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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทุนมนุษย  ลดความเหลื่อมล้ํา  สรางสังคมท่ีมีความมั่นคงและสงบสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุท่ี  7  การรักษาความมั่นคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี

1.ยุทธศาสตรที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

3.2 แผนงานการศึกษา

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อขยายอาคารเรียนและ กอสรางอาคารศูนยพัฒนา - - - 1,307,000 - การกอสรางเปนไป สถานศึกษา สํานักการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศพด.2 หองเรียนรองรับผูเรียน เด็กเล็ก ศพด.2 ตามแบบ ตามแบบแปลน มีอาคารสถาน

แปลนที่กําหนด ที่กําหนด 100% ที่ที่มีความ

ปลอดภัยได

มาตรฐานเพิ่ม

ขึ้น

2 โครงการกอสรางหองครัว เพื่อกอสรางหองครัวและ กอสรางหองครัวและหองน้ํา - - - 840,000 - การกอสรางเปนไป มีหองครัวที่ สํานักการศึกษา

และหองน้ํา ศพด.2 หองน้ํา ศพด.2 ตามแบบแปลนที่ ตามแบบแปลน เพียงพอตอ

กําหนด ที่กําหนด 100% การปฏิบัติงาน

และมีหองน้ํา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบัทบทวน พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

แกไขและเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2562

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการกอสรางสนาม เพื่อสงแสริมและสนับสนุน กอสรางสนามเด็กเลนสราง - - - 170,000 - การกอสรางเปนไป เด็กและเยาวชน สํานักการศึกษา

เด็กเลนสรางปญญา เด็กและเยาวชนภายในทองถิ่น ปญญา จํานวน 5 ฐ ตามแบบแปลน ภายในทองถิ่น

จํานวน 5 ฐาน มีพัฒนาการสมบูรณตามวัย ตามแบบแปลนที่กําหนด ที่กําหนด 100% สงแสริมและสนับ

ครบ 4 ดาน ไดแก สนุนใหมีพัฒนาการ

ดานรายกาย อารมณ สังคม สมบูรณตามวยัครบ 

และสติปญญา 4 ดาน ไดแก 

ดานรายกาย 

อารมณ สังคม

และสติปญญา

4 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อขยายอาคารเรียนและ กอสรางอาคารเรียนอนุบาล - - - 6,500,000 - การกอสรางเปนไป สถานศึกษา สํานักการศึกษา

อนุบาล หองเรียนรองรับผูเรียน 1 หลัง (ร.ร.ทุงศรีเมือง ตามแบบแปลน มีอาคารสถาน

(ร.ร.ทุงศรีเมืองประชาวิทย) ประชาวิทย)  ตามแบบ ที่กําหนด 100% ที่ที่มีความ

แปลนที่กําหนด ปลอดภัยได

มาตรฐานเพิ่ม

ขึ้น

5 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ กอสรางอาคารอเนกประสงค - - - 7,000,000 - การกอสรางเปนไป ผูเรยีนไดรับการ สํานักการศึกษา

อเนกประสงคขนาดเล็ก ประกอบกิจกรรมนันทนาการ ขนาดเล็ก  1  หลัง (ร.ร.ทุง ตามแบบแปลน พัฒนาอยางเต็ม

(ร.ร.ทุงศรีเมืองประชาวิทย) และพัฒนาการจัดการเรียน ศรีเมืองประชาวิทย) ที่กําหนด 100% ศักยภาพและมี

(ตามแบบแปลนที่กําหนด) พื้นที่ระกอบ

กิจกรรมนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการกอสรางอาคารโรง เพื่อใหมีโรงอาหารเพียงพอ กอสรางอาคารโรงอาหาร - - - 3,500,000 - การกอสรางเปนไป ผูเรียนไดใชโรง สํานักการศึกษา

อาหาร สําหรับนักเรียน 1 หลัง (ร.ร.ทุงศรีเมือง ตามแบบแปลน อาหารที่มีความ

(ร.ร.ทุงศรีเมืองประชาวิทย) ประชาวิทย) ที่กําหนด 100% ปลอดภัยได

(ตามแบบแปลนที่กําหนด) มาตรฐาน

7 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใหมีหองน้ําเพียงพอตอ กอสรางอาคารหองน้ําชาย - - - 750,000 - การกอสรางเปนไป มีหองน้ําเพียง สํานักการศึกษา

หองน้ําชาย จํานวนนักเรียน 6  หอง  1  หลัง (ร.ร.ทุงศรีเมือง ตามแบบแปลน พอสําหรับ

(ร.ร.ทุงศรีเมืองประชาวิทย) ประชาวิทย) ที่กําหนด 100% ผูเรียน

(ตามแบบแปลนที่กําหนด)

8 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใหมีหองน้ําเพียงพอตอ กอสรางอาคารหองน้ําหญิง - - - 600,000 - การกอสรางเปนไป มีหองน้ําเพียง สํานักการศึกษา

หองน้ําหญิง จํานวนนักเรียน 6  หอง  1  หลัง (ร.ร.ทุงศรีเมือง ตามแบบแปลน พอสําหรับ

(ร.ร.ทุงศรีเมืองประชาวิทย) ประชาวิทย) ที่กําหนด 100% ผูเรียน

(ตามแบบแปลนที่กําหนด)

9 โครงการกอสรางเสาธง/ เพื่อใหโรงเรียนมีเสาธงที่ได กอสรางเสาธงและพระประทาน - - - 500,000 - การกอสรางเปนไป โรงเรียนมีเสาธง สํานักการศึกษา

พระประทาน มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง (ร.ร.ทุงศรีเมืองประชาวิทย) ตามแบบแปลน ที่ไดมาตรฐาน 

(ร.ร.ทุงศรีเมืองประชาวิทย) สวยงาม และมีพระประทานให (ตามแบบแปลนที่กําหนด) ที่กําหนด 100% มั่นคง แข็งแรง

ใหเปนสถานที่สักการะ สวยงาม

สําหรับครูและนักเรียน และมีพระประทาน

ไวสาํหรับสัก

การระ

รวม 9  โครงการ - - - - - 21,167,000 - - - -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุท่ี  6  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.ยุทธศาสตรที่ 9  สรางความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม

9.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางบอ  -เพื่อบําบัดสิ่งปฏิกูลที่  -กอสรางศูนยระบบ - 3,500,000 3,500,000  -  - สิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาล เทศบาลฯมี สํานักการ

กําจัดสิ่งปฏิกูล เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ บําบัดสิ่งปฏิกูลขนาด ไดรบัการบําบัดอยาง ระบบบําบัด สาธารณสุขฯ

(แกไขชื่อโครงการ) 15 ลบ.ม/วัน ณ สถานที่ ถูกหลักสุขาภิบาล สิ่งปฏิกูลที่ถูก

กําจัดขยะบานมอดินแดง 100% หลักสุขาภาบาล

รวม 1  โครงการ - - - 3,500,000 3,500,000 - - - - -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2 ยกระดับคณุภาพและรายไดดานการทองเท่ียว และสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขันได

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุท่ี  5  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตรที่ 11  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

11.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงทางเทายาน  เพื่อพัฒนายานเมืองเกา  ปรับปรุงทางเทาเมืองยานเกา - - - 8,500,000 - ทางเทาไดรับการ  ทางเทาได สํานักการชาง

เมืองเกากาฬสินธุ (รอบวัด เปนหนทางวัฒนธรรมสราง กาฬสินธุ (รอบวัดกลาง) พัฒนาและปรับปรัง มาตรฐานการ

กลาง) เศรษฐกิจชุมชน ตามแบบแปลนที่กําหนด สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภยั

2 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหการคมนาคมสะดวก งานเสริมผิวจราจรแบบ - - - 3,555,000 - ถนนไดรับการ ถนนไดมาตร สํานักการชาง

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต รวดเร็วและสรางความ แอสฟลทติกคอนกรีต พัฒนาและปรับปรุง ฐานงานทางการ

ถนนดงปอ (จากถนนถีนานนท ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน หนา 0.05 เมตร กวาง สัญจรไปมา

ถึงถนนบายพาสเลี่ยงเมือง) ของประชาชน 4.7-9.00 เมตร  ยาว สะดวกปลอดภยั

(เสนอโดยชุมชนดงปอ) 1,480.00 เมตร พ้ืนที่ไมนอยกวา  

9,400 ตรางเมตร 

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

3 โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อใหการคมนาคมสะดวก งานเสริมผิวจราจรแบบ - - - 5,920,000 - ถนนไดรับการ ถนนไดมาตร สํานักการชาง

แบบแอสฟลทติกคอนกรีต รวดเร็วและสรางความ แอสฟลทติกคอนกรีต หนา พัฒนาและปรับปรุง ฐานงานทางการ

ถนนประดิษฐ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  0.05 เมตร กวาง สัญจรไปมา

ของประชาชน 7 - 12.00 เมตร ยาว สะดวกปลอดภยั

 1,470.00 เมตร  พื้นที่

ไมนอยกวา  13,850 

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ตารางเมตร พรอมปรับปรุง

บอพักจํานวน 76 บอ 

 (ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

รวม 3  โครงการ - - - - - 17,975,000 - - - -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ.02/1

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  4  การพัฒนาทุนมนุษย  ลดความเหลื่อมล้ํา  สรางสังคมที่มีความม่ันคงและสงบสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่  7  การรักษาความม่ันคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี

1.ยุทธศาสตรที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

3.2 แผนงานการศึกษา

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อขยายอาคารเรียนและ กอสรางอาคารเรียน สน.ศท - - - 22,000,000 - การกอสรางเปนไป สถานศึกษามีอาคารสถาน สํานักการศึกษา

สน.ศท. 4/12   หองเรียนรองรับผูเรียน 4/12  จํานวน  2  หลัง (เงินอุดหนุน) ตามแบบแปลน ที่ที่มีความปลอดภยัได

(ร.ร.ทุงศรีเมืองประชาวิทย) (ตามแบบแปลนที่กําหนด) ที่กําหนด 100% มาตรฐานเพิ่มขึ้น

2 โครงการกอสรางโครงสราง เพื่อพัฒนาสถานที่และอาคาร กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานและ - - 17,000,000 - การกอสรางเปนไป สถานศึกษามีอาคาร สํานักการศึกษา

พื้นฐานและสวนประกอบ ตาง ๆ ภายในโรงเรียน และสวนประกอบอาคาร (เงินอุดหนุน) ตามแบบแปลน สถานที่ที่มีความปลอดภัย

อาคาร (ตามแบบแปลนที่กําหนด) ที่กําหนด 100% ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น

(ร.ร.ทุงศรีเมืองประชาวิทย)

รวม 2  โครงการ - - - - - 39,000,000 - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

แกไขและเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2562

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

9



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่  6  การอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

1.ยุทธศาสตรที่ 9  สรางความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม

9.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางสวน   เพื่อปรับปรุงพัฒนา   สวนสาธารณะกุดน้ํากิน - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - สวนสาธารณะกุดน้ํากิน สํานักการชาง

เฉลิมพระเกียรติเทิดไทองค สวนสาธารณะให ตามแบบแปลนที่กําหนด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เปนสวนสาธารณะ

ราชัน เปนสวนสาธารณะเฉลิม เฉลิมพระเกียรติ

(แกไขชื่อโครงการ) พระเกียรติ

2 โครงการเสนทางตามรอย เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพ   สวนสาธารณะแกงดอนกลาง - - 26,587,000 26,587,000 26,587,000 -  -แกงดอนกลางไดรับ สํานักการชาง

ไดโนเสารบรรพชีวินสิรินธร การทองเที่ยวสวนสาธารณะ ตามแบบแปลนที่กําหนด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การสงเสริมศักยภาพ

(แกไขชื่อโครงการ) ริมแกงดอนกลาง การทองเที่ยว

รวม 2  โครงการ - - - 5,000,000 31,587,000 31,587,000 31,587,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2 ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเที่ยว และสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขันได

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1.ยุทธศาสตรที่ 10  พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว

10.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางเสนทาง เพื่อใหชุมชนในเขตเทศบาล กองสรางเสนทางศึกษา - - - 20,000,000 - การกอสรางเปนไป มีแหลงเรียนรู สํานักการชาง

ศึกษาธรรมชาติปานิเวศน มีสถานที่สําหรับศึกษา ธรรมชาติปานิเวศนสวน (เงินอุดหนุน) ตามแบบแปลน สําหรับการ

สวนสาธารณะแกงดอนกลาง ธรรมชาติปานิเวศน สาธารณะแกงดอนกลาง ที่กําหนด 100% ศึกษาปานิเวศน

(ตามแบบแปลนที่กําหนด) เพิ่มขึ้น

2 โครงการเสนทางสุขภาพ เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางเดินและ สรางเสนทางจักรยานเชื่อม - - 18,500,000  - มีพื้นที่สีเขียว มีทางจักรยานเชื่อมระหวาง สํานักการชาง

เพื่อการทองเที่ยว สภาพแวดลอมในเมืองใหดีขึ้น ระหวางพ้ืนที่สีเขียวสวนสาธารณะ (เงินอุดหนุน) เพิ่มขึ้น พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

(แกไขชื่อโครงการ) (ตามแบบแปลนที่กําหนด)

รวม 2  โครงการ - - - - 18,500,000 20,000,000 - - - -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  2 ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเที่ยว และสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขันได

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่  5  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.ยุทธศาสตรที่ 11  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

11.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการถนนสาย เพื่อดําเนินการรวบรวม ดําเนินการนําสายไฟฟาและ - - 50,000,000 - - การกอสรางเปน ถนนกาฬสินธุบริเวณ สํานักการชาง

วัฒนธรรมเปงบาน สายไฟฟาและสายสื่อสาร สายสื่อสารสัญญาณตาง ๆ (เงินอุดหนุน) ไปตามแบบแปลน สี่แยกปาไมถึงสี่แยก

แปลงเมืองกาฬสินธุ สัญญาณตาง ๆ ที่พาดอยู ลงใตดินและรื้อถอนเสาไฟฟา ศาลเจาพอหลักเมือง

(แกไขชื่อโครงการ) บนแนวเสาไฟฟาทั้งหมด ออกจากทางเทาถนนกาฬสินธุ มีทัศนียภาพที่สวยงาม

ลงสูใตดิน ทั้ง  2  ฝง

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

2 โครงการพัฒนาเสนทาง เพ่ือใหประชาชนที่สัญจรไปมา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสท - - 44,350,000 - - ถนนไดรับการ ประชาชนที่สัญจรไปมา สํานักการชาง

ระเบียงเศรษฐกิจ ไดรับความสะดวก ติก หนา 5 ซม.พื้นที่ผิวจรา- (เงินอุดหนุน) พัฒนาและปรับปรุง ไดรับความสะดวกและ

หมายเลข 12 จรไมนอยกวา 93,391 ตร.ม. ปลอดภัย

(แกไขชื่อโครงการ) และตีเสนจราจร

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการพัฒนาประตู เพื่อใหประชาชนที่สัญจร  -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสทติก - - 41,450,000 - - ถนนไดรับการ ประชาชนสัญจรไปมา สํานักการชาง

เมืองสูความเติบโตทาง ไปมาไดรับความสะดวก หนา 5 ซม. พื้นที่ผิวจราจร (เงินอุดหนุน) พัฒนาและปรับปรุง ไดรับความสะดวกและ

เศรษฐกิจ ไมนอยกวา 22,687 ตร.ม. ปลอดภัย

(แกไขชื่อโครงการ)  -กอสรางผิวจราจร แอสฟสทติก

หนา 10 ซม. พ้ืนที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 15,385 ตร.ม.

 -งานระบบระบายน้ําและ

งานทางเทาคันหิน ค.ส.ล.

 -งานเสาไฟฟาพรอมดวงโคมสองสวาง

(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

รวม 3  โครงการ - - - - 135,800,000 - - - - -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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แบบ ผ. 03

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผดิชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

สํานกัการสาธารณสุขฯ

1 เคหะและ ครุภัณฑ ยานพาหนะและ  -เพื่อใชในงานของสํานัก  -รถตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน - - - 7,000,000 - สํานักการ

ชุมชน ขนสง การสาธารณสุขและสิ่งแวด คันละ 7,000,000 บาท สาธารณสุข

ลอม

- - - 7,000,000 -

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ฉบบัทบทวน พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

งบประมาณ

รวม

แกไขและเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  พ.ศ. 2562
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