รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ข
คํานํา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กําหนดการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคณะกรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยดั ง กล่ า ว คณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) เพื่อรายงาน
ผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้นายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แผนพัฒนาเทศบาล
(พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
วิสัยทัศน์
“กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล”
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๑. การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์/ตัวชีว้ ัด/กลยุทธ์การพัฒนากาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
พันธกิจที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 1. การปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กร
2. การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. มีการปรับปรุงกลไกในการทํางาน
2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
การปรับปรุงกลไกการทํางานงานขององค์กร

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1.นวัตกรรมในการบริการประชาชน
2.ระดับความสําเร็จของการจัดระบบฐานข้อมูล
3. ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ได้
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
4. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาล

การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

1. ร้อยละของการทําประชาคมบรรลุตามมาตรฐาน
กลางที่กําหนด
2. ร้อยละของประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมายรับรู้
ข่าวสารที่สําคัญของเทศบาล
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทุนมนษย์ ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การ
บริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
พันธกิจที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- บุคลากรได้รบั การพัฒนา
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
บุคลากรมีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทุนมนษย์ ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การ
บริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
พันธกิจที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้
5. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. การบริหารจัดการด้านงบประมาณบรรลุผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดหารายได้
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
ร้อยละของการจัดหารายได้เองต่อรายได้ทั้งหมด
ของเทศบาล
1. อัตรารายรับต่อรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด
2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทันตามที่กําหนด
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
3. ร้อยละของจํานวนเงินคงเหลือจากการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ความสามารถในการประหยัดพลังงาน
- สามารถลดกระแสไฟฟ้าสาธารณะ
- สามารถใช้กระแสไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้นจาก
ที่ได้รับสิทธิ์
- สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
5. โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณที่ได้
ดําเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทุนมนษย์ ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การ
บริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 6. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1.สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์คุณภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนได้เข้าเรียนในสถานศึกษา
ตามความต้องการ
3. ระดับความสําเร็จจัดการกิจกรรมส่งเสริมเด็ก เยาวชน

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทุนมนษย์ ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 7. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- นักเรียนผ่านเกณฑ์ผลทดสองทางการศึกษา
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
3.ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีศลิ ปวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 8. ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- ความสําเร็จของการจัดการงานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่เชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยว

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการค้า การลงทุน
และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาชน
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 9. มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
มีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะ

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
จํานวนเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการ
สาธารณะ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างสังคาที่มีความมั่นคงและสงบสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู-่
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 10. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
11. มีการป้องกันและควบคุมโรค
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพดี
2. อัตราผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
มีการป้องกันและควบคุมโรค

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1. จํานวนตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ไม่เกินเกณฑ์
ที่ สปสช.กําหนด
1. โรงฆ่าสัตว์ได้มาตรฐาน ISO 9000
2. จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
3. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างสังคมที่มีความั่นคงและสงบสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 สร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 12. บ้านเมืองสะอาดสวยงาม
13. การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. ความสามารถในการจัดการขยะ
2. การจัดการน้ําเสียมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
บ้านเมืองสะอาดสวยงาม

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
ปริมาณขยะทีน่ ําไปกําจัดลดลง

การสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระดับความสําเร็จการรวบรวมน้ําเสียเข้าสู่ระบบ
บําบัด

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาพืน้ ทีส่ าธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 14. มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- จํานวนพื้นทีส่ ีเขียวในเขตเทศบาล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า กราลงทัน
นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
พันธกิจที่ 2 : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์ที่ 15. มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- จํานวนพื้นที่ในการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
มีโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองที่เหมาะสม

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1. ถนนได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
2. ทางเท้าได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
3. จํานวนจุดที่มีน้ําท่วมขังบนผิวจราจรลดลง

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน
นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
พันธกิจที่ 3 : การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 16. ชุมชนพึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
- จํานวนชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
จํานวนชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 13 สร้างความมั่นคงในชีวติ ของคนในชุมชน
พันธกิจที่ 3 : การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 17. มีการสร้างงานสร้างอาชีพและกองทุนสนับสนุน
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. กลุ่มอาชีพในชุมชนเข้มแข็ง
2. ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการช่วยเหลือ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
มีการสร้างงานอาชีพและกองทุนสนับสนุน

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการช่วยเหลือ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหารภายใต้การ
บริการงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 14 สร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
พันธกิจที่ 3 : การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 18. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วดั ระดับเป้าประสงค์
1. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล
2. ความสําเร็จในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วดั ระดับกลยุทธ์
1. ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (10
คนต่อแสนประชากร) ตามมาตรฐานสากล
2. ป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือน
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
1.ยุทธศาสตร์จังหวัด
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้าํ สร้างสังคมทีม
่ ีความมั่นคงและสงบสุข
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
: ยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้
การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
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แบบที่ 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คําชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทํา
การประเมินรายการทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ประเด็นการประเมิน
๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
๑.๑ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
๑.๔ มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทําร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒ การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของเทศบาลมาจัดทําฐานข้อมูล
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล
๒.๔ มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
๒.๕ มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
๒.๖ มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
๒.๗ มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล
๒.๘ มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

,
มีการ
ดําเนินการ




















ไม่มีการ
ดําเนินการ
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายไตรมาส
คําชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
2. รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส

,

 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)  ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563)
 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563)
 ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563)

ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์
จํานวน

1. พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
2. พัฒนา
ศักยภาพ
ของ
บุคลากรใน
องค์กร
3. การเพิ่ม
ประสิทธิภา
พในการ
ปฏิบัติ
ราชการ
4.
พัฒนาการ
จัด
การศึกษา
5. พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรียน
6. ส่งเสริม
ขนบธรรม
เนียม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธร
รมและภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

จํานวน

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

จํานวน

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

จํานวน

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

จํานวน

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)

23

6,484,400

25

7,469,000

30

18,343,000

24

10,121,000

23

7,221,000

13

2,378,000

15

2,707,000

15

2,843,000

16

3,843,000

15

2,843,000

4

7,512,500

2

6,982,500

20

17,876,900

3

8,918,900

3

8,918,900

33

37,496,950

36

44,716,950

35

72,248,645

34

60,324,794

33

53,417294

21

36,459,000

22

36,859,000

23

38,381,154

22

38,034,144

22

38,034,144

12

5,119,000

12

5,204,000

12

3,274,000

12

3,274,000

12

3,274,000
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ยุทธศาสตร์
จํานวน

ปี 2561
งบประมาณ
(บาท)

จํานวน

ปี 2562
งบประมาณ
(บาท)

จํานวน

ปี 2563
งบประมาณ
(บาท)

จํานวน

ปี 2564
งบประมาณ
(บาท)

จํานวน

ปี 2565
งบประมาณ
(บาท)

เชื่อมโยงกับ
การ
ท่องเที่ยว
7. การ
เสริมสร้าง
เครือข่าย
ภาครัฐเอกชน
และประชาชน
8. พัฒนา
ระบบบริการ
ด้าน
สาธารณสุข
9. สร้างความ
สมดุลของ
ระบบนิเวศน์
และ
สิ่งแวดล้อม
10.พัฒนา
พื้นที่สาธารณะ
ให้เชื่อมโยง
ภาคการ
ท่องเทีย่ ว
11. พัฒนา
และปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน
12. พัฒนา
ชุมชนให้
เข้มแข็ง

21

2,630,000

24

3,470,000

24

3,040,000

23

2,640,000

23

2,640,000

28

13,034,340

31

6,055,940

35

10,091,040

33

5,875,040

33

6,335,040

14

54,350,000

20

74,680,000

26

222,652,000

24

242,652,000

23

217,592,000

2

950,000

6

4,665,000

9

68,847,500

4

130,950,000

3

100,950,000

35

152,376,800

34

291,593,000

78

361,526,000

37

317,800,000

20

260,003,600

28

33,475,960

29

36,875,960

34

56,940,960

29

34,265,960

28

33,415,960

13. สร้าง
ความมั่นคง
ในชีวิตของ
คนในชุมชน
14. สร้าง
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

2

220,000

2

220,000

2

220,000

2

220,000

2

220,000

13

4,300,800

14

5,760,800

15

7,060,800

13

6,790,800

12

7,560,800

249

356,787,750

272

727,259,150

358

883,344,999

276

865,709,638

252

742,425,738

รวมทั้งสิ้น
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา พ.ศ. 2563 (ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
2. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กร
3. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
4. พัฒนาการจัด
การศึกษา
5. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน
6. ส่งเสริมขนบธรรม
เนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยว
7. การเสริมสร้าง
เครือข่ายภาครัฐเอกชน
และประชาชน
8. พัฒนาระบบบริการ
ด้านสาธารณสุข
9. สร้างความสมดุล
ของระบบนิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อม
10.พัฒนาพื้นที่
สาธารณะให้เชื่อมโยง
ภาคการท่องเที่ยว
11. พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน
12. พัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง
13. สร้างความมั่นคง
ในชีวิตของคนในชุมชน
14. สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
30

แผนพัฒนา
งบประมาณ
18,343,000

อนุมัติงบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
23
13,026,000

ลงนามสัญญา
จํานวน
งบประมาณ
13
2,568,296

จํานวน
15

เบิกจ่าย
งบประมาณ
4,496,311

15

2,843,000

13

1,720,000

0

0

6

2,263,234

20

17,876,900

5

1,270,000

1

150,000

4

1,160,492

35

72,248,645

13

37,172,294

2

2,909,914

5

14,536,735

23

38,381,154

15

28,257,154

0

0

11

14,959,917

12

3,274,000

8

1,950,000

0

0

6

1,100,042

24

3,040,000

15

1,260,000

0

0

11

816,300

35

10,091,040

13

1,735,000

2

180,200

7

284,160

26

222,652,000

13

4,565,000

0

0

10

4,173,453

9

68,847,500

2

2,550,000

0

0

0

0

78

361,526,000

35

171,664,100

5

1,663,600

10

1,845,698

34

56,940,960

24

2,085,000

1

120,000

10

752,180

2

220,000

2

50,000

0

0

0

0

15

7,060,800

7

1,960,000

2

240,000

3

301,679

358

883,344,999

188

269,164,548

26

7,832,010

98

46,690,201
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563
1. การติดตามและประเมินผลและพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เชิงปริมาณ
โครงการแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี จําวนโครงการทั้งสิ้น 358 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้
883,344,999 บาท มีการอนุมัติงบประมาณ 188 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 269,164,548 บาท ของ
โครงการตามแผนพัฒนามีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา 26 โครงการ เป็นเงิน 7,832,010 บาท
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริการจัดการองค์กร มีจํานวนโครงการ 30 โครงการ ได้รับ
อนุ มั ติ ง บประมาณ 23 โครงการ งบประมาณ 13,026,000 บาท มี ก ารก่ อ หนี้ ผู ก ผั น /ลงนามสั ญ ญา
13 โครงการ งบประมาณ 2,568,296 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 15 โครงการ งบประมาณ 4,496,311 บาท
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร มีจํานวนโครงการ 15 โครงการ ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ 13 โครงการ งบประมาณ 1,720,000 บาท ไม่มีการก่อหนี้ผูกผัน/ลงนามสัญญา เบิกจ่าย
งบประมาณ 6 โครงการ งบประมาณ 2,263,234 บาท
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีจํานวนโครงการ 35 โครงการ
ได้รับอนุมัติงบประมาณ 5 โครงการ งบประมาณ 1,270,000 บาท มีการก่อหนี้ผูกผัน/ลงนามสัญญา 1 โครงการ
งบประมาณ 150,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 4 โครงการ งบประมาณ 1,160,492 บาท
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษา มีจํานวนโครงการ 35 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ
13 โครงการ งบประมาณ 37,172,294 บาท มีการก่อหนี้ผูกผัน/ลงนามสัญญา 2 โครงการ งบประมาณ
2,909,914 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 5 โครงการ งบประมาณ 14,536,735 บาท
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจํานวนโครงการ 23 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ
15 โครงการ งบประมาณ 28,257,154 บาท ไม่มีการก่อหนี้ผูกผัน/ลงนามสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการ 11 โครงการ งบประมาณ 14,959,917 บาท
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว มีจํานวนโครงการ 12 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 8 โครงการ งบประมาณ
1,950,000 บาท ไม่มีการก่อหนี้ผูกผัน/ลงนามสัญญา เบิกจ่ายงบประมาณ 6 โครงการ งบประมาณ 1,100,042
บาท
7. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐเอกชนและประชาชน มีจํานวนโครงการ 24
โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 15 โครงการ งบประมาณ 1,260,000 บาท ไม่มีการก่อหนี้ผูกผัน/ลงนาม
สัญญา เบิกจ่ายงบประมาณ 11 โครงการ งบประมาณ 816,300 บาท
8. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข มีจํานวนโครงการ 35 โครงการ ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 13 โครงการ งบประมาณ 1,735,000 บาท มีการก่อหนี้ผูกผัน/ลงนามสัญญา 2 โครงการ
งบประมาณ 180,200 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 7 โครงการ งบประมาณ 284,160 บาท
9. ยุทธศาสตร์พัฒนาสร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม มีจํานวนโครงการ 26
โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 13 โครงการ งบประมาณ 4,565,000 บาท ไม่มีการก่อหนี้ผูกผัน/ลงนาม
สัญญา เบิกจ่ายงบประมาณ 10 โครงการ งบประมาณ 4,173,453 บาท
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10. ยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว มีจํานวนโครงการ 9
โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ งบประมาณ 2,550,000 บาท ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกผัน/ลงนาม
สัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณ
11. ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมีจํานวนโครงการ 78 โครงการ
ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณ 35 โครงการ งบประมาณ 171,664,100 บาท มี ก ารก่ อ หนี้ ผู ก ผั น /ลงนามสั ญ ญา
5 โครงการ งบประมาณ 1,663,600 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 10 โครงการ งบประมาณ 1,845,698 บาท
12. ยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีจํานวนโครงการ 34 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ
24 โครงการ งบประมาณ 2,085,000 บาท มี ก ารก่ อ หนี้ ผู กผั น /ลงนามสั ญ ญา 1 โครงการ งบประมาณ
120,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 10 โครงการ งบประมาณ 752,180 บาท
13. ยุทธศาสตร์พัฒนาสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน มีจํานวนโครงการ 2 โครงการ
ได้รับอนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท มีการก่อหนี้ผูกผัน/ลงนามสัญญา 2 โครงการ
งบประมาณ 240,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 3 โครงการ งบประมาณ 301,679 บาท
14. ยุทธศาสตร์พัฒนาสร้างคามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีจํานวนโครงการ
15 โครงการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ 7 โครงการ งบประมาณ 1,960,000 บาท มีการก่อหนี้ผูกผัน/ลงนาม
สัญญา 2 โครงการ งบประมาณ 240,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 3 โครงการ งบประมาณ 301,679 บาท
2. การติดตามและประเมินผลและพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เชิงคุณภาพ
เนื่องจากมี การแพร่เชื้อหรือติเชื้อในระบบทางเดินหายใจของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
ส่งผลให้มีบางโครงการที่ชะลอการดําเนินการ และจะดําเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง
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บัญชีสรุปผลการดําเนินงานแยกยุทธศาสร์ และแผนงาน
ช่วง 6 เดือนแรก (ผลการดําเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานสาธารณสุข
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.5 แผนงานเคหะชุมชน
รวม
3) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการศึกษา
3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

จํานวนโครงการ
ทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ
แล้วเสร็จ
(บาท)

โครงการที่ยังไม่ได้
ดําเนินการใน 6 เดือนแรก

โครงการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
และจะดําเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง

หน่วยงานที่
ดําเนินการ

๑๓
๑
๗
๑
1
๒๓

2
๒

200,000
๒๐๐,๐๐๐

1
๑

10
1
7
1
1
๒๐

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน

๘
๑
๒
๑
๑

4
0
1
0
0

150,000
50,000
-

1
1
0
1
0

3
0
1
0
1

สํานักการคลัง
สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน

๑๓

๕

๓

๕

๑
๓
๑

0
0
0

0
0
0

1
3
1

๕

๐

๐

๕

๒๐๐,๐๐๐
๐

สํานักการคลัง
สํานักการศึกษา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน
4) พัฒนาการจัดการศึกษา
4.1 แผนงานการศึกษา
4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

จํานวนโครงการ
ทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ
แล้วเสร็จ
(บาท)
250,000

โครงการที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ

โครงการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
และจะดําเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง

หน่วยงานที่
ดําเนินการ

1
0

11
0

สํานักการศึกษา

๑

๑๑

0

6
3

๑๒
๑

0
1

รวม
5) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
5.1 แผนงานการศึกษา
5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑๓

๑

๙
๖

3
3

รวม
6) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยว
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
7) การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
7.3 แผนงานการศึกษา
7.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
7.5 แผนงานเคหะและชุมชน

๑๕

๖

๗๙๐,๐๐๐

๐

๙

๒
๖
๘

1
2
๓

200,000
480,000
๖๘๐,๐๐๐

0
0
๐

1
4
๕

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา

๒
๒
๓
๒
๔

1
1
0
1
0

100,000
100,000
100,000
-

0
0
0
0
0

1
1
3
1
4

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการศึกษา
สํานักการสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน

๒๕๐,๐๐๐
180,000
610,000

สํานักการศึกษา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน
7.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จํานวนโครงการ
ทั้งสิ้น
๒

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ
แล้วเสร็จ
(บาท)
0

รวม
8) พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
8.1 แผนงานสาธารณสุข
8.2 แผนงานเคหะและชุมชน

๑๕

๓

๑๒
๑

1
0

รวม
9) สร้างความสมดุลของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม
9.1 แผนงานบริหารทั่วไป
9.2 แผนงานเคหะและชุมชน

๑๓

1

๒
๑๑

0
0

รวม
10) พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาค
การท่องเที่ยว
10.1 แผนงานเคหะและชุมชน
10.2 แผนงานศาสนาและนันทนาการ

๑๓

๐

๑
๑

0
0

๒

0

รวม

๓๐๐,๐๐๐
50,000
50000

๐

0

โครงการที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ
0

โครงการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
และจะดําเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง
2

๐

๑๒

0
0

11
1

0

12

0
0

2
11

๐

๑๓

0
0

1
1

0

2

หน่วยงานที่
ดําเนินการ
กองสวัสดิการสังคม

สํานักการสาธารณสุขฯ

สํานักปลัดเทศบาล
สํานักการสาธารณสุขฯ

สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน
11) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน
11.1 แผนงานเคหะและชุมชน
11.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

จํานวนโครงการ
ทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ
แล้วเสร็จ
(บาท)

๓
๓๒

0
8

รวม
12) พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
12.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

๓๕

๘

๒๔

7

รวม
13) สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
13.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
13.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒๔

๗

๑
๑

0
0

รวม
14) สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
14.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๒

๐

1
๖

0
1

๗
๑๘๘

๑
๓๗

รวม
รวมทั้งสิ้น

3,377,000
๓,๓๗๗,๐๐๐
745,000
๗๔๕,๐๐๐
๐

-

๐
๖,๕๙๒,๐๐๐

โครงการที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ

โครงการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
และจะดําเนินการในช่วง 6 เดือนหลัง

หน่วยงานที่
ดําเนินการ

0
4

3
20

สํานักการช่าง

๔

๒๓

1

16

๑

๑๖

0
1

1
0

๑

๑

0
1

1
4

๑
๑๒

๕
๑๓๙

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

สํานักปลัดเทศบาล
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ในช่วง 6 เดือนแรก (ผลการดําเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการจัดทํารายงาน
กิจการเทศบาล

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
-จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 24 ก.พ. 63
- จัดทําหนังสือรายงาน
ในรอบปีงบประมาณ 2562
กิจการ ประจําปี 2562
งบประมาณ 100,000 บาท
จํานวน 415 เล่ม

-จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ ธ.ค. 62 - ม.ค. 63
2 โครงการเทศบาลพบสื่อ
มวลชนและผู้ประกาศข่าว แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
ชุมชน
สื่อมวลชนและผู้ประกาศชุมชน
ชุมชน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
งบประมาณ 50,000 บาท

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการหอ
กระจายข่าวชุมชนและผู้
ประกาศข่าวชุมชน

-ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนา ม.ค. - เม.ย. 63
ศักยภาพด้านการนําเสนอข่าวสารของ
คณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน
งบประมาณ 50,000 บาท

20 ธ.ค. 62

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ข้อเท็จจริงแก่สื่อมวลชนทุก
แขนงและมีการร่วมกันบํา
เพ็ญสาธารณะประโยชน์
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์

ยังไม่ได้ดําเนินการ -

- เนื่องจากเลื่อน
การเดินทางเพื่อ
ป้องกันโรคระบาด
ไวรัสโคโลนา

สนับสนุนตัวชี้วัด

หมายเหตุ

- ร้อยละของ
กองวิชาการและ
ประชาชนแต่ละ
แผนงาน
กลุ่มเป้าหมายรับ
รู้ข่าวสารที่สําคัญ
ของเทศบาล
- ร้อยละของ
กองวิชาการและ
ประชาชนแต่ละ
แผนงาน
กลุ่มเป้าหมายรับ
รู้ข่าวสารที่สําคัญ
ของเทศบาล
- ร้อยละของ
กองวิชาการและ
ประชาชนแต่ละ
แผนงาน
กลุ่มเป้าหมายรับ
รู้ข่าวสารที่สําคัญ
ของเทศบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ผลการดําเนินการ
ชื่อโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ลําดับ
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
ตามตัวชี้วัด
ที่
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
1 โครงการอบรมคุณธรรม
-จัดอบรมพนักงานเทศบาลพนักงาน
ต.ค. 62
24 ต.ค. 62
- พนักงานเทศบาล พนัก- จริยธรรมนําการปฏิบัติงาน ครูเทศบาลลูกจ้างประจําและพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประพนักงาน ลูกจ้างประจํา งานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
จํา พนักงานสถานธนานุบาล
และพนักงานจ้าง
ไม่น้อยกว่า 40 ซม.ต่อคนต่อปี
และพนักงานจ้าง เข้าร่วม
งบประมาณ 50,000 บาท
ในครั้งนี้ 300 คน
2 โครงการประชุมมอบนโยบาย - จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจําปี
การปฏิบัติราชการและ
-จัดการประชุมมอบนโยบายการ
พิธีลงนาม MOU
ปฏิบัติราชการประจําปี
โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 300 คน
งบประมาณ 30,000 บาท
3 โครงการประเมินการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประเมิน
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
งบประมาณ 50,000 บาท

สนับสนุนตัวชี้วัด

หมายเหตุ

- บุคลากรได้รับ สํานักปลัดเทศบาล
การฝึกอบรม 40
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
(Common KPI)

ต.ค. 62

24 ต.ค. 62

- ผู้อํานวยการสํานัก/กอง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติราชการเพื่อให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน โดยผู้ใต้บังคับชา
เข้าร่วมในครั้งนี้ 300 คน

- บุคลากรได้รับ สํานักปลัดเทศบาล
การฝึกอบรม 40
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
(Common KPI)

พ.ย. - ธ.ค. 62

13 ธ.ค. 62

- ผลการประเมินตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของสํานัก / กอง
บรรลุเป้าหมาย 18 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุ 17 ตัวชี้วัด

-

กองวิชาการฯ
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ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
4 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่
เจ้าหน้าที่เทศบาลและอาสา
สมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการ

บริหารงาน (อสต.)

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
ธ.ค. 62 - ก.พ. ยังไม่ได้ดําเนินการ -ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อ
- เนื่องจากประสบ
ปัญหาในการแพร่
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จะดําเนินการในช่วง
พ.ศ.2500
6 เดือนหลัง
เชื้อหรือติดเชื้อใน
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ระบบทางเดินหาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ใจของโรคปอดอัก
ภาครัฐ พ.ศ.2500
เสบจากเชื้อไว้รัส
-กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการ
โคโรนา
เกี่ยวข้องต่าง ๆ
งบประมาณ 20,000 บาท

5 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติ -เพื่อจัดฝึกอบรมเพื่อทบทวนให้ความ ธ.ค. 62 - ก.พ.
งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ รู้และสามารถปฏิบัติงานในระบบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้อง บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS)
ถิ่น(e-LAAS) แก่เจ้าหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จํานวน 100 คน
งบประมาณ 150,000 บาท

21 ธ.ค. 62

- เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง- กาฬสินธุ์มีความรู้ ความเข้า
ใจในการปฏิบัติงานด้านการ

-

หมายเหตุ
สํานักการคลัง

สํานักการคลัง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ชื่อโครงการ
ลําดับ
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ที่
- จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้าน
1 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายแก่ประชาชน กฎหมายที่มีความจําเป็นต้องใช้ใน
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชีวติ ประจําวันให้กับตัวแทนชุมชนๆ
ใน 36 ชุมชน ชุมชนละไม่
น้อยกว่า 3 คน
งบประมาณ 50,000 บาท

ผลการดําเนินการ
หมายเหตุ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
ม.ค. - มี.ค. 63 ยังไม่ได้ดําเนินการ - เนื่องจากประสบ กองวิชาการและ
จะดําเนินการในช่วง
ปัญหาในการแพร่
แผนงาน
6 เดือนหลัง
เชื้อหรือติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหาย
ใจของโรคปอดอัก
เสบจากเชื้อไว้รัส
โคโรนา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
2.3 แผนงานการศึกษา
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการจัดงานวันครู

ผลการดําเนินการ
หมายเหตุ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
- ส่งเสริม ยกย่องและผดุงเกียรติ
ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
- ครูที่ได้รับการยกย่องและ สํานักการศึกษา
ผู้ประกอบการวิชาชีพครู
ผดุงเกียรติผ้ปู ระกอบวิชาชีพครูแบ่งการประกวดดังนี้
- เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น
1. ประกวดครูดีเด่น
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตาม
2. ประกวดสื่อกลุ่มสาระ
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
การเรียนรู้ 9 กลุ่มสาระ
งบประมาณ 50,000 บาท
3. ประกวดคําขวัญวันครู
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ผลการดําเนินการ
ชื่อโครงการ
หมายเหตุ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ลําดับ
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
ที่
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
ธ.ค. 62 - ก.พ. 63 ยังไม่ได้ดําเนินการ 1 โครงการแข่งขันกีฬาองค์กร -จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร
- เนื่องจากประสบ สํานักการศึกษา
ปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ เทศบาลได้มีสุขภาพพลานามัยที่
จะดําเนินการในช่วง
ปัญหาในการแพร่
แข็งแรงสมบูรณ์มีความสัมพันธ์อันดี
6 เดือนหลัง
เชื้อหรือติดเชื้อใน
กับชุมชนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
ระบบทางเดินหาย
แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ใน
ใจของโรคปอดอัก
จังหวัดกาฬสินธุ์
เสบจากเชื้อไว้รัส
งบประมาณ 150,000 บาท
โคโรนา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา
4.1 แผนงานการศึกษา
ชื่อโครงการ
ลําดับ
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ที่
1 โครงการจัดทําแบบประเมิน - จัดทําเครื่องมือประเมินทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3 กลุ่มสาระที่กําหนด
งบประมาณ 30,000 บาท

ผลการดําเนินการ
หมายเหตุ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
พ.ย. 62 - มี.ค. ยังไม่ได้ดําเนินการ - เนื่องจากประสบ
สํานักการศึกษา
จะดําเนินการในช่วง
ปัญหาในการแพร่
6 เดือนหลัง
เชื้อหรือติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหาย
ใจของโรคปอดอัก
เสบจากเชื้อไว้รัส
โคโรนา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา
4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

ผลการดําเนินการ
หมายเหตุ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
- นักเรียน นักศึกษาผู้ปกครองที่
ม.ค. 63
- นักเรียน นักศึกษาและ - นักเรียน นักศึก- สํานักการศึกษา
11 ม.ค. 63
อยู่ในเขตเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ษามีส่วนร่วมใน
กรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามหน้าจํานวน 1,200 คน และมี กิจกรรมที่จัดขึ้น
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)
หน่วยงานห้างร้านเอกชน แต่มีเวลาที่จํากัด
งบประมาณ 250,000 บาท
ให้ความร่วมมือในการออก - จํานวนของราง
ร้านแจกอาหาร ของขวัญ วัลที่เตียมไว้ไม่
เครื่อง จํานวน 40 หน่วย- เพียงพอต่อจํานวน
งาน
นักเรียน นักศึกษา
ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวน
มาก
แนวทางแก้ไข
- ควรประสานขอ
ความอนุเคราห์
หน่วยงานราชการ
ห้างร้านต่างๆ ให้
การสนับสนุนของ
ขวัญในการจัดกิ่จกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
5.1 แผนงานการศึกษา
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการปัจฉิมนิเทศ

เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
- มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งบประมาณ 50,000 บาท

2 โครงการฝึกอบรมเยาวชน - จัดฝึกอบรมนักเรียนในสังกัดเทศ
มัคคุเทศก์สํานึกรักบ้านเกิด บาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อการเรียนรู้
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์
งบประมาณ 30,000 บาท

ผลการดําเนินการ
หมายเหตุ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
มี.ค. 63
- นักเรียนที่สําเร็จการศึก- สํานักการศึกษา
20 มี.ค. 63
ษามีจํานวนทั้งสิ้น 611 คน
แยกได้ดังนี้
- ระดับปฐมวัย 329 คน
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 238 คน
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
จํานวน 30 คน
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
จํานวน 14 คน
พ.ย. - ธ.ค. 62

13 มี.ค. 63

- นักเรียนโรงเรียนในสัง- กัดเทศบาลผ่านการฝึกอบรมเยาวชนสํานึกรักบ้านเกิด
สามารถที่จะถ่ายทอดความ
รู้ให้แก่บุคคลหรือนักท่องเทียวได้

-

สํานักการศึกษา
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ผลการดําเนินการ
ชื่อโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ลําดับ
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
ตามตัวชี้วัด
ที่
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
3 โครงการฝึกอบรมและศึกษา - บุคลากรทางการศึกษาของสถาน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 21 ก.พ. 63
- บุคลกรทางการศึกษาได้ ดูงานเข้าค่ายวิชาการ
ศึกษาในสังกัดเทศบาลจัดกิจกรรม
รับความรู้และทักษะในการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะกระบวน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์
O-NET ของนักเรียนในสถานศึกษา
ทางการเรียน ทั้ง 4 กลุ่ม
งบประมาณ 100,000 บาท
สาระ

สนับสนุนตัวชี้วัด

หมายเหตุ

- ผลการทดสอบ สํานักการศึกษา
ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้น
ฐาน (O-NET)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
- เข้าค่ายเก็บตัวนักเรียนและนํานัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ
งบประมาณ 500,000 บาท

2 โครงการแข่งขันกีฬาเครือ -จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์
ข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์
งบประมาณ 50,000 บาท

ผลการดําเนินการ
หมายเหตุ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
ต.ค. - ธ.ค. 62
- ผลการแข่งขันกีฬาระดับ - ระยะเวลาใน สํานักการศึกษา
15 ธ.ค. 62
ภาค ได้รับเหรียญรางวัล การเก็บตัวฝึกซ้อม
5 เหรียญ ได้แก่ 2 เหรียญ ของนักกีฬามีน้อย
ทอง 2 เหรียญเงินและ
และระดับมาตรฐาน
1 เหรียญทองแดง
การเล่นกีฬาของ
- ผลการแข่งขันกีฬาระดับ นักกีฬาได้ส่งผลต่อ
ประเทศ ไม่ผ่านรอบ 8 ทีม รางวัลที่นักกีฬา
สุดท้ายไม่ได้รับเหรียญ
ได้รับ
รางวัล
พ.ย. 62 - ม.ค.

14 ก.พ. 63

- เด็กเล็กในสังกัดศูนย์
- ควรจัดการแข่ง พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ขันกีฬาในร่ม เนื่อง
1 และ 2 ได้เข้าร่วมกิจ- จากเด็กเล็กและมี
กรรมการส่งเสริมพัฒนา
อากาศร้อน
การ 5 ด้าน คือ
1. ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
2. ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญาสมวัย
3. ด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา

สํานักการศึกษา
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ผลการดําเนินการ
ชื่อโครงการ
หมายเหตุ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ลําดับ
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
ที่
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
4. ด้านการใช้ภาษาสมวัย
5. ด้านการช่วยเหลือตน
เองและการเข้าสังคม
3 โครงการฝึกอบรมและแข่ง- - ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน คือ
ธ.ค. 62 - ก.ย. 63
3 มี.ค. 63
- การแข่งขันกีฬาเซปัก
สํานักการศึกษา
ตะกร้อมผลการแข่งขันดังนี้
.
ขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชา- กีฬาเซปักตะกร้อโดยจัดการแข่งขัน
ชน
ณ ลานจอดรถหน้าศาลากลาง
1. ประชาชนทั่วไป อายุ
จังหวัดกาฬสินธุ์
40 ปีขึ้นไปชาย
งบประมาณ 60,000 บาท
- ชนะเลิศ ได้แก่
ทีมอารีบาบา
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้แก่ทีม หมวดเต้
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้แก่ทีม ขนมปังคลาสสิค/
แหล่งรถผู้กอง
2. รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย
- ชนะเลิศ ได้แก่
ทีมรุ่งทิพย์อพาร์ทเมนต์
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้แก่ทีม ท่าคันโท
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้แก่ทีม นายกวีระ B / ขนมปังคลาสสิค
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่
1

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ

โครงการสนับสนุนการจัดงาน - อุดหนุนสํานักงานพัฒนสังคม
"มหกรรมโปงลางแพรวา และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กาฬสินธุ์"
กาฬสินธุ์
งบประมาณ 200,000 บาท

ผลการดําเนินการ
หมายเหตุ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
ก.พ. 63
- สนับสนุนงบประมาณใน สํานักปลัดเทศบาล
14 ก.พ. 63
การจัดงานมหกรรมโปงลาง
แพรวากาฬสินธุ์ ณ บริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
6.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการส่งเสริมฟื้นฟู
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ประกอบด้วย

เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
1.งานประเพณีปีใหม่
งบประมาณ 30,000 บาท

2.งานประเพณีลอยกระทง
งบประมาณ 350,000 บาท

ผลการดําเนินการ
หมายเหตุ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
ม.ค. 63
1 ม.ค. 63
- ข้าราชการ ส่วนราชการ
สํานักการศึกษา
ประชาชน ร่วมทําบุญตัก
บาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับ
ชีวิต ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
พ.ย. 62

11 พ.ย. 62

- จัดงานประเพณีลอย
กระทงโดยมีการจัดกิจ
กรรมและผลการประกวด
ดังนี้
1. ประกวดขบวนแห่
- รางวัลชนะเลิศ คุ้มวัดป่าทุ่งศรีเมือง
- รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 คุ้มวัดสว่างคงคา
- รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 คุ้มวัดหอไตรฯ
2. ประกวดพิธีกรบรรยายชาวคุ้ม

-

สํานักการศึกษา
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ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
- รางวัลชนะเลิศ คุ้มวัดป่าทุ่งศรีเมือง
- รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 คุ้มวัดสว่างคงคา
- รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 คุ้มวัดใต้โพธิ์ค้ํา
3. ผลการประกวดกระทง
สวยงามขนาดใหญ่ (วัสดุ
จากขยะรีไซเคิล)
- รางวัลชนะเลิศ คุ้มวัดหอไตรปิฏการาม
- รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 คุ้มวัดเหนือ
- รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 คุ้มวัดดงปอ
4. ผลการประกวดหนูน้อย
นพมาศ
- รางวัลชนะเลิศ คุ้มวัดป่าทุ่งศรีเมือง
- รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ครอบครัวบัวสด

หมายเหตุ
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ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ

2 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม -จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติ ณ พุทธมณฑลจังหวัด
พระเกียรติ
กาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)
งบประมาณ 100,000 บาท

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
- รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 คุ้มวัดชัยสุนทร
ธ.ค. 62

4 ก.พ. 63

- จัดงานปฏิบัติธรรมเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร โดยมีประชาชนทั้งในเขตและนอกเขต
เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้

-

หมายเหตุ

สํานักการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ผลการดําเนินการ
ชื่อโครงการ
หมายเหตุ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ลําดับ
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
ที่
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
ธ.ค. 62
- จัดกิจกรรมต่อต้านการ กองวิชาการและ
1 โครงการเทศบาลต้านการ - จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
9 ธ.ค. 62
ทุจริต
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในวันที่ 9 ธ.ค.
ทุจริตร่วมกับภาคีเครือข่าย
แผนงาน
2562 ณ บริเวณหอประชุมเฉลิม
มีกิจกรรมดังนี้
พระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา
- นิทรรศการต่อต้านการ
ทุจริตจากส่วนราชการและ
งบประมาณ 100,000 บาท
สถานศึกษา
- มอบเกียรติบัตรแก่ อปท.
ที่มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําปี
2562 สูงสุดในจังหวัดฯ
คือ องค์การบริหารส่วน
ตําบลโนนสะอาดอําเภอ
ห้วยเม็ก
ฯลฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ผลการดําเนินการ
ชื่อโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ลําดับ
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
ตามตัวชี้วัด
ที่
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและ -จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึก ธ.ค. 62 - ม.ค.63
25 ธ.ค. 62
- ลดการเสียชีวิตจากอุบัติ ลดอุบัติเหตุทางถนน
ด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับ
เหตุทางถนนไม่เกิน 1 ต่อ
ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่
แสนประชากร ในช่วงเทศบาล
ณ ลานศาลากลางหลังเก่า
ปีใหม่ในเขตเทศบาลไม่มีผู้เสีย
งบประมาณ 100,000 บาท
ชึวิตบนท้องถนน

สนับสนุนตัวชี้วัด

หมายเหตุ

- ลดอัตราการ สํานักปลัดเทศบาล
เสียชีวิตบนท้อง
ถนน
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
7.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์

ผลการดําเนินการ
หมายเหตุ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
-อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน ธ.ค. 62 - ม.ค.63
31 ม.ค. 63
- สนับสนุนงบประมาณให้ กองสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
กับโรงเรียนผู้สูงอายุในการ
งบประมาณ 100,000 บาท
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
"ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพกาย
และจิต ประจําปี 2563
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณุข
8.1 แผนงานสาธารณสุข
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการกาฬสินธุ์เมือง
จักรยาน

เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้
จักรยานในชีวิตประจําวัน การเดิน
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์
ณ ศาลาชุมชนหนองไชยวาน
งบประมาณ 50,000

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
พ.ย. - ธ.ค. 62
9 พ.ย. 62
- ประชาชนในชุมชนสุข- สบายใจและชุมชนหนองไชย
วาน เข้าร่วมในครั้งนี้ 100
คน

หมายเหตุ
สํานักการ
สาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
11.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหลังสํานัก
งานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ

ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
-ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ม.ค. - มี.ค. 63
อยูร่ ะหว่างการ
กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
ดําเนินการจัดซื้อ 0.40 เมตร ยาว 268.00 เมตร
จัดจ้าง
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 670,000 บาท

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ม.ค. - มี.ค. 63
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกถนน กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
ธนะผล (ข้างร้านตัดผม) 0.40 เมตร ยาว 142.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างคงคา) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 355,000 บาท

อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 พ.ย. 62 - ม.ค. 63
ซอยอัคราสา
เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว
(เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก) 275.00 เมตรหรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 825.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด
งบประมาณ 452,000 บาท

17 ก.พ. 63

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แนวทางแก้ไข

หมายเหตุ
สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

- พื้นที่ถนนได้รับการปรับ
ปรุงผิวจราจร และมีพื้นที่
เพิ่มขั้น 825 ตารางเมตร

-

-

สํานักการช่าง
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ผลการดําเนินการ
ชื่อโครงการ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ลําดับ
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
ที่
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 พ.ย. 62 - ม.ค. 63
5 ก.พ. 63
- พื้นที่ถนนได้รับการปรับ จากสะพานทุ่งสระถึงถนนทาง เมตรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 73.00
ปรุงผิวจราจร และมีพื้นที่
เข้าหมู่บ้านศรีเมืองใหม่
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
เพิ่มขั้น 219 ตารางเมตร
(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ) กว่า 219.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 127,000 บาท
5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เ พ.ย. 62 - ม.ค. 63
ซอยถนนผังเมือง 2
มตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00
(เสนอโดยชุมชนหัวคู-หนองเรือ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
พัฒนา)
กว่า 352.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 200,000 บาท

4 ก.พ. 63

- พื้นที่ถนนได้รับการปรับ
ปรุงผิวจราจร และมีพื้นที่
เพิ่มขั้น 352 ตารางเมตร

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 พ.ย. 62 - ม.ค. 63
ซอยแยกถนนบายพาสทุ่งมน เมตรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00
(ข้างบ้าน ผอ.เจริญศักดิ์ ทองมา) เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา) กว่า 368.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 217,000 บาท

20 ก.พ. 63

- พื้นที่ถนนได้รับการปรับ
ปรุงผิวจราจร และมีพื้นที่
เพิ่มขั้น 368 ตารางเมตร

หมายเหตุ
สํานักการช่าง

สํานักการช่าง

-

-

สํานักการช่าง
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ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
7 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนน
อนรรฆนาค ช่วงหน้าโรงเลื่อย
จากซอยอนรรฆนาค 5 ถึง
ซอยอนรรฆนาค 7
(เสนอโดยชุมชนโรงเลื่อย)

เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
-ปรับปรุงทางเท้าถนนอนรรฆนาค
ช่วงหน้าโรงเลื่อย จากซอยอนรรฆนาค 5 ถึงซอยอนรรฆนาค 7 โดย
ปรับปรุงทางเท้า แบบคอนกรีต
บล๊อค ขนาด 0.40 x 0.40เมตร
หนา 3.50เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 118.00 ตารางเมตร
ปรับปรุงบ่อพักจํานวน 12 บ่อ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 272,000 บาท

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
พ.ย. 62 - ม.ค. 63
6 มี.ค. 63
- พื้นที่ทางเท้าถนนได้รับ การพัฒนาปรับปรุงผิวจราจร 118 ตารางเมตร

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา -ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู พ.ย. 62 - ม.ค. 63
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
22
0.40 เมตร ยาว 77.00 เมตร
(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างคงคา) ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 192,000 บาท
9 โครงการก่อสร้างลานอเนก -ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล. พ.ย. 62 - ม.ค. 63
ประสงค์
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
(เสนอโดยชุมชนริมแก่งดอนกลาง) น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 157,000 บาท

หมายเหตุ
สํานักการช่าง

31 ม.ค. 63

- มีรางระบายน้ําเพิ่มขึ้น
77 เมตร

-

-

สํานักการช่าง

17 ก.พ. 63

- ลานเอนกประสงค์ได้รับ
การขยายพื้นที่

-

-

สํานักการช่าง
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ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 14 ต่อจากโครงการเดิม
(เสนอโดยชุมชนโรงงิ้ว)

เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ

ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
-ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู ม.ค. - มี.ค. 63
อยูร่ ะหว่างการ
กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
ดําเนินการจัดซื้อ 0.40 เมตร ยาว 38.00 เมตร
จัดจ้าง
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 95,000 บาท

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 พ.ย. 62 - ม.ค. 63
ซอยตาเคนต่อจากโครงการเดิม เมตรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 83.00
(เสนอโดยชุมชนดงปอ)
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 249.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด
งบประมาณ 140,000 บาท
12 โครงการก่อสร้างป้ายสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พ.ศ.2562

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แนวทางแก้ไข

4 ก.พ. 63

หมายเหตุ
สํานักการช่าง

- พื้นที่ถนนได้รับการปรับ
ปรุงผิวจราจร และมีพื้นที่
เพิ่มขั้น 249 ตารางเมตร

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี ต.ค. 62 - ม.ค. 63 อยู่ระหว่างดําเนินการ บรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ตาม
แบบแปลนของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
งบประมาณ 500,000 บาท

-

-

สํานักการช่าง

-

-

สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
12.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อโครงการ
ลําดับ
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ที่
1 โครงการครอบครัวคุณธรรม - จัดกิจกรรมให้เกิดความรักความ
นําสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ อบอุน่ ในครอบครัวมีคุณธรรม
ความเข้มแข็ง
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีนําสู่
ความเข้มแข็ง
งบประมาณ 40,000 บาท

ผลการดําเนินการ
หมายเหตุ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62
- จัดงานปฎิบัติธรรม เพื่อ กองสวัสดิการสังคม
ปลูกฝัง สร้างจิตสํานึกและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แก่ครอบครัวและชุมชน
โดยมีประชาชนเข้าร่วมทั้ง
ในและนอกเขตเทศบาล
เข้าร่วมในครั้ง 400 คน

2 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน - จัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ธ.ค. 62 - ก.พ. 63
สัมพันธ์สมานฉันท์ ปรองดอง เพือ่ ให้เกิดความสามัคคีปรองดอง
ณ ลานตลาดคลองถม
งบประมาณ 120,000 บาท

10 ม.ค. 63

- ผลการแข่งขันกีฬาพื้น
บ้าน ทั้ง 5 ชนิด ดังนี้
1. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
"ตอกให้แตก"
- ชนะเลิศ ได้แก่ สีชมพู
- รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ สีแดง
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ สีเขียว
2. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
"วิ่งผลัดอุ้มแตง"

-

-

กองสวัสดิการสังคม
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ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
- ชนะเลิศ ได้แก่ สีแดง
- รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ สีแสด
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ สีน้ําเงิน
3. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
"เอาน้ําลงรู"
- ชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว
- รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ สีฟ้า
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ สีชมพู
4. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
"วิ่งผลัดแต่งองค์"
- ชนะเลิศ ได้แก่ สีน้ําเงิน
- รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ สีฟ้า
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ สีแดง

หมายเหตุ
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ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
5. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
"กองทุนวันละบาท"
- ชนะเลิศ ได้แก่ สีม่วง
- รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ สีน้ําเงิน
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ สีเขียว

3 โครงการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ งบประมาณ 100,000 บาท
ต.ค. 62 - ก.ย. 63
สําหรับเยาวชน
- ตัวแทนเด็กและเยาวชนจาก 36
ชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล
9 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ
อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล
งบประมาณ 100,000 บาท

หมายเหตุ

6 ธ.ค. 62
- สภาเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ได้ประชุมใหญ่สามัญประจํา
ปี 2563 เพื่อดําเนินกิจกรรม
ร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
มีสมาชิกสภาเด็กฯเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ 400 คน

กองสวัสดิการสังคม
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ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
- จัดกิจกรรม Valentine Day
14 กุมภาพันธ์ เพื่อให้เยาวชนได้มี
เวทีแสดงกิจกรรมความสามารถที่
ตนเองถนัด ณ ตลาดโต้รุ่งเทศบาล

4 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
และครอบครัวในชุมชน

- จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพของสตรี
ครอบครัวในชุมชน เพื่อเสริมสร้างภูมิ
คุ้มกันทางด้านจิตใจให้เข้มแข็งมีจิต
สํานึกที่ดีต่อสังคม ณ อาคารหอประชุม

ธรรมาภิบาล
งบประมาณ 50,000 บาท

ผลการดําเนินการ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
14 ก.พ. 63
- จัดกิจกรรม Valentine
Day 14 กุมภาพันธ์
เยาวชนได้มีเวทีแสดงกิจกรรมความสามารถที่ถนัด
และชื่นชอบ
ม.ค. - ก.ย. 63

4 มี.ค. 63

- กลุ่มสตรีจากกองทุนแม่
ของแผ่นดิน กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี อสม. อพม.
อปพร. และสตรีจากครอบครัวในชุมชนเข้าร่วมอบรม
ได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่
การสร้างความสัมพันธ์อันดี
ในครอบครัว มีสมาชิก
ครอบครัวในชุมชนเข้าร่วม
ทั้ง 36 ชุมชน

5 โครงการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ -บําบัดผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดในชุมชน พ.ย. 62 - มี.ค. 63 ยังไม่ได้ดําเนินการ ผู้เสพยาเสพติด
งบประมาณ 325,000 บาท
จะดําเนินการในช่วง
6 เดือนหลัง

หมายเหตุ

กองสวัสดิการสังคม

- เนื่องจากประสบ ปัญหาการแพร่ระ
บาดไวรัสโคโลนา 19

กองสวัสดิการสังคม
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ชื่อโครงการ
ลําดับ
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ที่
6 โครงการฝึกอบรมจัดทําแผน - จัดทําแผนชุมชนในเขตเทศบาล
และทบทวนแผนชุมชน
ทั้ง 38 ชุมชน
งบประมาณ 50,000 บาท

7 โครงการขับเคลื่อนชุมชน

- ชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ทั้ง 38
ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ชุมชน ณ ศูนย์เกษตรอินทรีย์ชุมชน
พอเพียงของพระบาทสมเด็จ ดอนสวรรค์ วัดใต้โพธิ์ค้ําและ
พระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์เกษตรปู่แฮ่
งบประมาณ 30,000 บาท

8 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช
อันเนื่องมาจากโครงการ
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

- สํารวจและรวบรวมพันธุกรรม
พืชต่าง ๆ ในแต่ละชุมชน และจัด
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่
งบประมาณ 30,000 บาท

ผลการดําเนินการ
หมายเหตุ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
ม.ค. - มิ.ย. 63
28 ก.พ. 63
- ส่งเสริมให้ประชาชนใน กองสวัสดิการสังคม
ชุมชนทั้ง 38 ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง โดยมีแผนชุมชน
ที่เสนอในครั้ง 154
โครงการ
พ.ค. - ส.ค. 63

20 ธ.ค. 62

- ประชาชนในชุมชนได้
ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยง
สัตว์ไว้เป็นอาหาร เพื่อลด
รายจ่ายและเพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน

-

-

กองสวัสดิการสังคม

ต.ค. 62 - เม.ย. 63

14 ก.พ. 63

- จัดทําฐานข้อมูลทรัพยา
กร ทั้งทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เพื่ออนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรในพื้นที่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้
อยู่อย่างยั่งยืน

-

-

กองสวัสดิการสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 13 สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
13.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ผลการดําเนินการ
ชื่อโครงการ
หมายเหตุ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ลําดับ
เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
ที่
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
แนวทางแก้ไข
1 โครงการฝึกอบรมและส่ง- -ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชนโดยมุ่ง พ.ย. 62 - มี.ค. 63 ยังไม่ได้ดําเนินการ - เนื่องจากประสบ
กองสวัสดิการสังคม
เสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ เน้นแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหาการแพร่ระ
จะดําเนินการในช่วง
ชุมชน
หรือการดําเนินงานตามโครงการ
6 เดือนหลัง
บาดไวรัสโคโลนา 19
อันเนื่องในพระราชดําริ
งบประมาณ 30,000 บาท

50

ยุทธศาสตร์ที่ 14 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
14.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ชื่อโครงการ
ลําดับ
ที่
1 โครงการอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น

เป้าหมาย / สถานที่ดําเนินการ

ระยะเวลาใน ดําเนินการแล้วเสร็จ
แผนปฏิบัติงาน (ให้ระบุวันแล้วเสร็จ)
-จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการป้องกันและ ม.ค. - มี.ค. 63 ยังไม่ได้ดําเนินการ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎี
จะดําเนินการในช่วง
และภาคปฏิบัติให้แก่ประชาชนใน
6 เดือนหลัง
ชุมชนทั้ง 36 ชุมชน
งบประมาณ 30,000 บาท

2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก - ฝึกอบรมให้เด็กนักเรียนโรงเรียน
ไทยสร้างความปลอดภัย เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
ทางน้ํา
ชั้น ป. 3 - 6 ให้สามารถว่ายน้ํา
ได้เพื่อเอาชึวิตรอดจากการจมน้ํา
สามารถใช้อุปกรณ์หยิบ ยื่น โยน
เพื่อเอาชีวิตรอดจาการจมน้ําได้
ณ สระว่ายน้ําชูใจสถานที่ฝึกภาค
ปฏิบัติการว่ายน้ํา
งบประมาณ 50,000 บาท

พ.ย. - ธ.ค. 62

23 ธ.ค. 62

ผลการดําเนินการ
หมายเหตุ
ผลผลิต / ผลลัพธ์
ปัญหา /อุปสรรค
สนับสนุนตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
แนวทางแก้ไข
- เนื่องจากประสบ
สํานักปลัดเทศบาล
ปัญหาการแพร่ระ
บาดไวรัสโคโลนา 19

- เด็กนักเรียนขั้น ป. 3 - 6 จํานวน 100 คน ได้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อเอาตัวรอด
จากการจมน้ํา

-

สํานักปลัดเทศบาล

