18 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เฝ้าระวังเหตุการณ์สาธารณ จัดชุดสายตรวจจักรยาน อปพร. ๘๙๒,๘๐๐ ๘๙๒,๘๐๐ ๘๙๒,๘๐๐ สร้างความปลอดภัยใน สํานักปลัดฯ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยที่อาจเกิดขึ้น  ดูแลความ ออกตรวจตราตามจุดเสี่ยงภัย ชีวิตและทรัพย์สินของ

สงบเรียบร้อยของชุมชนและ ในช่วงเวลาที่กําหนด ประชาชน

สถานที่ราชการ

๒ โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง สมาชิก ฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิก อปพร. รับสมัครประชาชนที่สนใจเข้า ๑๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ สร้างเครือข่ายสมาชิก อปพร. สํานักปลัดฯ

อปพร. รุ่นที่  11 รุ่นที่  11  โดยถ่ายทอดความ รับการฝึกอบรมจัดตั้งเป็นสมาชิก เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นกําลัง

รู้ ทักษะ ด้านการป้องกันและ อปพร.รุ่นที่  11  จํานวน 50 สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการ

บรรเทาสาธารณภัย คน ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

๓ โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก เพื่อให้สมาชิก อปพร.ที่ผ่าน สมาชิก อปพร. เข้ารับการฝึก - ๒๐๐,๐๐๐ - สมาชิก อปพร.เข้ารับการฝึก สํานักปลัดฯ

อปพร. และทัศนศึกษาดูงาน การฝึกอบรมจัดตั้งไปแล้วทั้ง อบรม จํานวน 50 คน อบรม จํานวน 50 คน มี

10  รุ่น ได้ทบทวนความรู้ ความรู้ ทักษะเพิ่มเติมสามารถ

และเพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ เป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่

ด้านการป้องกันและบรรเทา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาธารณภัย

โครงการ วัตถุประสงค์

พันธกิจที่ ๓  การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง

งบประมาณ

168



ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อใช้เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ ติดตั้งไฟกระพริบจํานวน 12 จุด ๔๕๐,๐๐๐ - - ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้ สํานักปลัด

กระพริบเตือน ทราบทางแยกข้างหน้า เพื่อ   1.แยกถนนผังเมืองตัดกับถนน ๒๕,๐๐๐ - - รับการป้องกันและแก้ไข

ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุใน ถีนานนท์ ประชาชนได้รับความสะดวก

จุดเสี่ยงภัย   2.แยกถนนผังเมืงตัดกับถนน ๒๕,๐๐๐ - - และปลอดภัยในการสัญจร

บายพาสหัวคู - หนองเรือ

  3.แยกถนนซอยน้ําทิพย์ตัด ๒๕,๐๐๐ - -

ถนนอนรรฆนาค

  4.แยกถนนดอนสวรรค์ตัด ๒๕,๐๐๐ - -

ถนนอนรรฆนาค

   5.แยกถนนท่าสินค้าตัดถนน ๒๕,๐๐๐ - -

อนรรฆนาค

   6.แยกถนนชัยสุนทรตัดถนน ๑๐๐,๐๐๐ - -

ประดิษฐ์  จํานวน  4  ชุด

   7.แยกทางเข้าชุมชนดอนกลอย ๒๕,๐๐๐ - -

ตัดถนนหน้าเรือนจํา

   8.แยกทางเข้าชุมชนหัวโนนโก ๒๕,๐๐๐ - -

ตัดถนนถีนานนท์

   9.แยก เอส อาร์ ภายในชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ - -

สงเปลือย จํานวน 4 ชุด

   10. แยกถนนชัยสุนทรตัด ๒๕,๐๐๐ - -

ถนนบายพาสสงเปลือย

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

   11.แยกทางเข้าชุมชนหนอง ๒๕,๐๐๐ - -

ไชยวานตัดถนนบายพาส

สงเปลือย  (ข้างโชว์รูมบริษัท

ฟอร็ด)

   12.แยกถนนหนองทุ่มตัด ๒๕,๐๐๐ - -

ถนนหน้าเรือนจํา

๕ โครงการติดตั้งระบบไฟสัญญาณ เพื่อติดตั้งระบบไฟสัญญาณ ติตตั้งระบบไฟสัญญาณ จํานวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้รับ สํานักปลัดฯ
จราจร จราจรตามแยกจุดตัดถนน 6 จุด การป้องกันและแก้ไขประชา-

สายหลักภายในเขตเทศบาล   1.แยกถนนธนะผลตัดถนน ๙๕๐,๐๐๐ - - ชนได้รับความสะดวกและ

โสมพะมิตร (แยกโรงงิ้ว) ปลอดภัยในการสัญจร

  2.แยกถนนธนะผลตัดถนน - ๙๕๐,๐๐๐ -

1155 (แยกข้าวสาร)

  3.แยกถนนชัยสุนทรตัดถนน - ๙๕๐,๐๐๐ -

เทศบาล 23 (แยกศึกษาภัณฑ์)

  4.แยกถนนกาฬสินธุ์ตัดถนน - - ๙๕๐,๐๐๐

แก่งสําโรง (แยกศาลหลักเมือง)

  5.แยกถนนโสมพะมิตรตัด - - ๙๕๐,๐๐๐

ถนนพรรณา (แยกอีฮง)

  6.แยกถนนผ้าขาวตัดถนน ๙๕๐,๐๐๐ - -

กาฬสินธุ์

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ โครงการปรับปรุงเครื่องหมาย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ปรับปรุงเครื่องหมายสัญญาณ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักปลัดฯ

จราจรในเขตเทศบาล ทางถนนอํานวยความสะดวก จราจรและป้ายจราจรที่ลบเลื่อน ในการสัญจร  และสร้าง

ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ ชํารุด ให้ชัดเจนพร้อมใช้งาน ความปลอดภัยในชีวิตและ

ถนน เช่น  ตีเส้นแบ่งช่องจราจรทาสี ทรัพย์สิน

ของคันหินทางเท้า ตีเส้นทาง

ข้าม (ทางม้าลาย) ติดตั้งป้าย

เตือน ป้ายบังคับ

๗ โครงการตีเส้นเครื่องหมาย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องหมาย - ๑๒๘,๑๐๐ - ประชาชนได้รับความในการ สํานักปลัด

จราจรบนพื้นทาง ถนนอรรถ- ทางถนนอํานวยความสะดวก สัญญาณจราจร ทําการขีดสี สัญจร และสร้างความปลอด

เปศล ช่วงจากวงเวียนเจ็ดแยก ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ตีเส้นเครื่องหมายสัญญาณจรา- ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หนองแซงถึงถนนสุรินทร์ และปรับปรุงระบบการจราร จรบนพื้นทางความยาวประมาณ

ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม 610  เมตร พร้อมทางข้าม

จราจร

8 โครงการปรับปรุงแก้ไข เพื่อความปลอดภัยในการ  -ขัดสีตีเส้น ติดตั้งป้ายจราร ๒๐๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักปลัดฯ

จุดอันตราย ใช้รถใช้ถนนของประชาชน ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ในการสัญจร  และสร้าง

จราจรแยกถนนประดิษฐ์ตัด ความปลอดภัยในชีวิตและ

ถนนเสน่หา (แยกพร้อมพรรณ) ทรัพย์สิน

 -ขีดสีตีเส้น ติดตั้งป้ายจราจร ๒๐๐,๐๐๐ - -

พร้อมทางข้าม ก่อสร้างเกาะ

บังคับทางร่วม บริเวณแยกหน้า

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

บขส. (ถนนประดิษฐ์ตัดถนน

โสมพะมิตร) รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาล

9 โครงการปรับปรุงระบบจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ขีดสีตีเส้น ติดตั้งป้ายจราจร ๓๕๐,๐๐๐ - - ประชาชนได้รับความสะดวก สํานักปลัดฯ

บริเวณแยกถนนชัยสุนทรตัด ทางถนนอํานวยความสะดวก พร้อมทางข้าม ก่อสร้างเกาะ ในการสัญจร และสร้างความ

ถนนภิรมย์ (แยกโรงเรียน ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ บังคับทางแยกทางร่วม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กาฬสินธุ์พิทยาสัย) ถนน และปรับปรุงระบบ รายละเอียดตามแบบแปลน

การจราจรให้เป็นไปตามหลัก

วิศวกรรมจราจร

10 โครงการอบรมให้ความรู้กับ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ ประชาชนในชุมชน  ชุมชนละ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ลดการเกิดเหตุอัคคีภัยในบ้าน สํานักปลัดฯ

ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ 30  คน เรือนของประชาชน

และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น กับประชาชนในชุมชน ทั้ง

36  ชุมชน

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วย จ้างเหมาบุคคลจํานวน 10 คน ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ สํานักปลัดฯ

การป้องกันและบรรเทาสาธารณ- ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท งานของเจ้าหน้าที่ดังเพลิง

ภัย และบรรเทาสาธารณภัย บาทต่อคน  

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการซ่อมแซมโหญ่เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ   1.เปลี่ยนถังบรรจุน้ํา ขนาด ๒๕๐,๐๐๐ - - รถยนต์ดับเพลิงอยู่ในสภาพ สํานักปลัดฯ

จักรกล อุปกรณ์เครื่องใช้ในงานด้าน 5,000 ลิตร ความหนา 6 พร้อมใช้งานด้านการป้องกัน

การป้องกันและบรรเทา มิลลิเมตร ของรถยนต์บรรทุก และบรรเทาสาธารณภัย

สาธารณภัย น้ําดับเพลิง บรรเทา 11 

หมายเลขทะเบียน 82-3552 กส.

  2.เปลี่ยนถังบรรจุน้ํา ขนาด ๕๕๐,๐๐๐ - -

10,000 ลิตร ความหนา 6 

มิลลิเมตร ของรถยนต์บรรทุก

น้ําดับเพลิง บรรเทา 8 

หมายเลขทะเบียน 82-3558 กส.

  3.ติดตั้งพวงมาลัยเพาเวอร์ ๖๐,๐๐๐ - -

รถยนต์ดับเพลิง บรรเทา 7

หมายเลขทะเบียน 82-3557 กส.

  4.ยกเครื่องยนต์ใหม่ (โอเวอร์ ๙๐,๐๐๐ - -

ฮอลล์) รถยนต์บรรทุกน้ําดับ

เพลิงบรรเทา 6 เลขทะเบียน

82-3558 กส.

  5.เคาะพ่นสีรถยนต์ตรวจการณ์ ๓๐,๐๐๐ - -

เทศกิจ  เทขทะเบียน ป 0956

กาฬสินธุ์

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

  6.ยกเครื่องยนต์ใหม่(โอเวอร์ ๕๐,๐๐๐ - -

ฮอลล์) รถจิ๊ป เลขทะเบียน

กส 00119

13 โครงการเพิ่มความปลอดภัยใน ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจร ติดตั้งกล้องวงจรปิด จํานวน ๕๐,๐๐๐ - - ป้องกันการสูญหายของทรัพย์- สํานักปลัด

ทรัพย์สินของราชการ ปิด CCTV บริเวณโดยรอบ 10 จุด สินทางราชการ

อาคารสํานักงานฝ่ายป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อ

เฝ้าระวังการสูญหายทรัพย์สิน

ของราชการ เช่น เครื่องมือ

เครื่องใช้ อุปกรณ์การดับเพลิง

พร้อมเฝ้าระวังเหตุ

14 โครงการปรับปรุงอาคาร  -เพื่อเป็นการปรับปรุงรักษา ปรับปรุงเป็นห้องประชุมอบรม ๔๐๐,๐๐๐ - - อาคารสํานักงานฝ่ายป้องกันฯ สํานักปลัดฯ

สํานักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทา อาคารฝ่ายป้องกันฯ ให้ สัมมนา  ห้องพักเวร  ทาสีภาย ได้รับการปรับปรุงให้เป็น

สาธารณภัย สามารถใช้งานได้อย่างมี นอกภายใน ปรับปรุงห้องน้ํา สถานที่ฝึกอบรมการดับเพลิง

ประสิทธิภาพ ระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเครื่อง ขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อม

 -เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ปรับอากาศและพัดลมโคจร ดับเพลิงและฝึกอบรมซ้อม

การดับเพลิงขั้นต้นและหน่วย อพยพหนีไฟ และสภาพแวด

งานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึก ล้อมภายนอกภายใน สิ่งก่อ-

ซ้อมอพยพหนไฟ สร้างได้รับการปรับปรุง

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 -พัฒนาสภาพแวดล้อมภาย

นอกและภายในอาคารและ

ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ให้

ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้

งานได้ดี

15 โครงการปรับปรุงระบบกล้อง เพื่อปรับปรุงระบบกล้อง เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ๓๙๐,๐๐๐ - - ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สํานักปลัดฯ

โทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระบบ โทรทัศน์วงจรปิด CCTV และศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ การใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตาม

เดิม ระบบเดิม ให้มีประสิทธิภาพ ถนนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายจราจร ลดปัญหาการ

สูงขึ้น จราจร ดังนี้ เกิดอุบัติเหตุทางถนน

  1.บริเวณแยกป่าไม้ 2 จุด ๖๐,๐๐๐ - -

  2.บริเวณสนามศาลากลางจังหวัด ๓๐,๐๐๐ - -

  3.บริเวณวงเวียนน้ําพุ 2 จุด ๖๐,๐๐๐ - -

  4.บริเวณหน้าธนาคารกรุงศรี ๓๐,๐๐๐ - -

อยุธยา สาขากาฬสินธุ์ 

  5.บริเวณหน้าตลาดทุ่งนาทอง ๓๐,๐๐๐ - -

  6.บริเวณแยกประมวลไทร์ ๓๐,๐๐๐ - -

  7.บริเวณแยกศึกษาภัณฑ์ ๓๐,๐๐๐ - -

  8.บริเวณแยกวิทยาลัยเทคนิค ๓๐,๐๐๐ - -

กาฬสินธุ์

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

  9.บริเวณวงเวียนโปงลาง ๓๐,๐๐๐ - -

  10.บริเวณหน้าไปรษณีย์ ๓๐,๐๐๐ - -

  11.บริเวณแยกหน้าธนาคาร ๓๐,๐๐๐ - -

กรุงไทย สาขากาฬสินธุ์

16 โครงการจัดซื้อรถยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง- จัดซื้อรถยนต์กระบะยกสูงเกียร์ ๗๘๐,๐๐๐ - -

ตรวจการณ์เทศกิจ มือเครื่องใช้ในการออกตรวจ ธรรมดา 6 สปีด เครื่องยนต์

พื้นที่การจัดระเบียบทางเท้า ดีเซลไม่น้อยกว่า 2,363 ซีซี

และผิวจราจรและการักษา- 150 แรงม้า ล้ออัลลอย ขนาด

ความสงบเรียบร้อย 17 นิ้ว กระจกไฟฟ้า  กุญแจ

รีโมท ติดตั้งวิทยุสื่อสาร  พร้อม

ไฟไซเรนท์และติดตั้งกระบะ

ลายเนอร์

17 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแล ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ ทรัพย์สินที่ติดตั้งในอาคารเอนก สํานักปลัดฯ
ดูแลและรักษาทรัยพ์สิน ดูแลและรักษาทรัพย์สินที่ติด และรักษาทรัพย์สิน  จํานวน ประสงค์  อาคารห้องน้ํา 5 หลัง

ตั้งในอาคารเอนกประสงค์ 2  คน และบริเวณ  โดยรอบพุทธมณฑล

อาคารห้องน้ํา  5  หลัง และ ภายในสวนสาธารณะแก่งดอน

บริเวณโดยรอบพุทธมณฑล กลางได้รับการดูแลและรักษา

ภายในสวนสาธารณะแก่ง

ดอนกลาง

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ โครงการจ้างเอกชนรักษา เพื่อให้อาคารสํานักงานและ จ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ อาคารสํานักงานเทศบาลและ สํานักปลัดฯ

ความปลอดภัยสํานักงาน ทรัพย์สินทางราชการมีความ ปลอดภัยสํานักงานเทศบาลเมือง ทรัพย์สินทางราชการมีความ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปลอดภัย กาฬสินธุ์(นอกเวลาราชการ) ปลอดภัย

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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                                                                  บัญชีประสานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -2562 แบบ ผ.02

ลําดับ เป้าหมาย / ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ 2560 2561 2562 รวม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการปรับปรุงระบบบําบัด เพื่อให้การบําบัดน้ําเสียได้ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบรวบรวม - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ สํานักการช่าง

น้ําเสีย มาตรฐานและนําน้ําเสียเข้า น้ําเสีย  ดังนี้ (เงินอุดหนุน)

สู่ระบบระบบบําบัดได้อย่าง  -ซ่อมแซมท่อรวบรวมน้ําเสีย

มีประสิทธิภาพ ระยะทาง 800 ม.

 -ซ่อมแซมเครื่องจักรกลอุปกรณ์

และระบบควบคุมภายใน

 -ซ่อมแซมผิวจราจรระยะทาง

800 ม.

ผลลัพธ์

 -รวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบ

บําบัดน้ําเสีย  50%

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาเอกลักษณ์ของเมือง  -ปรับปรุงถนนภิรมย์และ - - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ สํานักการช่าง
ถนนเส้นทางสัญลักษณ์ของเมือง ในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ ถนนอรรถเปศล  ให้เป็นถนน (เงินอุดหนุน)

เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว สีเขียว  
 -จัดภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ให้
ร่มรื่นทั้งสองข้างทาง
 -ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยให้
ความสําคัญกับ Street Furniture
เช่น โคมไฟส่องสว่างระบบป้าย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย / ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ 2560 2561 2562 รวม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
การออกแบบพื้นที่ทางเท้า
ผลลัพธ์
 -มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นและ
เมืองมีเอกลักษณ์ของเมืองที่
น่าสนใจ

3 โครงการเสริมผิวจราจรแบบ เพื่อการคมนาคมที่สะดวก เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก -  - 13,378,000      13,378,000       สํานักการช่าง

แอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน รวดเร็ว คอนกรีตหนา 0.05 ม. กว้าง  (เงินอุดหนุน)

อนรรฆนาค 9.00 - 15.00 ม. ความยาว

2,860.00 ม. พื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า  35,750.00 ตร.ม.

ผลลัพธ์

 -ถนนได้มาตรฐานประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

๔ โครงการพัฒนาลําปาวและ เพื่อป้องกันน้ําท่วมพื้นที่การ  - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโซน - - ๕๓,๒๘๗,๕๐๐ ๕๓,๒๘๗,๕๐๐ สํานักการช่าง

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒ ฝั่งลําปาว เกษตรและปรับปรุงภูมิทัศน์ C โดยการทําท่าเรือ ๒ แห่ง (เงินอุดหนุน)

ตลิ่ง๒ฝั่งลําปาว พร้อมอนุ-  ระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างรูปปั้น

รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไดโนเสาร์  ๓๒ ตัว

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโซน

F  โดยก่อสร้างงานโครงสร้าง

พื้นฐานงานระบบไฟฟ้า และ

ก่อสร้างรูปปั้นไดโนเสาร์๓๒ ตัว

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ลําดับ เป้าหมาย / ผลลัพธ์ หน่วยงาน

ที่ 2560 2561 2562 รวม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโซน

F โดยก่อสร้างงานก่อสร้าง

พื้นฐานและงานระบบไฟฟ้า

ผลลัพธ์

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

และนักท่องเที่ยวใกล้เคียง นักท่อง

เที่ยวใกล้เคียงมีแหล่งพักผ่อนและ

เก็บกักน้ําและน้ําไม่ท่วมขัง

- ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๙๖,๖๖๕,๕๐๐ ๑๒๖,๖๖๕,๕๐๐รวมทั้งสิ้นจํานวน  4  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ส่วนที่ 4 
การนําแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏบิตั ิ

 

แนวทางการพฒันาหรือกลยุทธต์ามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

1. วิสัยทัศน์ในการพฒันาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
              “กาฬสินธ์ุเป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล” 

 2.   พนัธกิจการพฒันาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
                      1. การเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี 

    2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3. การสร้างสงัคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ ์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
4. พัฒนาการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
6. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่ืองโยง 
    กับการท่องเที่ยว 
7. การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาสังคม 
8. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 
9. สร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
10. พัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เช่ือมโยงภาคการท่องเที่ยว 
11.  พัฒนาและปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
12.  พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
13. สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชนและแสวงหาช่องทางตลาดใหม่ 
14. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

4.  เป้าประสงคก์ารพฒันาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
๑. การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร 
๒. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
๓. บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้ 
๕. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
๖. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
๗. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
๘. ขนบธรรมเนียม  ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้รับการสืบสานและ

เผยแพร่เช่ือมโยงกับการท่องเท่ียว 
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๙. มีเครือข่ายความมือในการจัดบริการสาธารณะ 
๑๐. ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า 
๑๑. มีการป้องกันและควบคุมโรค 
๑๒. บ้านเมืองสะอาดสวยงาม 
๑๓. การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑๔. มีพ้ืนที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ 
๑๕. มีโครงการพ้ืนฐานและผังเมอืงที่เหมาะสม 
๑๖. ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
๑๗. มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน  (AEC) 
๑๘. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ.2559-2563 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด
กาฬสินธุ ์

1. การพัฒนา
คน สังคม  
เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตร
ปลอดภัย 

2. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีไทย
อีสาน 

4. พัฒนาผ้า
ไหมแพรวา 
และผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

5. การรักษาความมั่นคง
ภายใน  และพัฒนา
ระบบบริหาร  ภายใต้
บริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด
กาฬสินธุ ์

1. การพัฒนา
คนและสังคมที่
มีคุณภาพเพื่อ
รองรับการก้าว
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

2. การ
พัฒนาการผลิต
ทางการเกษตร 

3. การพัฒนาผ้า
ไหมแพรวาและ
ส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี  และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

7. การรักษาความ
มั่นคงภายใน  และ
พัฒนาระบบ
บริหาร ภายใต้การ
บริหารงานกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 

5.  การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

6. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ
องค์กร 

8. พัฒนา
ระบบ

บริการด้าน
สาธารณสุข 

6. ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ศิลปะวัฒนธรร
มและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว 
 

5. พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรียน 

4. พัฒนาการ
จัดการศึกษา 

3. การเพิ่ม
ประสิทธิภา
พในการ
ปฏิบัติ
ราชการ 

2. พัฒนา
ศักยภาพ
ของบุคลากร
ในองค์กร 

9. สร้าง
ความสมดุล
ของระบบ
นิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

10. พัฒนา
พื้นที่
สาธารณะให้
เชื่อมโยง
ภาคการ
ท่องเที่ยว 

11. พัฒนา
และปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภ
คขั้นพื้นฐาน 

13. สร้าง
ความมั่นคง
ในชีวิตของ
คนในชุมชน 

12. พัฒนา
ชุมชนให้
เข้มแข็ง 

14. สร้าง
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน 

เป้าประสงค ์ 1.การ
ปรับปรุง 
กลไกการ   
ทํางานของ   
องค์กร 
2.การเปิด
โอกาส   ให้
ภาค
ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

3.บุคลากรมี
องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติ
หน้าที่    

6.
ประชาชน
ได้รับ
โอกาสทาง
การศึกษา
อย่างมี
คุณภาพ
และได้
มาตรฐาน 

4.การ
พัฒนา   
ประสิทธิภา
พ   การ
จัดหา   
รายได้ 
5. การใช้
ทรัพยากร

่     

7.นักเรียน
ได้รับการ
พัฒนา
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

8.ขนบธรรม -
เนียม 
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบสานและ
เผยแพร่
เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว 

10.
ประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วน
หน้า 
11.มีการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค 

12.บ้านเมือง
สะอาดสวยงาม 
13.การสร้าง
ความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

14.มีพื้นที่สี
เขียวและแหล่ง
นันทนาการ 
 

15.มี
โครงสร้าง
พื้นฐาน
และผัง
เมืองที่
เหมาะสม 

16.ชุมชน
พึ่งพา
ตนเองได ้

17. มี
การสร้าง
งาน
อาชีพ
และ
กองทุน
สนับสนุน 

18.
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

7. การ
เสริมสร้าง
เครือข่าย
ภาครัฐ  
เอกชน 
และ
ประชาคม 

9.มีเครือข่าย
ความร่วมมือ
ในการ
จัดบริการ
สาธารณะ 

183



 

 
 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ  ปี 2559 -2563 

184



 

ส่วนที่ 5 
แนวทางการตดิตามประเมินผล 

 
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท ้องถ่ิน  เป ็นการต ิดตามและประเม ินผลความ
สอดคล ้องและ ความสําเร ็จของแผนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น และ
การต ิดตามและประเม ินผ ล โครงการพ ัฒนาที่องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นได้ดำเน ินการตามแผน
ดําเนินงานว่าเป ็นไปตามเป ้าหมายการพ ัฒนาที่ สอดคล ้องก ับพ ันธก ิจ ซึ่งสามารถนำไปสู ่การบรรล ุ
ว ิส ัยท ัศน ์ที่องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นกําหนดหร ือไม่ และโครงการพ ัฒนานั้นประสบความสําเร็จตาม
กรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท ้องถ่ินกําหนดกรอบ  
แนวทาง และว ิธ ีการในการต ิดตามและประเม ินผลแผนย ุทธศาสตร ์ การพ ัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถ่ิน และประเมินผลโครงการพ ัฒนาตามที่ได้ดําเนินการ ดังน้ี 

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และว ิธ ีการต ิดตามและประเม ินผลแผนกําหนดแนว 
ทางการติดตามและประเม ินผลแผนยุทธศาสตร ์การพ ัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ี  

1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด 
2) ความเพ ียงพอของทรัพยากรเพ ื่อการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
3) ความก้าวหน้าของก ิจกรรมที่กําหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
4) ประส ิทธิภาพ เป็นการศ ึกษาความสัมพ ันธ์ระหว ่างผลผล ิตกับทรัพยากรท่ีใช ้ใน

การประเม ิน ประสิทธิภาพ 
5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ 
6) ผลล ัพธ ์และผลผล ิต เป ็นการประเม ินผลประโยชน ์ที่เก ิดจากการทํา

ก ิจกรรมที ่ม ีต ่อ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เก ิดขึ้นจาก
ก ิจกรรม 

7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการ 
ต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท ้องถิ่นอาจนำแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใช้ หร ืออาจเล ือกใช ้ใน
บางแนวทางในการต ิดตามและประเม ินผลแผนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นได้ โดยอย ่างน ้อยต้องสามารถประเม ินความสอดคล้องและความสามารถวัดความสําเร็จหรือ
ความก ้าวหน ้า ของแผนยุทธศาสตร์การพ ัฒนาขององค ์กรปกครองส่วนท ้องถิ่นได้ ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯ จะพ ิจารณา 

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและว ิธ ีการในการต ิดตามและประเม ินผลโครงการ 
พ ัฒนาตาม แผนยุทธศาสตร ์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกําหนดแนวทาง ดังน้ี 

1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 
3) การประเมินผลกระทบ 
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ขั ้นตอนที่ 2 คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท ้องถิ่นดําเน ินการ 
การต ิ ดตามและประเม ินผล แผนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่น ตามกรอบ
แนวทางและว ิธ ีการที่กําหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนย ุทธศาสตร ์
การพ ัฒนาขององค ์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท ้องถิ่นดําเน ินการการ
ต ิดตามและประเม ินผลโครงการพ ัฒนา ตามกรอบแนวทางและว ิธ ีการที่กําหนด โดยสามารถต ิดตามและ
ประเม ินผลได้ ตั้งแต่ก่อนเร่ิมโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนส้ินสุดโครงการ 

 ขั้นตอนที ่4 รายงานและเสนอความเห ็นชอบซึ ่งได ้จากการต ิดตามและประเม ินผลแผน
ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่น และผลการต ิดตามและประเม ินโครงการพ ัฒนาต ่อ
ผู ้บร ิหารท ้องถิ ่น เพ ื ่อให ้ผู ้บร ิหารท ้องถิ่นนําเสนอต ่อสภาท ้องถิ่น คณะกรรมการพ ัฒนาท ้องถิ่น และ
คณะกรรมการ ประสานแผนพ ัฒนาท ้อ งถิ ่น ระด ับจ ั งหว ัด พร ้อ มประกาศผลการต ิดตามและ
ประเม ินผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพ ัฒนาท ้องถิ่นอาจให ้ความ 
เห ็นชอบหรือข ้อเสนอแนะใน รายงานการต ิดตามและประเม ินผลแผนย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาองค ์กร
ปกครองส ่วนท ้องถิ ่น และ โครงการพ ัฒนาต ่อผู ้บร ิหารท ้องถิ ่น เพ ื ่อให ้ผู ้บร ิหารท ้องถิ ่นเสนอต ่อสภา
ท ้องถิ ่น คณะกรรมการ พ ัฒนาท้องถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพ ัฒนาท ้องถิ่นระดับจังหว ัดได้ 

5.2 ระเบียบ วิธ ีการติดตามและประเมินผล 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการจ ัดทําแผนพ ัฒนาขององค ์กรปกครอง 

ส ่วนท ้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และ
ข ้อ 31 

ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต ่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท ้องถ่ินประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเล ือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ 

กรรมการอีกหน่ึงคนทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อที่  28  ให้มวีาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท ้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพ ัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศ
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายใน
เดือน ธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะ ทํางานเพ ื่อช่วยปฏ ิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ข้อ 30 องค ์กรปกครองส่วนท ้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ  

หรือร่วมกําเนินการต ิดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจ ัดทําร่างข ้อกําหนด 

ขอบข ่ายและรายละเอ ียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 
ดําเนินการ เพ ื่อเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพ ิจารณาอนุมัติข ้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอ ียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเน ินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและ 

ประเม ินผลรายงานผลการดำเนินการซ่ึงได้จากการติดตามและประเม ินผลต ่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพ ื่อประเมินผลการรายงานผล  เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
พ ัฒนาท ้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่าง  น้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้ป ิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
ว ัน 

ข้อ 31 เพ ื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ ื่อให ้การบริหารงานขององค ์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องก ับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให ้มีการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

ว ิธีในการติดตามและประเมินผล  ม ีข้ันตอนการติดตามและประเมินผลดังนี ้
1. กําหนดกรอบ แนวทาง และว ิธีการในการติดตามและประเม ินผลแผน 

ย ุทธศาสตร ์การพัฒนาขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น 
2. สร้างและพ ัฒนาเคร่ืองม ือสําหรับการติดตามและประเมินผล 
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ  

พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง ว ิธีการ และเครื่องม ือสําหรับการติดตามและประเมินผล 
4. ประช ุมช้ีแจงแนวทาง ว ิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหาร 

และผู ้ทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมข้อม ูลสําหรับรองรับการประเม ินก่อนลงพ ื้นที่จร ิง 
5. ลงพ้ืนที ่สำหรับติดตามและประเมินผลแผนย ุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและว ิธีการที่กําหนด 
6. ประช ุมสําหร ับการติดตามและประเม ินผลกับคณะผู ้บริหารและผู้ท ี่เก่ียวข ้อง ตามกรอบ 

แนวทางและว ิธีการที่กําหนด 
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5.3  กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพ ัฒนาองค ์กรปกครองส่วนท ้องถ่ินกําหนด 

เครื ่องม ือที่ใช้ในการต ิดตามประเมินผลอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปนี้ 
1. การใช้แบบสอบถาม 
2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 
4. การประเมินโดยหน่วยงานภายนอก 
5. การประเมินตัวช้ีวัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินยุทธศาสตร์ ซึ่งจะมีการประเมิน
ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 

พนัธกิจ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2559 

หน่วยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

1.การเพ่ิม
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการที่ดี 

1.พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการองค์กร 

1.นวัตกรรมในการ
บริการประชาชน
(Common KPI) 

7 งานบริการ สํานัก
ปลัดเทศบาล 

  2.ระดับความสําเร็จ
ของการจัดระบบ
ฐานข้อมูล  
(Common KPI) 

ระดับ 2 : การ
ทดลองใช้ระบบ 
ระดับ 3 : ระบบใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

  3.ร้อยละของการแก้ไข
ปัญหาเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ได้ตามเกณฑ์ที่
กําหนด  
(Common KPI) 

80 % กองวิชาการและ
แผนงาน 

  4.ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติ
ตามอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาล 
(Common KPI) 

85 % กองวิชาการและ
แผนงาน 

  5.ร้อยละของการทํา
ประชาคมบรรลุตาม
มาตรฐานกลางที่
กําหนด  
(Common KPI) 

95 % กองวิชาการและ
แผนงาน 
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พนัธกิจ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2559 

หน่วยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

  6.ร้อยละของ
ประชาชนแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายรับรู้
ข่าวสารที่สําคญัของ
เทศบาล 

78 % กองวิชาการและ
แผนงาน 

 2.พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใน
องค์กร 

7.บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม 40 ช่ัวโมง
ต่อคนต่อปี  
(Common KPI) 

100 % สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 3.เพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

8.ร้อยละของการ
จัดหารายได้เองต่อ
รายได้ทั้งหมดของ
เทศบาล 

20 % สํานักการคลัง 

  9.อัตรารายรับต่อ
รายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่
กําหนด 

0.95 – 1.05 เท่า สํานักการคลัง 

  10.ร้อยละของการ
เบิกจ่ายเงินทันตามที่
กําหนด  
(Common KPI) 

98 % สํานักการคลัง 

  11.ร้อยละของจํานวน
เงินคงเหลือจากการ
ดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 

10 % สํานักการคลัง 

  12.ความสามารถใน
การประหยัดพลังงา
12.1 สามารถลด
กระแสไฟฟ้าสาธารณะ 
12.2 สามารถใช้
กระแสไฟฟ้าสาธารณะ
เพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับสิทธ์ิ 
12.3 สามารถ
ประหยัดพลังงาน
เช้ือเพลิง (Common 
KPI) 

 
 

5.80 % 
 

5.80 % 
 
 

5.80 % 

สํานักการช่าง 
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พนัธกิจ ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
2559 

หน่วยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

  13.โครงการในเทศ
บัญญัติงบประมาณที่
ได้ดําเนินการบรรลุผล
สัมฤทธ์ิ  
(Common KPI) 

85 % กองวิชาการและ
แผนงาน 

2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

4.พัฒนาการจัด
การศึกษา 

14.สถานศึกษามีผล
การประเมินคุณภาพ
จัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์
คุณภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ร้อยละของจํานวน
มาตรฐานที่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
ในระดับดีเย่ียม 

88.10  

สํานักการศึกษา 

  15.ร้อยละของเด็ก
ก่อนวัยเรียนได้เข้า
เรียนในสถานศึกษา
ตามความต้องการ 

98 % สํานักการศึกษา 

  16.ร้อยละของ
กิจกรรมส่งเสริมเด็ก 
เยาวชนที่บรรลุ
เป้าหมาย 

86 % สํานักการศึกษา 

 5.พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

17.ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 

ป.6 = 47 % 
ม.3 = 37 % 
ม.6 = 37 % 

สํานักการศึกษา 

  18.ร้อยละของ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

ป.6 = 69 % 
ม.3 = 40 % 
ม.6 = 65 % 

สํานักการศึกษา 

  19.ร้อยละของ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

ป.6 = 50 % 
ม.3 = 40 % 
ม.6 = 53 % 

สํานักการศึกษา 
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  20.ร้อยละของ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

ป.6 = 57 % 
ม.3 = 35 % 
ม.6 = 40 % 

สํานักการศึกษา 

 6.ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเช่ือมโยง
กับการ
ท่องเที่ยว 

21.ระดับความสําเร็จ
ของการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บูรณการความ
ร่วมมือในการ

บริหารจัดการองค์
ความรู้มรดกทาง

ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับจังหวัด 

สํานักการศึกษา 

  22.ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคณุธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยม 
และคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ 

98.50 % สํานักการศึกษา 

 7.การ
เสริมสร้าง
เครือข่ายภาครัฐ 
เอกชนและ
ประชาชน 

23.จํานวนเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
จัดบริการสาธารณะ 
(Common KPI) 

5 เครือข่าย กองวิชาการฯ 

 8.พัฒนาระบบ
บริการด้าน
สาธารณสุข 

24.จํานวนตลาดผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

-ตลาดสดผ่าน
เกณฑ์ 
ระดับดี 1 แห่ง 
ระดับดีมาก 2 แห่ง 
-ตลาดโต้รุ่งผ่าน
เกณฑ์โรงอาหาร
ปลอดภัย 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

  25.โรงฆ่าสัตว์ได้
มาตรฐาน ISO 9000 

โรงฆ่าสัตว์ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ของกรมปศุสัตว์
จํานวน 19  ขอ้ 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 
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  26.สุนัข-แมวจรจัด
ได้รับการคุมกําเนิด
ถาวรร้อยละ 30 ของ
จํานวนสัตว์ที่ได้รับการ
สํารวจ 

สุนัข-แมวจรจดั
ได้รับการคุมกําเนิด
ถาวรร้อยละ  35 
ของจํานวนสัตว์ที่

สํารวจ 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

  27.ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเร้ือรังรายใหม่ ไม่
เกินเกณฑ์ที่ สปสช.
กําหนด 

1.จํานวนผู้ป่วย
โรคเบาหวานราย
ใหม่เท่ากับร้อยละ 
4.18 
2.จํานวนผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง
รายใหม่เท่ากับร้อย
ละ 7.15 
 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

  28.ประชาชนได้รับ
การเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จํานวนผู้ป่วยลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของค่ามัธย-
ฐานย้อนหลัง  5 ปี 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

  29.ร้อยละการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
องค์การอนามัยโลก 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10) 

ร้อยละการต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควรไม่
เกินร้อยละ 9.25 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

  30.การดูแลผูสู้งอายุ
ระยะยาว (Long 
Term Care) ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานกรม
อนามัยกระทรวง
สาธารณสุข 

การดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long 
Term Care) ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
กรมอนามัย
กระทรวง
สาธารณสุข 6 ข้อ 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

 9.สร้างความ
สมดุลของระบบ
นิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

31.ปริมาณขยะที่
นําไปกําจัดลดลง 

ปริมาณขยะทีนํ่าไป
กําจัดลดลงร้อยละ 

50 % 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 
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  32.ระดับความสําเร็จ
การรวบรวมนํ้าเสียเข้า
สู่ระบบบําบัด 

ระดับ  3  จัดทํา
แผนการดําเนินการ 
ระดับ 4 
ดําเนินการก่อสร้าง 

สํานักการ
สาธารณสุขฯ 

 10.พัฒนาพ้ืนที่
สาธารณะให้
เช่ือมโยงภาค
การท่องเที่ยว 

33.มีพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ิมขึ้น 

9 ตารางเมตร/คน สํานักการช่าง 

  34.ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาพ้ืนที่ให้
เป็น Land Mark ของ
เมือง 

ระดับ 1 ศึกษา
แบบการพัฒนา
พ้ืนที่ให้เป็น Land 
Mark  
ระดับ 2 ออกแบบ
การพัฒนาพ้ืนที่ให้
เป็น  Land Mark  
ของเมือง 

สํานักการช่าง 

 11.พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐาน 

35.ถนนได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรที่ชํารุดให้
อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ไม่น้อยกว่า 
4,000 ตร.ม. 

สํานักการช่าง 

  36.ทางเท้าได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง 

ทางเท้าได้รับการ
ซ่อมแซมปรับปรุง
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,000 ตร.ม. 

สํานักการช่าง 

  37.จํานวนจุดที่มีนํ้า
ท่วมขังบนผิวจราจร
ลดลง 

แก้ไขนํ้าท่วมขัง
บริเวณถนนทุ่งศรี
เมือง 

สํานักการช่าง 

3.การสร้างสังคม
ให้น่าอยู่และ
เข้มแข็ง 

12.พัฒนา
ชุมชนให้
เข้มแข็ง 

38.จํานวนชุมชนที่
เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 

ระดับดีมาก 23 
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 13.สร้างความ
มั่นคงในชีวิต
ของคนในชุมชน 

39.ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
อาชีพได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

9 กลุ่ม กองสวัสดิการ
สังคม 
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  40.ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนได้รับการ
ช่วยเหลือ 

39 คน กองสวัสดิการ
สังคม 

 14.สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

41.ลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน (10 คนต่อ
แสนประชากร) ตาม
มาตรฐานสากล 

10 คนต่อแสน
ประชากรตาม
มาตรฐานสากล 
(ไม่เกิน 3 คน) 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

  42.ป้องกันการเกิด
อัคคีภัยในอาคาร
บ้านเรือน 

เกิดอัคคีภัย 2 ครั้ง สํานัก
ปลัดเทศบาล 
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