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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย  ลดความเหลื่อมล้ํา  สรางสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่  7  การรักษาความม่ันคงภายใน และพัฒนาระบบบริหาร ภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี

1.ยุทธศาสตรที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

3.2 แผนงานการศกึษา

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการตอเติมอาคารเรียนเพ่ือ เพ่ือใหมีสถานที่สําหรับ ตอเติมอาคารเรียนเพ่ือใชเปน - - - 700,000 - การกอสรางเปนไป ผูเรียนไดรับการพัฒนา สํานักการ

ใชเปนหองประชุม ประกอบกิจกรรมนันทนาการ หองประชุม ตามแบบแปลน อยางเต็มศักยภาพ ศึกษา

(ร.ร.เทศบาล 4 เฉลิมพระ และพัฒนาการจัดการเรียน (ตามแบบแปลนที่กําหนด) ที่กําหนด 100% และมีพ้ืนที่ประกอบ

เกียรติฯ) การสอนใหกับผูเรียนเพิ่มขึ้น กิจกรรมนันทนาการ

2 โครงการตอเติมหลังคาเวที เพ่ือใหมีสถานที่สําหรับ ตอเติมหลังคาเวีอาคารเอนกประสงค - - - 300,000 - การกอสรางเปนไป ผูเรียนไดรับการพัฒนา สํานักการ

อาคารเอนกประสงค ประกอบกิจกรรมนันทนาการ (ตามแบบแปลนที่กําหนด) ตามแบบแปลน อยางเต็มศักยภาพ ศึกษา

(ศพด.1) และพัฒนาการจัดการเรียน ที่กําหนด 100% และมีพ้ืนที่ประกอบ

การสอนใหกับผูเรียนเพิ่มขึ้น กิจกรรมนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

เพิ่มเติม (คร้ังที่ 2)  พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

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 โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคาร เพ่ือใหมีสถานที่สําหรับ ปรับปรุงอาคารสถานที่ดานการ - - - 100,000 - การกอสรางเปนไป ผูเรียนไดรับการพัฒนา สํานักการ

สถานที่ดานการศึกษา ประกอบกิจกรรมนันทนาการ ศึกษา ตามแบบแปลน อยางเต็มศักยภาพ ศึกษา

(ศพด.2) และพัฒนาการจัดการเรียน (ตามแบบแปลนที่กําหนด) ที่กําหนด 100% และมีพ้ืนที่ประกอบ

การสอนใหกับผูเรียนเพิ่มขึ้น กิจกรรมนันทนาการ

4 โครงการซอมแซมพ้ืนท่ีอาคาร เพ่ือใหมีสถานที่สําหรับ ตอเติมหลังคาเวีอาคารเอนกประสงค - - - 223,000 - การกอสรางเปนไป ผูเรียนไดรับการพัฒนา สํานักการ

เอนกประสงค ประกอบกิจกรรมนันทนาการ (ตามแบบแปลนที่กําหนด) ตามแบบแปลน อยางเต็มศักยภาพ ศึกษา

(ร.ร.เทศบาล 5 ดงปอ) และพัฒนาการจัดการเรียน ที่กําหนด 100% และมีพ้ืนที่ประกอบ

การสอนใหกับผูเรียนเพิ่มขึ้น กิจกรรมนันทนาการ

5 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา เพ่ือขยายอาคารเรียนและหองเรียน กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - 2,247,000 - การกอสรางเปนไป สถานศึกษามีอาคาร สํานักการ

เด็กเล็กขนาดไมเกิน 51-80 คน เพ่ือรองรับผูเรียน  ขนาด 51 - 80 คน (เงนิอุดหนุน) ตามแบบแปลน สถานที่ที่มีความ ศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง (ตามแบบแปลนที่กําหนด) ที่กําหนด 100% ปลอดภัยไดมาตรฐาน

กาฬสินธุ 1 เพ่ิมขึ้น

6 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา เพ่ือขยายอาคารเรียนและหองเรียน กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - - - 2,850,000 - การกอสรางเปนไป สถานศึกษามีอาคาร สํานักการ

เด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน เพ่ือรองรับผูเรียน  ขนาด 81 - 100 คน (เงนิอุดหนุน) ตามแบบแปลน สถานที่ที่มีความ ศึกษา

โรงเรียนทุงศรีเมืองประชาวิทย (ตามแบบแปลนที่กําหนด) ที่กําหนด 100% ปลอดภัยไดมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น

รวม 6  โครงการ - - - - - 6,420,000 - - - -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย  ลดความเหลื่อมล้ํา  สรางสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน

1.ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาการจัดการศึกษา

4.1 แผนงานการศกึษา

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดหาสื่อนวัตกรรม  - เพ่ือจัดหาสื่อนวัตกรรม สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการ - - - 3,300,000 - นักเรียนมีผล เกิดการปรับรูป สํานักการ

และการผลิตส่ือนวัตกรรม และการผลิตส่ือนวัตกรรม เรียนรูตามชวงวัยในสถานศกึษา สัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบการเรียน ศึกษา

เทคโนโลยี ฝกทักษะการเรียน เทคโนโลยี ฝกทักษะการเรียน ดีขึ้น เปลี่ยนการสอน

รูในศตวรรษท่ี  21  สูภัย รูในศตวรรษที่  21  สูภัย เปนการจัดการ

วิกฤติโรคติดตอ วกิฤติโรคติดตอ เรียนเชิงรุก 

(Active Learning)

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ  -เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานท่ี การพัฒนาโรงเรียนในสังกัด - - - 6,053,500 - สถานศึกษาไดรับ สถานศกึษามี สํานักการ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี  21 ของสถานศึกษาใหแข็งแรง เทศบาลใหพรอมรับสถานการณ การพัฒนาใหพรอม มาตรฐานและ ศึกษา

สูภัยวิกฤติโรคติดตอ COVID - 19 ปลอดภัย เปนระเบียบ สวย โรคติดตอระบาด โดยการปรับ รับสภาวะวิกฤติ เครื่องมือในการ

งามทันสมัย เหมาะสมกับ ปรุงอาคารสถานท่ีใหเหมาะสม ปองกันการแพร

กิจกรรมการเรียนการสอน ในแตละสถานศึกษา ระบาดของโรค

ในสภาวะวิกฤติ ติดตอ COVID-19

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 โครงการอบรมสัมมนาการจัด  -เพ่ือสงบุคลากรเขารวม สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล - - - 121,000 121,000 จํานวนบุคลากร บุคลากรไดรับ สํานักการ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การสัมมนาการจัดระบบ เมืองกาฬสินธุ (เงนิอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ที่เขารับการอบรม ความรูเกี่ยวกับ ศึกษา

ภายในสถานศกึษา ประกันคุณภาพการศึกษาของ การจัดระบบ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกันคุณภาพ

ตามกฎกระทรวงการประกัน การศกึษา

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

4 โครงการยกระดับ O-NET เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - - - 300,000 300,000 นักเรียนมีผลสัม- ผลสัมฤทธิ์ทาง สํานักการ

การเรียนของนักเรียนท้ัง 8 และผลการทดสอบระดับชาติ ฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนและ(O-NET) ศึกษา

กลุมสาระฯใหสูงขึ้นเพ่ือเพ่ิม ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)สูงขึ้น ท่ีสูงขึ้น ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบระดับชาติ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

เขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใหสูง ของสถานศึกษา

ข้ึนเม่ือปรียบเทียบกับปที่ผานมา และเทศบาลสูงขึ้น

5  โครงการศนูยการเรียนรูดานการ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม/ จัดสรรใหแกโรงเรียนในสังกัดเทศบาล - - - 30,000 30,000 สถานศึกษาใน สถานศึกษา สํานักการ

ทองเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองคกร นิทรรศการสงเสริมการทองเที่ยว/ เมืองกาฬสินธุที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน สังกัดมีศูนยการ ในสังกัดมีกิจกรรม/ ศึกษา

ปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดานการ ศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวจาก เรียนรูดานการ นิทรรศการสงเสริม

(เปนโครงการคัดเลือกกอนจัดสรร) ทองเที่ยว/จัดหาสื่อ/วัสดุอุปกรณ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ทองเท่ียวเพ่ิมขึ้น การทองเที่ยว/และ

เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว                                                                             พัฒนาปรับปรุงหลัก

ในชุมชน สูตรดานทารทองเท่ียว

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 โครงการหองเรียนคณุภาพ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ จัดหาชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน - - - 50,000 50,000 สถานศึกษาใน ศพด.และร.ร. สํานักการ

แหงการเรียนรูดานสื่อ การศึกษาระดับปฐมวยัดวยเทคโนโลยี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการ สังกัดมีสื่อเทคโน ในสังกัดที่มี ศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สารสนเทศ DLTV ศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ โลยีสารสนเทศ การจัดการศึกษา

เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการสงเสริม DLTV จะตองดําเนินการทางพัสดุ และสรางโอกาส ในระดับปฐมวัย

พัฒนา กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ ใหเปนไปตามขอบเขตรายละเอียด ทางการศึกษาเทา มีอุปกรณการพัฒนา

พัฒนาคุณภาพการศกึษาระดับปฐมวัย คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ เทียมกัน คุณภาพการศึกษา

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพเด็กแรกเกิด ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวย DLTV มีเครื่อง

๐-๕ ป มีพัฒนาการสมวยั ครูผูดูแลเด็ก กําหนดข้ึนเปนแนวทาง เพ่ือให มือในการจัดการ

มีเครื่องมือในการจัดการเรียนรูปฐมวัย เปนไปในทิศทางเดียวกันในการ ศึกษาไดอยาง

ไดอยางถูกตอง ลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนาคุณภาพการเรียนรูใน ถูกตอง

และสรางโอกาสทางการศึกษาอยาง ระดับปฐมวัย

มีคณุภาพเทาเทียมกัน

7 โครงการเปดพื้นท่ีสรางสรรคจาก  -เพื่อสงเสริมสนับสนุนพื้นที่สรางสรรค เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล - - - 200,000 200,000 มีพ้ืนท่ีสรางสรรค  -เด็ก เยาวชน สํานักการ

องคความรูภูมิปญญาทองถิ่น ดานวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการสนับสนุนดานศิลปะ ประเพณี จากองคความรู ประชาชนไดรับ ศึกษา

เพ่ือสงเสรมิตอยอดภูมิปญญาดาน ภูมิปญญาทองถิ่น 3 ดาน ภูมิปญญาทองถ่ิน การสงเสริมสนับสนุน

ความคิดสรางสรรคจากองคความรู 1. ดานศิปละ วัฒนธรรม ประเพณี เพ่ิมขึ้น พื้นที่สรางสรรค

ทองถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเพิ่ม 2. ดานผลิดภัณฑชุมชน ดานวัฒนธรรม 

มูลคา 3. ดานภูมิปญญาทองถิ่น และภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

5



ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 -เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปะ เพ่ือสงเสริมตอยอด

วัฒนธรรมของชุมชนโดยความรวมมือ ภูมิปญญาดานความ

ของภาคีเครือขายทุกภาคสวน คิดสรางสรรคจาก

เพื่อเพ่ิมมูลคาสินคาของชุมชน องคความรูทองถิ่น

มาพัฒนาผลิตภัณฑ

เพ่ือเพ่ิมมูลคา

 -เด็ก เยาวชน 

ประชาชนไดรับการ

สนับสนุนกิจกรรม

ดานศิลปะ วัฒนธรรม

ของชุมชนโดยความ

รวมมือของภาคีเครือ

ขายทุกภาคสวน

เพ่ิมมูลคาสินคาของชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

6



ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ เพ่ือเปนคาใชจายในการลงทะเบียน จัดสรรใหโรงเรียนปลายทางเปาหมาย - - - 5,000 5,000 จํานวนบุคลากร โรงเรียนไดยกระดับ สํานักการ

คุณภาพโรงเรียนตนแบบการประเมิน เขารับการอบรมโครงการฯประกอบดวย ที่ไดรับคัดเลือกจากมูลนิธกิารศึกษาทาง (เงนิอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ที่เขารับการอบรม คุณภาพใหเปนโรงเรียน ศึกษา

การศึกษาทางไกล Digital Life Box คาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางและ ไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ ตนแบบการประเมิน

for NEW DLTV เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร  - อัตราในการจัดสรรคนละ 5,000 บาท การศึกษาทางไกล 

คาเอกสารและวสัดุเพ่ือประกอบการ Digital Life Box 

อบรม และอื่นๆ for NEW DLTV

รวม 8  โครงการ - - - - - 10,059,500 706,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

7



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย ลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางเครือขายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน

7.6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปองกันและแกไข เพ่ืออุดหนุนที่ทําการปก กลุมผูเสพผูติดยาเสพติดในเขต - - - 50,000 50,000 ชุมชนเขมแข็ง เสริมสรางความเขม กองสวสัดิการฯ

ปญหายาเสพติด ครองจังหวัดกาฬสนิธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และพึ่งตนเอง แขงในชุมชนในการ

ตามโครงการปองกันและ ปองกันแกไขปญหา

แกไขปญหายาเสพติด ยาเสพติดไดอยาง

ยั่งยืน

รวม 1  โครงการ - - - - - 50,000 50,000 - - -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

8



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย ลดความเหลื่อมล้ํา  สรางสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่  1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

1.ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณุข

8.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับอาชีพ ผูสูงอายุในเขตเทศบาลจํานวน - - - 170,000 - ผูสูงอายุในเขต ผูสูงอายุในเขต สํานักการ

เสริมในกลุมผูสูงอายุ เทศบาล เสริมใหกับผูสูงอายุในเขต 150 คนไดรับความรูเก่ียวกับ พ้ืนที่เทศบาล เทศบาลไดรับ สาธารณสุขฯ

เมืองกาฬสนิธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ และ อาชีพเสริมและสามารถนําไป เมืองกาฬสนิธุ ความรูเกี่ยวกับ

เพ่ือชวยเหลือผูที่ไดรับผล ไปปฏิบัติได จํานวน 150 คน อาชีพเสริมและ

กระทบจากโรคระบาดไวรัส สามารถนําไป

โคโรนา (Covid -19) ปฏิบัติได

รวม 1  โครงการ - - - - - 170,000 - - - -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

9



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเที่ยว และสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขันได

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1.ยุทธศาสตรที่ 10  พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว

10.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการตลาดชุมชนยานเมือง  เพ่ือพัฒนายานเมืองเกา กอสรางตลาดชุมชนยานเมือง - - 9,000,000 4,000,000 - ประชาชนมีราย ยานเมืองเกา สํานักการ

เกากาฬสินธุ ใหเปนแหลงทองเที่ยวสราง เกา และจัดกิจกรรมสงเสริม ไดเพ่ิมขึ้น เปนแหลงทอง สาธารณสุข

รายไดใหกับชุมชน การขาย ตามแบบแปลนที่กําหนด เที่ยวเชิงวัฒน

ธรรมสราง

เศรษกิจชุมชน

รวม 1  โครงการ - - - - 9,000,000 4,000,000 - - - -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

10



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2 ยกระดับคุณภาพและรายไดดานการทองเที่ยว และสงเสริมการคา การลงทุน นวัตกรรมใหไดมาตรฐานและแขงขันได

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1.ยุทธศาสตรที่ 10  พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเชื่อมโยงภาคการทองเที่ยว

10.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฟนฟูทุนทางวัฒนธรรม  -เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร - - - 15,000,000 - การปรับปรุงและ จังหวัดกาฬสินธุ สํานักการ

ของดีเมืองกาฬสินธุ พิพิธภัณฑของดีเมือง พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ พัฒนาอาคาร มีสถานท่ีทอง ศึกษา

กาฬสินธุ (หอศิลป) (หอศิลป) ตามแบบแปลนที่ เปนไปตามแบบ เท่ียวเปน 

 -เพ่ือเปนการสงเสริมการ กําหนด Landmark

ทองเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ ของเมือง

รวม 1  โครงการ - - - - - 15,000,000 - - - -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

11



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  พัฒนาศักยภาพท่ีมุงเนนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภยั

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่  2  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร

1.ยุทธศาสตรที่ 12  พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

12.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฟารมตัวอยาง เพ่ือใหครัวเรือนในเขต ครัวเรือนในเขตเทศบาล - - - 2,500,000 - ครัวเรือนใน  -รอยละ 50 กองสวสัดิการ

ระบบเกษตรอินทรียตาม เทศบาลไดรับการถายทอด ไมนอยกวารอยละ  50 เขตเทศบาล ของครัวเรือน สังคม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง องคความรูจากฟารม มีองคความรู ในเขตเทศบาล

ตัวอยางฯ และสามารถ จากฟารมตัว ไดรับการถาย

ลดรายจายและสรางความ อยางเพ่ิมมาก ทอดองคความ

มั่นคงดานอาหาร ขึ้น รูจากฟารมฯ

และสามารถ

ลดรายจาย

และสรางความ

มั่นคงดานอาหาร

ไมนอยกวา 200 

บาท ตอวัน

รวม 1  โครงการ - - - - - 2,500,000 - - - -

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4  การพัฒนาทุนมนุษย  ลดความเหลื่อมล้ํา  สรางสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุที่  7  การรักษาความม่ันคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหารภายใตการบิรการงานกจิการบานเมืองที่ดี

1.ยุทธศาสตรที่ 14 สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจางเหมาบุคคลในการ เพ่ือจางเหมาบุคคลภายนอก จางเหมาบุคคลภายนอกดูแล - - - 360,000 360,000 การจางเปนไปตาม อาคารพิพิธภัณฑ สํานักปลัดฯ

รักษาความปลอดภัยในอาคาร ดูแลและรักษาความสะอาด และรักษาความสะอาด จํานวน ขอกําหนด ไดรับการดูแล

พิพิธภัณฑ ในอาคารพิพิธภัณฑ 3  คน และรักษาความ

สะอาด

รวม 1  โครงการ - - - - - 360,000 360,000 - - -

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

สํานกัปลัดเทศบาล

1 การรักษา ครุภัณฑ ยานพาหนะและ  -เพื่อใชในงานของสํานัก  -รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) - - - 1,000,000 - สํานักปลัดเทศบาล

ความสงบ ขนสง ปลัดเทศบาล จํานวน  1  คัน ๆ ละ 1,000,000

ภายใน บาท

- - - 1,000,000 -รวม

บัญชีครุภัณฑ

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

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)  พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

งบประมาณ
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