วิสัยทัศน์

“

กาฬสินธุ์
เปนเมืองน่าอยู่
คู่ธรรมาภิบาล

คำาขวัญเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

“

หลวงพ่อองค์ดำาศักดิ์สิทธิ์ เรืองฤทธิ์พระยาชัยสุนทร
ออนซอนโปงลางใหญ่ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจมากมี
ศักดิ์ศรีเมืองธรรมาภิบาล

ตราเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์

เปนรูปพระวิศณุกรรมทรงประทับนั่งพระหัตถขวาถือคนโทนํา
มีรัศมีรอบพระเศียรมีชอมะกอกไขวครึ่งวงกลมใตฐานที่ประทับ

ความหมาย
1. พระวิศณุกรรม

เปนเทพเจาแหงศิลปการชางเปนนายชางใหญของเทวดาถือเปนสัญลักษณของเทศบาล
ซึ่งเปนหนวยงานสรางบานแปลงเมือง
2. คนโทนำา
หมายถึง ความอุดมสมบูรณ
3. รัศมีรอบพระเศียร หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
4. ช่อมะกอกไขว
หมายถึง ความเจริญกาวหนานําไปสูความสําเร็จแหงชีวิต

ถ้อยแถลง
รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รวบรวมผลการ
ดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ภายใต้
วิสัยทัศน์ “กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล” ซึ่งจะเห็น
ผลสำาเร็จของการทำางานได้จากการเป็นเมืองน่าอยู่ที่เทศบาล
เราได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าถึง 8 รางวัล ในป 2562 นี้
โดยหนึง่ ในรางวัลทีเ่ ป็นความภาคภูมใิ จของชาวเมืองกาฬสินธุ์
คือ รางวัลพระราชทานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ
ประเภทเทศบาลเมือง ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จ
พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี และอี ก หนึ่ ง รางวั ล ด้ า นการบริ ห าร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี หรือรางวัลธรรมาภิบาล เทศบาลก็ ได้รบั
ในประเภทดีเลิศ เป็นอีกหนึ่งก้าวของความสำาเร็จ ที่มาจาก
ความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพี่น้องชาวเมื อง
กาฬสินธุ์ ที่ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่การเป็น
เมืองน่าอยู่ ต้องขอ ขอบคุณทุกภาคส่วนในความสำาเร็จของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ ขอมอบรางวัลทุกรางวัลให้กับ
ชาวเมืองกาฬสินธุ์ ทุกท่าน เราเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมจะ
ก้าวไปข้างหน้า เพื่อการพัฒนาที่ดี สร้างสังคมเมืองให้เป็นเมือง
แห่งความอุดมสุข เราพร้อมแล้วที่จะพัฒนาต่อไปครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

สารบัญ
วิสัยทัศน์
คำ�ขวัญเทศบาล
ตราเทศบาล
ถ้อยแถลงนายก
สารบัญ
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำ�ลัง
3 ปี ฯ (2561-2563)
สรุปรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ ปี 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมขนบธรรมเนียบ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 13 สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 14 สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ของประชาชน
โครงการพัฒนาและโครงการในอนาคต

หน้า
2
2
2
3
4
6
7
9
10
11
19
25
37
41
47
53
61
67
69
77
85
87
97

ผูบร�หาร EXECUTIVE ADMINISTATION TEAM
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

คณะผูบร�หาร

นายสมศักดิ์ ร่มไทรทอง

นายนิติธรรม รัตนานิคม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

นายมานิต ไชยศิวามงคล

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์

ดร.ศิรินันท์ หล่อตระกูล

นายอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย์

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ MUNICIPAL COUNCIL

นายโฆษิต ธ�รกุล
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

นายอาคม สําราญเนตร
รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สมาช�ก สภาเทศบาล เขต 1 MEMBER OF THE MUNICIPAL COUNCIL
Constituency One

นายสิทธ�ภรณ ตุงคะเตชะ
นายสรรเพชญ ศร�ทอง

นายตอชาติ ฆารไสว
นายนพดล แกวพูล

นายกานต ฆารไสว

สมาช�ก สภาเทศบาล เขต 2 MEMBER OF THE MUNICIPAL COUNCIL
Constituency Two

นายโฆษิต ธ�รกุล
นายกมลพันธุ จ�ระสมบัติ

นายกฤษฎา เว�ยงวะลัย
นายอุทิศ จําเร�ญสรรพ

นายสุโรจน แสงโสภาพรรณ

สมาช�ก สภาเทศบาล เขต 3 MEMBER OF THE MUNICIPAL COUNCIL
Constituency Three

นายอาคม สําราญเนตร

นายธวัชพงศ โยคะสิงห

นายสุรศักดิ์ เร�องศร�มั่น

นางจําลอง ภูเตานาค
นายอภิชัย น้ําจันทร

นายบุญเส็ง ว�โรจนรัตน

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำ�ลัง 3 ปี ฯ (2561-2563)
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

สถานธนานุบาล

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
สำ�นักปลัดเทศบาล

สำ�นักการคลัง

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
สำ�นักการช่าง

หัวหน้าสำ�นักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ผู้อำ�นวยการสำ�นักการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง)

ผู้อำ�นวยการสำ�นักการช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานกิจการสภาและการประชุม
- งานเลขานุการและรัฐพิธี
- งานควบคุมและบำ�รุงดูแล
		 อาคารสถานที่
- ฝ่ายอำ�นวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานบรรจุแต่งตั้ง
- งานอัตรากำ�ลัง
- งานสวัสดิการและประโยชน์
		 เกื้อกูล
- งานการสอบ
- ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
- งานทะเบียนราษฎร
- งานบัตรประจำ�ตัว ประชาชน
- งานธุรการและข้อมูล
		 ทะเบียนราษฎร
- ฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานป้องกันฯ
- งานธุรการและงานฝึกอบรม
- งานกู้ชีพและกู้ภัย
- ฝ่ายรักษาความสงบ
- งานเทศกิจ
- งานธุรการและคดี
- งานกิจการพิเศษ

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานบำ�เหน็จบำ�นาญฯ
- งานฌาปนกิจสงเคราะห์
		 ขรก.และบุคลากรท้องถิ่น
- งานสหกรณ์ออมทรัพย์
		 พนักงานเทศบาล
1. ส่วนบริหารงานการคลัง
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการซื้อและการจ้าง
- งานจัดทำ�ทะเบียนพัสดุ
		 และจำ�หน่ายพัสดุ
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- งานตรวจสอบการเบิก
		 จ่ายเงินและจัดทำ�เช็ค
- งานควบคุมจัดทะเบียน
		 งบประมาณรายจ่าย
- ฝ่ายระเบียบการคลัง
- งานควบคุมจัดทำ�ทะเบียน
		 และงบประมาณรายจ่าย
- งานจัดระเบียบเกี่ยวกับ
		 การเงินและพัสดุ
- ฝ่ายสถิติการคลัง
- งานจัดทำ�สถิติการรับจ่าย
		 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
- งานจัดทำ�สถิติรายได้จาก
		 ภาษีอากร
- งานจัดทำ�รายงาน
		 สถานการณ์การคลัง
2. ส่วนพัฒนารายได้
- ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดรายได้
- ฝ่ายผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
- งานจัดหาผลประโยชน์
		 จากทรัพย์สิน
- งานพัฒนากิจการพาณิชย์
- ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
		 ทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี
		 และทะเบียนทรัพย์สิน

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
1. ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
อาคารและผังเมือง
- ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
2. ส่วนการโยธา
- ฝ่ายสาธารณูปโภค
- งานบำ�รุงรักษาทางและ
		 สะพาน
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานที่และไฟฟ้า
- ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและ
ระบบจราจร
- งานศูนย์เครื่องจักรกล
- งานวิศวกรรมและออกแบบ
		 จราจร
- ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
- งานควบคุมตรวจสอบ
		 บำ�บัดน้ำ�เสีย
- งานกำ�จัดขยะมูลฝอยและ
		 สิ่งปฏิกูล

สำ�นักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
สำ�นักการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

ผู้อำ�นวยการสำ�นักการสาธารณสุขฯ ผู้อำ�นวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับสูง) (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ผู้อำ�นวยการสำ�นักการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)

ผู้อำ�นวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานวิจัยและประเมินผล
- งานจัดทำ�งบประมาณ
- ฝ่ายการบริการและเผยแพร่
- งานบริการและเผยแพร่
		 วิชาการ
- งานบริหารข้อมูลข่าวสาร
		 ท้องถิ่น
- ฝ่ายนิติการ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานนิติกรรมสัญญา

- ฝ่ายแผนงานและโครงการ
- งานแผนและโครงการ
- งานระบบสารสนเทศ
- งานงบประมาณ
- งานธุรการ
1. ส่วนบริหารการศึกษา
- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานวางแผนบุคคลและทะเบียน
- ฝ่ายกิจการโรงเรียน
- งานโรงเรียน
- งานกิจการนักเรียน
- งานการศึกษาปฐมวัย
- ฝ่ายวิชาการ
- งานส่งเสริมคุณภาพและ
		 มาตรฐานหลักสูตร
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
		 และนวัตกรรมทางการศึกษา
2. ส่วนส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
- ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
		 และตามอัธยาศัย
- งานการศึกษานอกระบบ
		 และตามอัธยาศัย
- งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
- งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์
		 และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ
		 และวัฒนธรรม
- หน่วยศึกษานิเทศก์
- ฝ่ายนิเทศการศึกษา
- ฝ่ายวิจัยและประเมินผล
- ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
สถานศึกษา
- โรงเรียนเทศบาล 1
		 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
- โรงเรียนเทศบาล 2
		 วัดสว่างคงคา
- โรงเรียนเทศบาล 3
		 วัดเหนือ
- โรงเรียนเทศบาล 4
		 เฉลิมพระเกียรติ
- โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.1
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานกิจการสตรีและคนชรา
- ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานชุมชนเมือง
- งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
- ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
1. ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานสาธารณสุขชุมชน
- งานป้องกันและควบคุมโรค
		 ติดต่อ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
		 ไม่ติดต่อ
- งานป้องกันและบำ�บัดยาเสพติด
		 และสารเสพติด
ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลและอนามัย
		 สิ่งแวดล้อม
- งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะ
		 มูลฝอย
		 และสิ่งปฏิกูล
- งานบริการและรักษา
		 ความสะอาด
- งานควบคุมมลพิษและ
		 เหตุรำ�คาญ
2. ส่วนบริการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาป้องกันและควบคุม
		 โรคในสัตว์
- งานควบคุมการฆ่าสัตว์
- ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานทันตสาธารณสุข
- งานเภสัชกรรม
- งานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
		 ผู้สูงอายุและคนพิการ
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบแสดงผลการดำ�เนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรับปรุง
รายจ่
า
ย
ประมาณการ ตามงบประมาณ ระบุวัตถุประสงค์/ โดยใบผ่าน
เฉพาะกิจ

หมวด/ประเภท

รวม

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

68,818,904.00 59,403,042.01
5,839,560.00 5,358,180.00
168,852,916.00 152,315,792.90
4910,400.00 4,548,262.50
68,759,543.00 62,558,287.39
41,324,106.00 40,847,086.23
5,583,500.00 5,051,529.39
6,290,596.00 6,187,816.00
25,257,500.00 21,386,163.78
1,000.00
16,544,000.00 16,540,180.74

34,460,894.67
642,060.00
1,929,672.75
2,307,000.00
60,600.00
5,000,000.00
-

- 93,863,936.68
- 5,358,180.00
1666.65 152,959,519.55
- 6,477,935.25
- 64,865,287.39
- 40,847,086.23
- 5,051,529.39
- 6,248,416.00
- 26,386,163.78
- 16,540,180.74

รวมรายจ่าย

412,182,025.00 374,196,340.94

44,400,227.42

1666.65 418,598,235.01

รายรับ
ประมาณการ ตามงบประมาณ

หมวด/ประเภท

รายรับเงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ

รายรับ
ภาษีอากร
25,381,000.00 23,140,599.92
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 14,508,800.00 14,037,690.30
รายได้จากทรัพย์สิน
9,610,272.00 8,375,157.95
รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์
1,800,000.00 1,807,420.45
รายได้เบ็ดเตล็ด
8,474,500.00 5,230,468.64
รายได้จากทุน
200,000.00
550.00
ภาษีจัดสรร
139,800,000.00 137,422,858.22
เงินอุดหนุนทั่วไป
220,074,453.00 184,244,850.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
-

44,400,227.42

- 23,140,599.92
- 14,037,690.30
- 8,375,157.95
- 1,807,420.45
- 5,230,468.64
550.00
- 137,422,858.22
- 184,244,850.00
- 44,400,227.42

รวมรับ 419,849,025.00 374,259,595.48

44,400,227.42

418,659,822.90

รายรับสูงกว่าหรือต่ำ�กว่ารายจ่าย
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61,587.89

ยุทธศาสตร์
ที่ 1
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
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1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. โครงการสำารวจความพึงพอใจ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในภาพรวมทั้ง 15 ด้าน มีความพึงพอใจในดี
คิดเป็นร้อยละ 81.44 ซึ่งมีผลการประเมินแยกเป็นรายด้าน ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 82.80
ด้านพัฒนาศักยภาพผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 83.20 ด้านส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 81.40 ด้านสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน (การสงเคราะห์ การดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส ยาเสพติด) คิดเป็นร้อยละ 82.20 ด้านกีฬาและนันทนาการ (สนามกีฬา ลานกีฬา พื้นที่สร้างสรรค์ด้านสุขภาพ
การแข่งกีฬา) คิดเป็นร้อยละ 85.20 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน (ความร่วมมือในการพัฒนา
ร่วมกับภาคีเครือข่าย) คิดเป็นร้อยละ 83.20 ด้านสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน (ป้องกันอาชญากรรม/
ภัยพิบัติ / จราจร ช่วยเหลือ บรรเทา เยียวยา) คิดเป็นร้อยละ 81.20 ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (การเผยแพร่
การสร้างการรับรู้) คิดเป็นร้อยละ 81.00 ด้านสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย (สถานประกอบการ/โรงเรียน/ ตลาด/การตรวจ
คุณภาพอาหาร) คิดเป็นร้อยละ 80.60 ด้านพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข (ควบคุมโรค ป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริม)
คนและสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 80.20 ด้านสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้ำาเสีย มลพิษ ความเป็นระเบียบ
บ้านเมือง) คิดเป็นร้อยละ 80.20 ด้านพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว (สวนสาธารณะ การจัดกิจกรรม
ในสวนสาธารณะ) คิดเป็นร้อยละ 81.20 ด้านพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (การก่อสร้างถนน
ท่อระบายน้ำา ขยายเขตไฟฟ้า จราจร ทางเท้า ไฟฟ้าแสงสว่าง) คิดเป็นร้อยละ 79.80 ด้านการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
พึ่งพาตนเอง (การส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ภาวะผู้นำา การมีส่วนร่วม) คิดเป็นร้อยละ 79.20 ด้านการจัดเก็บภาษี (ทั่วถึง
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้) คิดเป็นร้อยละ 80.20 งบประมาณ 50,000 บาท

2. โครงการเทศบาลพบสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน

จัดงานแถลงข่าวผลการดำาเนินงานต่อสื่อมวลชนและผูป้ ระกาศข่าวชุมชน วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยจัดให้มีการแถลงข่าว ให้แก่สื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน ทั้ง 41
หอกระจายข่าวได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความร่วมมือความเข้าใจอันดี อีกทั้งมีการร่วมกัน
บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน ผู้ประกาศข่าวชุมชนและ
เทศบาล งบประมาณ 50,000 บาท
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3. โครงการจัดเวทีสาธารณะ

จัดเวทีประชาคมเพื่อรับความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำาแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อนำามาบรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาล โดยการจัดลำาดับความสำาคัญตามความจำาเป็นเร่งด่วน งบประมาณ 10,000 บาท

4. โครงการจัดทำาสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์

จัดทำาวารสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ราย 3 เดือน ครัง้ ละ 7,000 ฉบับซึง่ ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ กิจกรรมต่างๆ
ทุกสำานัก/กอง ของเทศบาลในรอบ 3 เดือน เพื่อเป็นการรายงานความเคลื่อนไหว และประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาลได้รับทราบ โดยการส่งทางไปรษณีย์ถึงเจ้าบ้านภายในเขตเทศบาล และแจกให้ประชาชนทั่วไป งบประมาณ
350,000 บาท

5. โครงการจัดทำารายงานกิจการเทศบาล

จัดทำารายงานกิจการประจำาป โดยรวบรวมผลงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ การปฏิบตั งิ านของทุกส่วนงานของ
เทศบาลในรอบปงบประมาณ 2561 จำานวน 415 เล่มเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการ และประชาชนได้รับทราบงบประมาณ
100,000 บาท
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6. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางสื่อวิทยุโทรทัศน์

จัดทำารายการ “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่” ตอนละประมาณ 20 นาที เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร ส่งเสริม
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจระหว่างเทศบาลและประชาชน โดยออกอากาศทางสื่อ
วิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น (เคเบิลทีวี) 2 ช่องรายการ คือ เอ็มที เคเบิลทีวี ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และ เจมส์ เคเบิลทีวี
ทุกวัน อังคาร, พฤหัสบดี, อาทิตย์ งบประมาณ 144,000 บาท

7. โครงการประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน

จัดประชุมประจำาเดือนคณะกรรมหอกระจายข่าวชุมชน ทั้ง 41 หอกระจายข่าว เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และความสามัคคี ให้กับชุมชน โดยการจัดประชุม ปรึกษาหารือ และการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานของ
หอกระจายข่าว เป็นประจำาทุกเดือน จำานวน 100 คน งบประมาณ 120,000 บาท

8. โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
หอกระจายข่าวชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน

จัดการฝึกอบรมการนำาเสนอข่าว และทัศนศึกษาดูงานสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร
วันที่ 11 มกราคม 2562 ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ กรรมการหอกระจายข่าว
ชุมชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน โดยมีนาย นิกร ธัญลักษณ์ ผู้อำานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
สกลนคร ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการนำาเสนอข่าว และนำาเข้าชมการดำาเนินงานของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
สกลนคร งบประมาณ 50,000 บาท

9. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

จัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตัง้ ตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ มีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง งบประมาณ 100,000 บาท
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10. โครงการจัดงานวันเทศบาล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั งานวันเทศบาล ประจำาป 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนการ พนักงานครู พนักงานเทศบาล ได้ร่วมงานในครั้งนี้ และประธานในพิธีได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำา พนักงานจ้าง งบประมาณ 50,000 บาท

11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในสำานักปลัดเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย จึงได้
จัดทำาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ้างเหมาบุคคล จำานวน 2 อัตรา งบประมาณ 240,000 บาท

12. โครงการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 สำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เพื่อปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 สำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยการกรุซับเสียงตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกำาหนด งบประมาณ 143,000 บาท

13. โครงการปรับปรุงอาคารสำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก่อสร้างรางระบบ
ระบายน้ำา คสล. รูปตัวยู
ก่อสร้างระบบระบายน้ำา คสล.รูปตัวยู เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำาบริเวณสำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ให้มกี ารระบายน้าำ อย่างเป็นระบบและไม่กอ่ ให้เกิดน้าำ ท่วมขังบริเวณสำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ 200,000 บาท
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อการบำารุงรักษาเครื่องจักรกล

เพื่อจ้างเหมาบุคคลในการซ่อมแซมบำารุงและรักษาเครื่องจักรกล ของสำานักการช่าง จำานวน 2 อัตรา งบประมาณ
240,000 บาท

2. โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ

เพื่อจ้างเหมาบุคคลในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในเขตเทศบาล ของสำานักการช่าง จำานวน 10 คน
งบประมาณ 1,200,000 บาท

3. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ของสำานักการช่าง จำานวน 2 คน
งบประมาณ 240,000 บาท

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ

เพื่อช่วยงานด้านธุรการของสำานักการช่าง ให้มีประสิทธิภาพหรืองานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย จำานวน 2 คน
งบประมาณ 240,000 บาท
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5. โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบำารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค

เพื่อจ้างเหมาบุคคลในการบำารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของสำานักการช่าง จำานวน 3 คน งบประมาณ 360,000 บาท

6. โครงการซ่อมแซมบำารุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพื่อบริการประชาชน

ปรับปรุงซ่อมแซมบำารุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างในเขตเทศบาล ถนนสนามบิน วงเวียนพระยาชัยสุนทร ซอยน้ำาทิพย์
ซอยสมหวัง ชุมชนดอนกลอย ซอยเฟื้องฟ้า ซอย 1 และซอย 2 หน้าสำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ฯลฯ งบประมาณ
1,500,000 บาท

1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. โครงการสำารวจข้อมูลชุมชน

เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าทีส่ าำ รวจข้อมูลและประสานงานชุมชนในเขตเทศบาล ของกองสวัสดิการสังคม จำานวน 3 คน
งบประมาณ 360,000 บาท
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1.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1. โครงการปรับปรุงอาคารสำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ ขนาด 4.01 x 8.0 เมตร อาคารสำานักงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแบบแปลน
ที่เทศบาลกำาหนด งบประมาณ 98,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการหน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย

ดำาเนินการจ้างเหมาก่อสร้างห้องศูนย์ปฏิบัติการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ขนาด 6.0 x 6.0 เมตร ภายในพื้นที่ตั้งอาคาร
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำาหนด งบประมาณ 288,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 2
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
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2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. โครงการประเมินขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการประเมินขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (KPI) การพัฒนาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมและเพื่อให้การประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกันของแต่ละสำานัก/กอง/ ซึ่งผลการประเมินตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ร้อยละ 72.86 งบประมาณ 30,000 บาท

2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลและ
อาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถนำาความรู้ ในการอบรมไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำานวนทั้งสิ้น 144 คน งบประมาณ 20,000 บาท

3. โครงการฝกอบรมการปฏิบตั งิ านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฎิบัติงาน และสามารถนำาความรู้มาใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ซึ่งจะจัดอบรมระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ
120,000 บาท
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4. โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานทีข่ องคณะผูบ้ ริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำา และพนักงานจ้าง ประจำาป พ.ศ.2562 ในวันที่ 7
ธันวาคม 2561 อบรมเรื่องการบริหารจัดการที่ดี การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การดำาเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ หอประชุมธรรมาภิบาล สำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561 เดินทางไปศึกษา
ดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 1,000,000 บาท

5. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำาปี

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั โครงการมอบโล่เกียรติคณ
ุ พนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล พนักงานสถาน
ธนานุบาล ลูกจ้างประจำา และพนักงานจ้าง “ดีเด่น” ประจำาปงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 มีบุคลากร
ของเทศบาลฯ ได้รับมอบโล่ทั้งสิ้น 30 คน งบประมาณ 30,000 บาท

6. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำาการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจำา
และพนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม นำาการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจำา และพนักงานจ้าง ประจำาปงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยฝึกอบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้กบั บุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในหน้าที่ และบรรลุสาำ เร็จเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ งบประมาณ 50,000 บาท
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7. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดโครงการอบรม “ธรรมะเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ความเข้าใจและ
สามารถประยุกต์ ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงาน โดยได้รับความเมตตา
จากพระอาจารย์คกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ให้ความเมตตามาบรรยายธรรมในครัง้ นี้ งบประมาณ 45,000 บาท

8. โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ (MOU) ประจำาปงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ระหว่างผู้บริหาร กับปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล ผู้อำานวยการสำานัก ผู้อำานวยการกอง เพื่อให้บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุสำาเร็จเป้าหมายที่ตั้งไว้ งบประมาณ 30,000 บาท

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1. โครงการอบรมให้ความรูด้ า้ นกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั โครงการเผยแพร่ความรูท้ างด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ประจำาป 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการวัดใต้ โพธิ์ค้ำา
(โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีความรู้ และทราบถึงกฎหมาย
เกี่ยวกับการค้ำาประกัน การจำานอง การจัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การติดตามทวงถามหนี้
ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และสามารถนำาไปปรับใช้ ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม ผู้เข้าร่วม
โครงการจำานวน 180 คน งบประมาณ 50,000 บาท
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2.3 แผนงานการศึกษา
1. โครงการฝกอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ได้ จั ด โครงการฝึ ก อบรมพนั ก งานครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ประจำ า ป
งบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีคุณภาพ สามารถนำาทักษะความรู้ แนวคิด เทคนิคใหม่ๆ มาใช้
ในการปฏิบตั งิ าน ในระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี และแหล่งเรียนรูจ้ งั หวัดกาญจนบุรี
งบประมาณ 100,000 บาท

2. โครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล

จัดจ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ให้เพียงพอต่อการเรียน การสอน
และจำานวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำานวน 35 คน จำานวน งบประมาณ 4,200,000 บาท

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านช่าง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านช่างเพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การทำางาน ความปลอดภัย ข้อพึ่งระวังสิ่งที่ควรปฏิบัติ และรับทราบระเบียบกฎหมายของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการวัดใต้ โพธิ์ค้ำา โดยมีผู้เข้าอบรมในครั้ง 150 คน งบประมาณ 50,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 4
พัฒนาการจัดการศึกษา
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4.1 แผนงานการศึกษา
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

1.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยสำานักการศึกษา ได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ โรงเรียนและผู้มี
ส่ ว นได้ เ สี ย ร่ ว มกั น ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนให้ เ หมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย นและชุ ม ชน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาประเทศ งบประมาณ 100,000 บาท

1.2 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อให้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้มอี นิ เทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบ Wifi เพื่อใช้ ในการเรียน การสอน
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ งบประมาณ 84,000 บาท

1.3 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ ใหม่ ๆ งบประมาณ 500,000 บาท
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1.4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เพื่อให้สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความต้องการของผูเ้ รียน
และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กนักเรียน ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งบประมาณ 250,000 บาท

1.5 โครงการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรสำานักการศึกษา
เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะในการวิเคราะห์ หลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรสาระการเรียนรู้ มีประสบการณ์และนำาผลการวิเคราะห์หลักสูตรไปประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติจริง
ในชัน้ เรียน เทศบาลจึงได้จดั ฝึกอบรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
งบประมาณ 402,000 บาท

1.6 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (School Based Management
for Local Development SBMLD)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั โครงการพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
เพื่อใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาการศึกษาและ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และให้ โรงเรียนเป็นฐานในการบริการแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน งบประมาณ
3,750,000 บาท
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1.7 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำาแผนพัฒนาดีเด่น
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดทำาแผนพัฒนาดีเด่นเพื่อให้สำานักศึกษาและสถานศึกษามีแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำาหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษา
และส่งแผนเข้าร่วมประกวดตามโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำาแผนพัฒนาดีเด่นสรุปได้ดังนี้ ระดับ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 ได้รับรางวัลดี ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 ได้รับรางวัลพอใช้
ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 1 ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1
ได้รับรางวัลชมชย ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท งบประมาณ 400,000 บาท

1.8 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด นักเรียนสามารถ
ป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
งบประมาณ 593,000 บาท

1.9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝัง สร้างนิสัย
การรักการอ่านให้กับนักเรียนในสถานศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ งบประมาณ 300,000 บาท
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2. โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (กิจกรรมเปดห้องขายของ) ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ งบประมาณ
200,000 บาท

3. โครงการปัจจัยพื้นฐานสำาหรับนักเรียนยากจน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั โครงการปัจจัยพืน้ ฐานสำาหรับนักเรียนยากจน เพื่อแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยมีหลักเกณฑ์ ผู้ที่รับการจัดสรรงบประมาณในระดับประถมศึกษา มีจำานวน 657 คน และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จำานวน 40 คน งบประมาณ 755,700 บาท

4. โครงการจัดการศึกษาทางเลือก มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดำาเนินโครงการจัดการศึกษาทางเลือก มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) เพื่อส่งเสริม
ให้นกั เรียนมีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารในระดับสากล และเพื่อให้นกั เรียนมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง สามารถพัฒนาตน
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้งบประมาณ 1,020,000 บาท
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5. โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และพัฒนาส่งเสริมให้ ได้รับการศึกษา โดยมีเป้าหมายเด็กด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาลได้รับการศึกษานอกระบบ จำานวน 5 คน และเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาในระบบจำานวน 30 คน
งบประมาณ 10,000 บาท

6. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาและผู้เรียนมีคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษา โดยการจัดประเมินภายในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 5 แห่ง งบประมาณ 30,000 บาท

7. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้สอบคัดเลือกนักเรียนในสังกัดเทศบาลเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันคนเก่ง
ในโรงเรียนท้องถิ่น จำานวน 3 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย จำาวน 3 คน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว การวัดผลผู้เรียน
จะเป็นเครื่องชี้ถึงประสิทธิภาพ วิธีการสอนของครูผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและมีความตื่นตัวที่จะปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งบประมาณ 80,000 บาท

8 โครงการจัดงานวันครู

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดงานวันครูแห่งชาติประจำาป 2562 ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญู
กตเวที ระลึกถึงคุณงามความดี พระคุณของบูรพาจารย์ พร้อมทั้งเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี และมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรครูดีเด่น ประเภทต่างๆ
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แก่คณะกรรมการผูส้ ร้างคุณประโยชน์ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูดเี ด่นกลุม่ สารการเรียนรูต้ า่ งๆ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ 90,000 บาท

9. โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำานึกให้นกั เรียนเป็นผูม้ สี นุ ทรียภาพ สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี เห็นคุณค่าในตนเอง มัน่ ใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ งบประมาณ 30,000 บาท

10. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการสถานศึกษา
ให้ดีขึ้น งบประมาณ 120,000 บาท

11. โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านการศึกษา

งบประมาณ 1,430,000. บาท
- ก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ส่วนกลาง อาคารอนุบาล สำาหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ ตามแบบแปลน
ที่กำาหนด งบประมาณ 300,000 บาท
- ก่อสร้างโรงอาหารขนาด 9.0 x 9.0 เมตร สำาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 กุดยางสามัคคีตามแบบแปลน
ที่กำาหนด งบประมาณ 900,000 บาท
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- ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร สูง 2.0 เมตร สำาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2 ดงปอ ตามแบบแปลนที่กำาหนด งบประมาณ 30,000 บาท
- ต่อเติมอาคารเรียน สน.ศท. 4/12 ชั้นล่างเพื่อเป็นห้องเรียนสำาหรับโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
ตามแบบแปลนที่กำาหนด งบประมาณ 500,000 บาท

12. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อส่งเสริมนักกีฬาวอลเลย์บอล
ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ให้มีความสามารถด้านกีฬา และมีระเบียบวินัยความมีน้ำาใจเป็นนักกีฬา งบประมาณ
300,000 บาท

13. โครงการพัฒนาระบบการบริการจัดการศึกษาอิเล็กทอรนิกส์เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เพื่อเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 และพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมทั้งด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงบประมารณ อันจะนำาไปสู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (New Economy Model) งบประมาณ 2,250,000 บาท

14. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รบั จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ 1 และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการ
เด็กเล็ก งบประมาณ 61,400 บาท
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4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วันเสาร์ทสี่ องของเดือนมกราคมของทุกปเป็นวันเด็กแห่งชาติ และเป็นเวที เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
ถึงความสามารถต่างๆ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้มี โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ จำานวน 44 หน่วยงาน
มีการออกร้านแจกของขวัญ ขนมและกิจกรรมเล่นเกมส์ตา่ งๆ มากมาย มีกจิ กรรมบนเวทีในการให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
2 เวที งบประมาณ 250,000 บาท

2. โครงการฝกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน – ประชาชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับชมรมกีฬาเซปักตะกร้อ ได้จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ ดำาเนินการแข่งขัน
ในวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2562 ณ ลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ มีทมี ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน รุน่ ประชาชนทัว่ ไป ชาย
รุ่นประชาชนทั่วไป หญิง และรุ่นอายุ 40 ป ขึ้นไปชาย
ผลการแข่งขัน - รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย
ชนะเลิศ
ได้แก่ทีม แหล่งรถผู้กอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม ศุภานัน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม สโมสร ฮอนด้า
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ทีม สโมสร อำานาจเจริญ
- รุ่นประชาชนทั่วไป หญิง
ชนะเลิศ
ได้แก่ทีม สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม โรงเรียนกีฬานครสวรรค์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม ดงมูล B
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ทีม ตุ้มโฮม
- รุ่นประชาชนชาย อายุ 40 ป
ชนะเลิศ
ได้แก่ทีม สามชัยการยาง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม โรงพยาบาลธีรวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม สายตรวจ
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ทีม แดงถุงใหญ่
งบประมาณ 200,000 บาท
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3. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกล์หนู ระหว่างวันที่ 9 – 14 กรกฎาคม 2562
ณ สนามกีฬาฟุตซอล สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมการแข่งขัน สรุปผล
การแข่งขันฟุตบอลโกล์หนู ดังนี้
1. รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปชาย
ชนะเลิศ
ได้แก่ทีม อนุกูลนารี
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้แก่ทีม อนุบาลกาฬสินธุ์
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้แก่ทีม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
2. รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปชาย
ชนะเลิศ
ได้แก่ทีม อนุกูลนารี A
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้แก่ทีม ลูกยางคลาสสิก
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้แก่ทีม อนุกูลนารี C
3. รุ่นประชาชนทั่วไปชาย
ชนะเลิศ
ได้แก่ทีม มมร.
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้แก่ทีม อารีมิตรมาสด้า
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้แก่ทีม สวนสี่สิบห้า
งบประมาณ 60,000 บาท

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิค ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ข้างโรงยิม
เนเซี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง งบประมาณ
60,000 บาท

5. โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อำาเภอเมืองกาฬสินธุ์
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา ซึ่งผลการแข่งขันมี เช่น
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ผลการแข่งขันกีฬากระโดดไกล (ชาย)
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่
เทศบาลตำาบลขมิ้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้แก่
เทศบาลตำาบลนาจารย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้แก่
เทศบาลตำาบลเชียงเครือ
ผลการแข่งขันกีฬากระโดดไกล (หญิง)
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่
เทศบาลตำาบลขมิ้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้แก่
เทศบาลตำาบลนาจารย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้แก่
เทศบาลตำาบลห้วยโพธิ์
ผลการแข่งขันกีฬาขว้างถุงทราย (ชาย)
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่
เทศบาลตำาบลห้วยโพธิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้แก่
เทศบาลตำาบลภูดิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้แก่
เทศบาลตำาบลนาจารย์
ผลการแข่งขันกีฬาเก็บลูกบอลลอดอุโมงค์ (ทีมผสม)
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่
เทศบาลตำาบลภูดิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้แก่
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้แก่
เทศบาลตำาบลเชียงเครือ
งบประมาณ 150,000 บาท

6. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สันนิบาตแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้สง่ นักกีฬา – กรีฑา ทีเ่ ป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบคัดเลือก
ณ อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 20 - 29 ตุลาคม 2561 ได้รับเหรียญรางวัล 4 เหรียญ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
และการแข่งขันรอบ ชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2561
รวมผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง งบประมาณ 900,000 บาท
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7. โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 23 – 27
สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันในครัง้ นี้ ผลการแข่งขัน
สรุปได้ดังนี้
1. ชนะเลิศฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป ชาย ทีมโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
2. ชนะเลิศเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป ชาย ทีมโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
3. ชนะเลิศเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป หญิง ทีมโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
4. ชนะเลิศคะแนนรวมเปตองประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป ชาย ทีม โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
5. ชนะเลิศคะแนนรวมเปตองประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ป หญิง ทีม โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
6. ชนะเลิศวอลเลย์บอลในร่ม (มัธยมต้น) หญิง ทีม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
7. ชนะเลิศวอลเลย์บอลในร่ม (มัธยมปลาย) หญิง ทีม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
8. ชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาด (มัธยมต้น) หญิง ทีม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
9. ชนะเลิศวอลเลย์บอลชายหาด (มัธยมปลาย) หญิง ทีมโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
10. ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา รุ่นอายุ 12 ป ทีม โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
งบประมาณ 80,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 5
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
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5.1 แผนงานการศึกษา
1. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

เพื่อจัดสรรเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลและสังกัด สพฐ. และโรงเรียนสังกัดเทศบาล
10 แห่ง ครบทุกคน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย งบประมาณ 25,145,500 บาท

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
แบบบูรณาการ ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สังคม แบบเป็นระบบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม สติปญ
ั ญา และพัฒนาเด็กก่อนปฐมวัยให้เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพของสังคมและยัง่ ยืน งบประมาณ 100,000 บาท

3. โครงการปัจฉิมนิเทศ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาทั้งสิ้น 534 คน แยกได้ดังนี้
ระดับชั้นปฐมวัย จำานวน 293 คน ระดับประถมศึกษาปที่ 6 จำานวน 196 คน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จำานวน 26 คน
และระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จำานวน 19 คน จากโรงเรียนสังกัดเทศบาลซึ่งเป็นอนาคตของชาติและมี โอกาสที่จะได้รับ
การศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ดังนัน้ เพื่อให้นกั เรียนได้มคี วามภาคภูมใิ จในตนเอง จึงจัดพิธมี อบใบประกาศนียบัตรแก่นกั เรียน
ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมี นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
เป็นประธานในพิธี งบประมาณ 120,000 บาท
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4. โครงการเข้าค่ายเยาวชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดำาเนินการตามนโยบายการส่งเสริมเด็ก เยาวชน โดยการนำานักเรียน เยาวชนสังกัด
เทศบาลเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ 9 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จังหวัดอื่นๆ ตามที่เทศบาลตำาบลเชียงคาน จังหวัดเลย ได้กำาหนดจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายพัฒนาและเด็กเยาวชน
ณ เทศบาลตำาบลเชียงคาน จังหวัดเลย งบประมาณ 30,000 บาท

5. โครงการจัดทำาแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จัดทำาแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุม่ สาระฯ ภาษาไทย กลุม่ สาระ คณิตศาสตร์ กลุม่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้นกั เรียนในสังกัดเทศบาล
มีทกั ษะและกระบวนการเรียนรูท้ มี่ มี าตรฐานพัฒนาการด้านและนำาไปประยุกต์ ใช้ ในชีวติ ประจำาวัน งบประมาณ 50,000 บาท

6. โครงการนิเทศภายใน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการนิเทศภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามผล
การจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาได้เต็มศักยภาพ และเพื่อเป็นการนิเทศ กระตุ้นการเรียนการสอนของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดทักษะ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
งบประมาณดำาเนินการ 20,000 บาท

7. โครงการอาหารเสริม (นม)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั สรรอาหารเสริม (นม) ให้แก่นกั เรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จำานวน 6 แห่ง
และสังกัด สพฐ. จำานวน 4 แห่ง เพื่อให้นกั เรียนได้รบั ประทานอาหารเสริม (นม) ทีม่ คี ณ
ุ ค่าและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ของร่างกาย งบประมาณ 11,970,506 บาท
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8. โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค 5 ภาค

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด โดยมีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562
ซึ่งผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้
1. การวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา ปที่ 1 - 3 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ อันดับ 1
2. การวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา ปที่ 4 - 6 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ อันดับ 1
3. การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมจินตลีลา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติอนั ดับ 1
4. การประกวดรำาวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ อันดับ 1
5. การร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ อันดับ 1
6. การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ อันดับ 2
7. การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา ปที่ 1 - 3 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ อันดับ 2
8. การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา ปที่ 4 - 6 โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ อันดับ 3
9. เริงเล่นเต้น Dancer ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
อันดับ 3
10. การประกวดโครงงาน ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ
อันดับ 3
- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 4 - 6
โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ อันดับ 3
งบประมาณ 2,500,000 บาท

9. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา จัดอบรมระหว่าง วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา / ทัณฑสถานเกษตร
อุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมาและแหล่งเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 200,000 บาท

10. โครงการฝกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์สำานึกรักบ้านเกิด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์สำานึกรักบ้านเกิด ณ หอประชุมโรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ เพื่อให้นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจรากฐานภูมิปัญญาของท้องถิ่น
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ 10,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 6
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติวนั เฉลิมพระชนมพรรษาและวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบรมวงศานุวงศ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดาำ เนินการจัดงานพิธี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมบนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 100,000 บาท

2. โครงการสนับสนุนจังหวัดในการจัดงาน “มหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์”

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดงานมหกรรมโปงลาง - แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์
ซึ่งเป็นงานประจำาปของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด-กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) งบประมาณ
200,000 บาท

6.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. โครงการคุณธรรมสร้างผู้นำาแห่งอนาคต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับพุทธสมาคม ในการจัดโครงการคุณธรรมสร้างผู้นำา
แห่งอนาคต งบประมาณ 50,000 บาท
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2. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้ไทย ปี 2562

สมาคมวัฒนธรรมผู้ ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รบั การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ดาำ เนิน
โครงการธรรมสัญจรไหว้พระธาตุประจำาวันเกิด และเผยแพร่วฒ
ั นธรรมผู้ ไทย โดยกิจกรรมได้จดั ขึน้ ในวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม
2561 ณ จ.นครพนม (อ.เมือง – อ.นาแก – อ.ธาตุพนม – อ.เรณู – อ.ปลาปาก – อ.นาหว้า – อ.ท่าอุเทน) เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำานึกในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิน่ ให้คงอยู่สืบไป และได้มีส่วนร่วมทำานุบำารุง
ศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง งบประมาณ 50,000 บาท

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

สมาคมยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รบั การสนับสนุนเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ดาำ เนิน
โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม – จิตอาสา “ทำาดีเพื่อพ่อ” โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมสุธาสินี – ศิลคุณกร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม
งบประมาณ 50,000 บาท

4. โครงการส่งเสริมฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทยประกอบด้วย 6 โครงการ

4.1 งานประเพณีปใหม่
จัดงานประเพณีทำาบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม่ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายก
เทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลฯ และประชาชน
ได้ร่วมทำาบุตรตักบาตร พระภิกษุ สามเณร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตของตนเองและ
ครอบครัวพร้อม และเพื่อพร้อมรับสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันเริ่มต้นป 2562 งบประมาณ 30,000 บาท
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4.2 งานประเพณีสงกรานต์
จัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ นักเรียน
นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวคุม้ วัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ เพื่ออนุรกั ษ์ไว้ซงึ่ ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของชาวไทย
ให้คงอยูส่ บื ไป จัดงานในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) และวัดสว่างคงคา
งบประมาณ 400,000 บาท

4.3 บวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แฮ่ ปู่หาญ ศาลปู่กุลาบุญโฮม ศาลปู่บุญตากุดโง้ง
เทศบาลได้จดั ให้มพี ธิ ที าำ บุญเลีย้ งพระและพิธบี วงสรวงศาลหลักเมือง หอเจ้าบ้านศาลปูแ่ ฮ่ ศาลปูห่ าญ ศาลปูก่ ลุ า
บุญโฮม ศาลปูบ่ ญ
ุ ตากุดโง้งและศาลเจ้าโสมพะมิตรเป็นประจำาทุกป สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ บู่ า้ นคูเ่ มืองนับเป็นสิง่ ทีป่ ระชาชนให้ความเคารพ
กราบไหว้ สักการบูชาเพื่อเป็นกำาลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยจัดการประกวดพานบายศรี กิจกรรม
การแสดงแสง สี เสียงเล่าขานตำานานบรรพชนคนกาฬสินธุ์ และพิธีสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์สุนทร
ในวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ หอเจ้าบ้าน ศาลหลักเมืองและศาลเจ้าโสมพะมิตร
งบประมาณ 50,000 บาท

4.4 งานประเพณีแห่เทียน
วันเข้าพรรษาเป็นวันสำาคัญทางพุทธศาสนา ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนถือเป็นประเพณีอนั ดีงาม ที่ ได้จดั กิจกรรมเพื่อเป็น
พุทธบูชา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำาทุกป โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการเอกชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวคุ้มวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ เพื่ออนุรักษ์ ไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของชาวไทยให้คงอยูส่ บื ไป ได้จดั งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาขึน้ ในวันที่ 25 กรกฎาคม
2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ มีกจิ กรรมหล่อเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา และประกวด
รถเทียน งบประมาณ 350,000 บาท
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4.5 งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ประจำาป 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร โดยเทศบาลได้จัดให้มีพิธีทำาบุญเลี้ยงพระและพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเป็นประจำา
ทุกป สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนับเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความเคารพ กราบไหว้ สักการบูชาเพื่อเป็นกำาลังใจและเป็นสิริมงคล
แก่ตนเองและครอบครัว ในวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร งบประมาณ
150,000 บาท

4.6 งานประเพณีลอยกระทง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับส่วนราชการ เอกชน ชุมชน พ่อค้าและประชาชน ได้กำาหนดจัดงานประเพณี
ลอยกระทง ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึน้ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดน้าำ กิน อำาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป มีกิจกรรมการประกวด
ขบวนแห่กระทง, การประกวดกระทงสวยงามขนาดใหญ่ (แบบประยุกต์), การประกวดนางนพมาศ, การประกวดพิธีกร
บรรยายของชาวคุ้ม, การประกวดกระทงสวยมาตรฐาน (แบบดั้งเดิม), และกิจกรรมการแสดงบนเวที ตลอดจนให้ประชาชน
ได้ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมอย่างทั่วถึง และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี งบประมาณ 350,000 บาท

5. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ตามโครงการส่งเสริมอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ภายใต้ กิจกรรม “เวทีเสวนาแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง” (Show and share Forum) สร้างสรรค์ผลงานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัด
กาฬสินธุ์ งบประมาณ 100,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 7
การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
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7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง เพื่อเสริมสร้างศีลธรรมและสำานึก
ในคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้กับบุคลากรเทศบาลไม่ ให้ประพฤติชั่ว และเพื่อ
พัฒนาจิตใจบุคลากรเทศบาลให้เป็นทุนทางสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและการบำาเพ็ญประโยชน์หมุนเวียน
ไป 9 วัด กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันราชการทีต่ รงกับวันพระทุกวันพระ เพื่อเป็นการทำาจิตใจให้มธี รรมก่อนเริม่ การปฏิบตั งิ าน
และให้แต่งชุดชาวในวันราชการทีต่ รงกับวันพระ และกิจกรรมถนนสายบุญโดยร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดงบประมาณ 80,000 บาท

2. โครงการเทศบาลต้านการทุจริต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ สำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และภาคีทกุ ภาคส่วนกำาหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รปั ชัน่ สากลประเทศไทย
(จังหวัดกาฬสินธุ์) (ตามโครงการเทศบาลต้านการทุจริต) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) โดยได้รับเกียรติ
จาก นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน และมอบป้ายแก่ส่วนราชการ ร้านค้าที่ประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต มอบรางวัลแก่ผู้ชนะสำาหรับการประกวดชนิดต่าง ๆ คือ การประกวดวาดภาพ การประกวด
ภาพถ่ายต่อต้านการทุจริต การประกวดขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การประกวดโครงงานต่อต้านการทุจริต นำากล่าว
คำาสาบานเป็นข้าราชการทีด่ ี ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และดื่มน้าำ สาบานต่อหน้าหลวงพ่อองค์ดาำ และพระยาชัยสุนทร
โดยมีจำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,300 คน งบประมาณ 100,000 บาท
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7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1. โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม

งบประมาณ 40,000 บาท
เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจ
เกิดขึ้นกับประชาชนผู้ ใช้เท้าในการสัญจร ซึ่งได้กำาหนดดำาเนินการจัดระเบียบทางเท้าถนนเทศบาล 23 ถนนภิรมย์ (บริเวณ
แยกวงเวียนน้ำาพุถึงแยกหนองแซง) และถนนชัยสุนทร งบประมาณ 40,000 บาท

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำานึกให้กับประชาชนผู้ ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปใหม่
ประจำาป 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และคณะทำางาน
จึงได้กำาหนดจัดงานโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลป ใหม่ ณ หอประชุมธรรมาภิบาลและ
ลานกีฬาชุมชนสุขสบายใจ และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณสี่แยกเรือนจำา ถนนอนรรฆนาค งบประมาณ 100,000 บาท

7.3 แผนงานการศึกษา
1. โครงการฝกอบรมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยจัดอบรมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
O-NET ประจำาปการศึกษา 2561 ให้สูงขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัด ภายใต้บันทึกข้อตกลง งบประมาณ 100,000 บาท
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2. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำาแผนและงบประมาณทางการศึกษา
ระดับภาค

เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ได้ จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ ค วามรู้ ก ารจั ด ทำ า แผนและงบประมาณทางการศึ ก ษา
ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำาแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับภาค โดยมีเครือข่ายการจัดทำา
แผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มเป้าหมาย ณ โรงแรมชาร์ – ลอง บรูทรีค
งบประมาณ 500,000 บาท

7.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผูส้ งู อายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตผูส้ งู อายุ เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์และเป็นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ของผูส้ งู อายุดา้ นการส่งเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ ณ จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 50,000 บาท

2. โครงการอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในการจัดโครงการอนุรักษ์สืบสาน
ภูมิปัญญาผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ 100,000 บาท
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7.5 แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ

เป็นโครงการต่อเนื่องที่รณรงค์ ให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน และทิ้งขยะน้อยลง มีการนำาถังขยะเล็ก
ทดแทนถังขยะใหญ่บริเวณริมถนนทำาให้ทศั นียภาพดีขนึ้ ไม่กดี ขวางการจราจรในชุมชน ซึง่ สามารถลดปริมาณขยะทีต่ อ้ งนำาไป
กำาจัดด้วยวิธีฝังกลบ และมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการจัดการขยะเปยกโดยนำาถังขยะไปใช้ ในการหมักขยะอินทรีย์ที่เหลือ
ในครัวเรือน ผลิตเป็นปุยจำานวน 11,314 ครัวเรือน งบประมาณ 50,000 บาท

2. โครงการจัดการขยะพิษ

มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะพิษให้แก่แกนนำาชุมชนทั้ง 36 ชุมชน เพื่อทราบถึงวิธีเก็บรวบรวม
ขยะพิษจากชุมชน รวบรวมไว้ยังสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม ไม่นำาไปฝังกลบรวมกับขยะทั่วไป เป็นการลดผลกระทบที่จะเกิด
ต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ สามารถรวบรวมเพื่อนำาไปกำาจัดกับบริษทั ที่ ได้รบั อนุญาตตามกฎหมาย ซึง่ ในปงบประมาณ 2562 มีผเู้ ข้าร่วม
อบรมดังกล่าว 100 คน จากการประเมินแบบสำารวจพบว่า ผูเ้ ข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก งบประมาณ 30,000 บาท

3. โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมการแก้ ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาล มีผู้เข้าอบรมดังกล่าวทั้งหมด 231 คน ซึ่งแยกออก
เป็นภาคประชาชนจำานวน 170 คน ภาครัฐจำานวน 61 คน ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 5
ดงปอ และการอบรมเรื่อง การจัดการน้ำาทิ้งในครัวเรือน ภายใต้ โครงการ “อบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ ได้รับความรู้ด้านการจัดการน้ำาเสีย อีกทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยได้กำาหนดการจัดอบรมส่งเสริมความรู้ ให้กับประชาชน ผู้นำาชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในวันที่ 16 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุและคนพิการ ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมอบรมทัง้ สิน้ 180 คนในการอบรมมีการแจกถุงผ้า
ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำานวน 150 ใบจากการประเมินแบบสำารวจพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก งบประมาณ 50,000 บาท
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7.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในชุมชน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ เฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในชุมชน
เพื่อให้สงั คม ชุมชน มีสว่ นร่วมในการป้องกัน แก้ ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพืน้ ที่ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล
โดยมีตัวแทนเด็ก สตรี ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ งบประมาณ 40,000 บาท

7.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. โครงการประเพณีบุญซำาฮะ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้กำาหนดจัดงานประเพณีบุญซำาฮะ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
ณ ที่ทำาการชุมชนของชุมชนทั้ง 36 ชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยและ
ท้องถิ่นให้คงไว้ อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ 180,000 บาท

2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดทัง้ ภาคเอกชน และประชาชน ได้กาำ หนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “งานปฏิบตั ธิ รรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัด
กิจกรรมปฏิบัติธรรมในระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561 ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) งบประมาณ
100,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 8
พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
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8.1 แผนงานสาธารณสุข
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นเงิน 65,000 บาท และภาคประชาชนได้ดำาเนินการในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเอง โดยเขียนของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
วันที่ 1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562 ซึ่งสรุปผลการดำาเนินงานได้ดังนี้
1. จัดหาวัสดุที่สามารถกำาจัดยุงที่เป็นพาหะนำาโรคไข้เลือดออก เช่น ทรายอะเบท, น้ำายาพ่นหมอกควัน
ให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ และควบคุมกำากับติดตามการทำางานใน
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทำาการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการพ่นหมอกควันกำาจัดยุง
ตัวแก่และกำาจัดลูกน้ำายุงลายครั้งใหญ่ 2 ครั้ง/ ป แต่ปนี้พ่น 3 ครั้ง เนื่องจากมีเหตุการณ์น้ำาท่วมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ตามตารางการพ่นยุงครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ
3. มีการดำาเนินงานในการแบ่งพื้นที่ออกควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเมื่อมีผู้ป่วยระบาดในทุกพื้นที่
เขตเทศบาลฯ
4. อสม.มีการดำาเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกครอบคลุมทุกพืน้ ที่ในเขตเทศบาลฯ เดือนละ 1 ครัง้
ทุกเดือน โดยแบ่งเป็นเขตรับผิดชอบแต่ละชุมชนเพื่อประเมินผลการดำาเนินงานและแจ้งผลการประเมินไปยังพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกเพื่อแก้ ไขและสรุปผลการดำาเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อสิ้นสุด
ปงบประมาณ
สรุป ค่าดัชนีความชุกของลูกน้ำายุงลาย (HI) ประจำาป 2562
- ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ำายุงลาย (HI) น้อยกว่า 10 มีความเสี่ยงน้อย คิดเป็นร้อยละ 92 ชุมชน
ที่มีค่าดัชนีความชุกลูกน้ำายุงลาย(HI) ระหว่าง 10 – 30 มีความเสี่ยงปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5 ชุมชนที่มีค่าดัชนีความชุก
ลูกน้ำายุงลาย (HI) มากกว่า 30 มีความเสี่ยงสูง คิดเป็นร้อยละ 2
- มีผู้ป่วยทั้งหมด 8 ราย คิดเป็นอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก = 20.68 ต่อแสนประชากร (ซึ่งผ่านเกณฑ์
คือมีอัตราป่วยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5
- โรงเรียน และวัดมีคา่ ดัชนีความชุกของภาชนะทีพ่ บลูกน้าำ ยุงลาย เท่ากับ 0 ร้อยละ 10 งบประมาณ 65,000 บาท
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2. โครงการดูแลรักษาและป้องกันโรคสัตว์

งบประมาณ 250,000 บาท
2.1.1 กิจกรรมสถานพยาบาลรักษาสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โดยให้บริการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 โดยมีจาำ นวนผู้ ใช้บริการ 1,984 ราย
จำานวนสัตว์ทั้งหมดที่เข้ารับบริการ 2,862 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 2,274 ตัว และแมว 588 ตัว แบ่งตามให้บริการดังต่อไปนี้
- ผ่าตัดช่องท้อง 46 ตัว (สุนัข 30 ตัว, แมว 16 ตัว)
- ตัดหาง สุนัข 1 ตัว
- ทำาแผลสัตว์ 21 ตัว (สุนัข 14 ตัว, แมว 7 ตัว)
- ทำาหมันเพศผู้ 48 ตัว (สุนัข 24 ตัว, แมว 24 ตัว)
- รักษาสัตว์ป่วย 700 ตัว (สุนัข 432 ตัว, แมว 268 ตัว)
- ถ่ายพยาธิ 1,227 ตัว (สุนัข 1,169 ตัว, แมว 58 ตัว)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 851 ตัว (สุนัข 636 ตัว, แมว 215 ตัว)
- ฉีดวัคซีนรวมสุนัข 392 ตัว

2.2

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ประจำาป 2562 ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 6 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 - 16.30 น. ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นมาตรการควบคุมโรคพิษสุนขั บ้าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยออกรณรงค์สาำ รวจประชากรสัตว์, ขึน้ ทะเบียนสัตว์
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามถนนและชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
สรุปผลการออกปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เจ้าของสัตว์นำาสัตว์มารับบริการ จำานวน 1,687 ราย
2. ผลการสำารวจประชากรสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
สุนัขจำานวน 3,360 ตัว และ แมวจำานวน 840 ตัว
จำานวนสัตว์รวมทั้งสิ้น 4,200 ตัว ซึ่งสัตว์ที่ ได้รับการสำารวจทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้ว

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจําป 2562

55

2.3

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป�อยในโค – กระบือ
กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป�อยในโค–กระบือรอบที่ 1/ 2562 ในระหว่างวันที่
17 - 19 ธันวาคม 2561 และรอบที่ 2/ 2562 ในระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ให้กับ
โค - กระบือของเกษตรกรในเขตเทศบาล ผลการดำาเนินงานในรอบที่ 1 เกษตรกรรับบริการจำานวน 5 ราย ฉีดวัคซีนโค 11 ตัว
และผลการดำาเนินงานในรอบที่ 2 เกษตรกรรับบริการจำานวน 12 ราย ฉีดวัคซีนโค 35 ตัว

3. โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

โดยทำาการเฝ้าระวังและควบคุมโรคฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 (วันทำาการวันที่ 19
ตุลาคม 2561) ณ บ้านพักตำารวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ทำาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งหมด 30 ตัว แบ่งเป็น สุนัข
24 ตัว และแมว 6 ตัว งบประมาณ 10,000 บาท

4. โครงการควบคุมสุนัขแมวจรจัด

โดยการรณรงค์ผ่าตัด ทำาหมันถาวรและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข – แมวจรจัดในเขตชุมชน
สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน เพื่อลดอัตราการเกิดของสัตว์นั้น
สรุปผลการออกปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผ่าตัดทำาหมันสุนัขเพศเมีย
จำานวน
19 ตัว
2. ผ่าตัดทำาหมันสุนัขเพศผู้
จำานวน
8 ตัว
3. ผ่าตัดทำาหมันแมวเพศเมีย
จำานวน
2 ตัว
4. ผ่าตัดทำาหมันแมวเพศผู้
จำานวน
5 ตัว
รวมผ่าตัดทำาหมันถาวรทั้งหมด 34 ตัว
ซึ่งสัตว์ที่ ได้รับการผ่าตัดทำาหมันทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ
20,000 บาท
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5. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งที่ 1 ซอยน้ำาทิพย์ ตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้น ป1-4 จำานวน
2,040 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนชั้น ป 1-6 ได้รับยาบำารุงโลหิต และยาถ่ายพยาธิ จำานวน 3,000 คน คิดเป็นร้อยละ
100 และนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับวัคซีน ร้อยละ 98.90 และชั้น ป.5 ร้อยละ 100 และชั้น ป.6 ร้อยละ 97.75 งบประมาณ
30,000 บาท

6. โครงการประชุมวิชาการประจำาปี อสม.

จัดประชุมวิชาการ อสม. ประจำาป 2562 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล มี อสม.เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 291 คน
คิดเป็นร้อยละ 90.37
- อสม. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของบุหรี่
- อสม.กับการเป็นจิตอาสา บทบาทของ อสม.ยุค 4.0
งบประมาณ 90,000 บาท

7. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด

ติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และมารดาและทารกหลังคลอดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อย่างน้อย
1 ครัง้ /ราย โดยเจ้าหน้าทีจ่ ากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 1 (ซอยน้าำ ทิพย์ ), ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 2 (ดงปอ ) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับผิดชอบเยี่ยมบ้านในเขต
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยบริการ โดยดำาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 มารดาและบุตรหลังคลอด
ได้รับการเยี่ยมบ้านจำานวน 180 ราย จากจำานวนทั้งหมด 198 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.90 งบประมาณ 60,000 บาท
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8. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น

ได้ลงพื้นที่เพื่อออกป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
การระบาดในโรงเรียนทุกแห่งในเขตเทศบาลฯ และแหล่งชุมชน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนโดยรถแห่ประชาสัมพันธ์รอบเมือง
กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาและแหล่งชุมชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากหอกระจายข่าวทุกชุมชนทั้ง 36 ชุมชน
ประชาสัมพันธ์ โดยเปดแผ่น CD ให้ความรู้ ให้ประชาชนฟังทุกวัน จนกว่าจะหมดช่วงฤดูฝน
- ติดป้ายไวนิลที่ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคที่มักเกิดในช่วงฤดูฝนไว้หน้าโรงเรียนที่พบการระบาดของโรค
ที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน ซ้ำาซ้อน จำานวน 6 แห่ง และ ติดไว้ ในแหล่งชุมชนที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน อีก จำานวน 6 จุด
- ออกพืน้ ที่ให้ความรูแ้ ละสาธิตวิธกี ารป้องกันตัวเองก่อนทีจ่ ะเกิดโรคระบาดฯ ของโรคทีม่ กั ระบาดในช่วงหน้าฝน
ในรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็ก ทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยแจกแผ่นพับความรู้ โรคมือ เท้า ปาก, โรคไข้เลือดออก
พร้อมทัง้ เจลล้างมือ แห่งละ 5 ขวด, ผ้าปดปาก แห่งละ 1 กล่อง และ ทรายอะเบทแห่งละ 50 ก้อน งบประมาณ 20,000 บาท

9. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน

เพื่อเป็นมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยออกรณรงค์ สำารวจประชากรสัตว์,
ขึ้นทะเบียนสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามถนนและชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
(งบประมาณ 150,000 บาท)
สรุปผลการออกปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เจ้าของสัตว์นำาสัตว์มารับบริการ จำานวน 1,687 ราย
2. ผลการสำารวจประชากรสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
สุนัขจำานวน 3,360 ตัว และแมวจำานวน 840 ตัว
จำานวนสัตว์รวมทัง้ สิน้ 4,200 ตัว ซึง่ สัตว์ที่ ได้รบั การสำารวจทัง้ หมดได้รบั การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า
เรียบร้อยแล้ว
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10. โครงการป้องกันการขาดสารไอโอดีน

จัดอบรมให้ความแก่ครู, บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จำานวน 200 คน
ระยะเวลา 1 วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา จัดทำาแผ่นพับความรู้เรื่องไอโอดีนจำานวน 500 แผ่น
เพื่อแจกให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ จัดทำาป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องสารไอโอดีน จำานวน 1 ผืน และ
และติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่บริเวณเทศบาลฯ หลังเก่า งบประมาณ 40,000 บาท

11. โครงการต่อเติมกันสาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (อาคารโรงฆ่าสุกร)

ต่อเติมกันสาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (อาคารโรงฆ่าสุกร) ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด เพื่อให้
อาคารโรงฆ่าสุกรมีกันสาด ป้องกันแดด, ฝนให้กับชิ้นเนื้อและผู้ประกอบการฆ่าชำาแหละสัตว์ งบประมาณ 200,000 บาท

12. โครงการพระราชดำาริด้านสาธารณสุข

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ ให้การสนับสนุนงบประมาณ ชุมชนทั้ง 36 แห่ง ดำาเนินโครงการตามแนว
พระราชดำาริชุมชนละ 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 2. โครงการสืบสานต้านภัยมะเร็งเต้านม และ
3. โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีน งบประมาณ 720,000 บาท

จัดอบรมโครงการหมอหมู่บ้าน ป 2562

จัดอบรมโครงการสืบสานต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำาป 2562
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จัดโครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนในชุมชน ป 2562

8.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการตรวจแนะนำาด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย

ร้านอาหารและแผงลอยผ่านเกณฑ์ CFGT ร้อยละ 93.47 ร้านอาหาร 214 ร้าน ผ่านเกณฑ์ CFGT 206 ร้าน
คิดเป็น 96.26% แผงลอยจำาหน่ายอาหาร 276 แผง ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 252 แผง คิดเป็น 91.30 ตลาดผ่านเกณฑ์
ตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก 1 แห่ง ระดับดี 2 แห่ง งบประมาณ 90,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 9
การเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์
และสิ่งแวดล้อม
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9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลความสะอาด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั ทำาโครงการจ้างเหมาเอกชนทำาความสะอาด เพื่อให้มเี จ้าหน้าทีด่ แู ลทำาความสะอาด
อาคาร และบริเวณโดยรอบแก่งดอนกลาง จำานวน 3 คน งบประมาณ 360,000 บาท

2. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำาความสะอาด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดทำาโครงการจ้างเหมาเอกชนทำาความสะอาดเพื่อทำาการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแล
ทำาความสะอาด สำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้มคี วามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะและผูม้ าติดต่อราชการ
มีความพึงพอใจ งบประมาณ 360,000 บาท
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9.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ

ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผาศพในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ด้วยวิธีริงเกิลมานน์ จำานวน 4 แห่ง ได้แก่ วัดสว่างคงคา วัดชัยสุนทร วัดป่าทุ่งศรีเมือง และวัดประชานิยม
ผลปรากฏว่าฝุ่นละอองที่ปล่อยจากเตาเผาศพอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน งบประมาณ 10,000 บาท
ไม่ได้ ใช้งบประมาณ ได้รบั การสนับสนุนอุปกรณ์แผ่นตรวจวัดริงเกิลมานน์ จากกรมควบคุมมลพิษ และได้มกี ารตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นละออง PM10 ร่วมกับสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 บริเวณสี่แยกป่าไม้ และวงเวียนโปงลางซึ่งเป็นจุดเสี่ยง ซึ่งมีค่า
อยู่ในเกณฑ์ปกติ งบประมาณ 10,000 บาท

2. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำาธรรมชาติและสถานที่กำาจัดขยะ

ได้ออกเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำาแหล่งน้ำาผิวดิน ได้แก่ สวนสาธารณะกุดน้ำากิน สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี
สวนสาธารณะหนองไชยวาน สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง ลำาน้าำ ปาว และน้าำ ประปา ในส่วนของการป้องกันคุณภาพน้าำ บริเวณ
สถานที่กำาจัดขยะได้ทำาการตรวจวัดคุณภาพน้ำาใต้ดิน จำานวน 2 จุด และน้ำาจากระบบบำาบัดน้ำาเสีย ผลปรากฏว่าแหล่งน้ำา
ผิวดินผ่านมาตรฐานจำานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 น้ำาใต้ดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน น้าำ จากระบบบำาบัดน้าำ เสียไม่ผ่านเกณฑ์
เล็กน้อยแต่ไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจึงไม่มีผลกระทบต่อประชาชน งบประมาณ 100,000 บาท

3. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุยหมักอินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

มีการเก็บตัวอย่างคุณภาพปุยหมักอินทรีย์จากขยะอินทรีย์ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยสุ่มตรวจ 1 ครั้ง
พบว่า ปุยที่ ได้มีธาตุอาหารไม่เป็นไปตามมาตรฐานแต่มีการย่อยสลายของสารอินทรีย์ที่สมบูรณ์ จึงมีสภาพเป็นสารปรับปรุง
คุณภาพดิน ยังไม่สามารถออกฤทธิ์เป็นปุยได้ งบประมาณ 10,000 บาท
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4. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีการบำาบัดน้ำาเสียขั้นต้นก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำา
สาธารณะ ตามเทศบัญญัติ จึงได้จัดทำาถังดักไขมันราคาถูกให้แก่ประชาชนที่ ได้มาขออนุญาตก่อสร้างบ้านใหม่ทุกหลัง
ในปงบประมาณ 2562 มีผู้มาใช้บริการจำานวน 28 ราย จำานวน 33 ถัง งบประมาณ 5,000 บาท

5. โครงการเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะ

ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจในการนำาไส้เดือนไปกำาจัดขยะอินทรีย์ ในครัวเรือน ในวันที่ 17
กันยายน 2562 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำานวน 80 คน จากการประเมินแบบสำารวจพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก งบประมาณ 30,000 บาท

6. โครงการลอกท่อระบายน้ำา

ได้มีการดำาเนินการลอกท่อระบายน้ำาตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 30 กันยายน 2562 ทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยดำาเนินการนอกเวลาราชการ จำานวน 3 ช่วง ผลการปฏิบัติดังนี้
ระหว่างวันที่ 4 – 28 มิถุนายน 2562
- ถนน 1155 ถึงวงเวียนพระยาชัยสุนทร ระยะทาง 121 เมตร
- ถนนประดิษฐ์จากถนนพร้อมพรรณอุทิศถึงแยกถนนกลมชัยพัฒนา ระยะทาง 770 เมตร
ระหว่างวันที่ 8 – 22 กรกฎาคม 2562 ดำาเนินการถนนเทศบาล 27 จากถนนบายพาสถึงทางเข้าเทศบาล
ระยะทาง 1,243 เมตร
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562 ดำาเนินการถนนอรรถเปศลฝังโรงเรียนอนุกูลนารี จากแยก
หนองแซงถึงถนนสุรนิ ทร์ ระยะทาง 604 เมตร ถนนเทศบาล 23 จากแยกถนนถีนานนท์ถงึ แยกถนนอินทรศิริ ระยะทาง 198 เมตร
ถนนอินทรศิริ ระยะทาง 179 เมตร ถนนประดิษฐ์จากแยกวัดใต้ถึงหน้า บขส. ระยะทาง 183 เมตร และในเวลาราชการ
335 จุด งบประมาณ 40,000 บาท
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7. โครงการล้างทำาความสะอาดตลาด

ดำาเนินการล้างทำาความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทั้งในส่วนของตลาดเทศบาลลาน 1, 2, 3,
ตลาดร่วมใจการเกษตร และตลาดโต้รุ่ง ดำาเนินการดังนี้
1. ล้างทำาความสะอาดตลาดเทศบาลลาน 1, 2 และ 3 จำานวน 14 ครั้ง
2. ล้างทำาความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร จำานวน 1 ครั้ง
3. ล้างทำาความสะอาดตลาดโต้รุ่ง จำานวน 16 ครั้ง
งบประมาณ 130,000 บาท

8. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

ได้ดำาเนินการจ้างเหมาชุมชนดูแลรักษาความสะอาดชุมชน จำานวน 35 ชุมชน สามารถจัดจ้างผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในชุมชนได้ครบและครอบคลุมทั้ง 35 ชุมชน งบประมาณ 2,900,000 บาท

9. โครงการอบรมผู้ผลิตน้ำาดื่มน้ำาแข็ง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดอบรมให้ความรูผ้ ผู้ ลิตน้าำ ดื่ม น้าำ แข็ง ครู เจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลน้าำ ดื่มของโรงงานให้มคี ณ
ุ ภาพ
และได้มาตรฐานถูกสุขอนามัย จำานวน 43 คน ณ โรงงานน้ำาดื่มธนโชติ อำาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ
30,000 บาท
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10. โครงการกำ า จั ด ขยะปุ ย อิ น ทรี ย์ ใ นชุ ม ชนด้ ว ยวิ ธี ก ารหมั ก ไร้ อ ากาศและ
ผลิตแกสชีวภาพ

มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการวัสดุอินทรีย์ ในครัวเรือน ตามแนวทาง food loss and food waste
เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ในการจัดการวัสดุอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ สถานประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการสร้างวัสดุอินทรีย์ ให้มีปริมาณลดลงก่อนนำาไปกำาจัดด้วยวิธีฝังกลบ เพื่อลดปริมาณการเกิดวัสดุอินทรีย์และเศษอาหาร
ตั้งแต่ขบวนการจัดหาวัตถุดิบ การประกอบอาหาร ตลอดจนถึงกลายเป็นขยะ ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 ณ หอประชุม
ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีผเู้ ข้าร่วมอบรม จำานวน 80 คน จากการประเมินแบบสำารวจพบว่า ผูเ้ ข้าร่วมอบรม
มีความพึงพอใจในระดับมาก งบประมาณ 15,000 บาท

11. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย ตลาดและตลาดโต้รุ่ง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้แก่พอ่ ค้า แม่คา้ ตลาดโต้รงุ่ และร้านอาหาร จำานวน 55 คน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ 50,000 บาท

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการต้นไม้ใหญ่ ในเขตเมือง

ได้ดาำ เนินการอบรมตามเนือ้ หาวิชาที่ ได้กาำ หนดไว้ ตามกำาหนดการฝึกอบรม มีผเู้ ข้าร่วมฝึกอบรมจำานวน 18 คน
เรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างคนกับต้นไม้ อาคารสิง่ ปลูกสร้างกับต้นไม้ สายไฟฟ้ากับต้นไม้ ตลอดจนมีการสาธิต
การตัดแต่งต้นไม้ ใหญ่ตามหลักรุขกรรม โดยวิทยากรฝึกอบรมเป็นผู้สาธิต งบประมาณ 15,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 10
พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
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10.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบแปลนเทศบาล
ที่กำาหนด งบประมาณ 950,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 11
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
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11.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดาำ เนินการขยายเขตไฟฟ้าตามคำาร้องของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีไฟฟ้าแสงสว่างใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยดำาเนินการขยายเขตในชุมชนสงเปลือย
(ถนนพิมพะนิตย์) ถนนเลีย่ งเมืองชุมชนทุง่ มน (หมูบ่ า้ นหมอสมอาจ) บริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา บริเวณชุมชน
หนองไผ่ ซอยวัดป่าทุ่งศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ งบประมาณ 500,000 บาท

2. โครงการขยายเขตน้ำาประปา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดาำ เนินการขยายเขตประปาตามคำาร้องของประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มนี า้ำ ประปาใช้อย่างเพียงพอและทัว่ ถึง ในชุมชนหนองไผ่ ซอยบ้านเทิดไท้ ชุมชนสุขสบายใจ
ซอยสุขสบายใจ 6 ฯลฯ งบประมาณ 500,000 บาท
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11.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมและบำาบัดน้ำาเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดทำาโครงการปรับปรุงระบบรวบรวมและบำาบัดน้ำาเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โดยองค์การจัดการน้ำาเสีย เป็นผู้ดำาเนินการจัดการน้ำาเสียในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพ งบประมาณ
2,300,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำารอบวัดปาทุ่งศรีเมือง (เสนอโดยชุมชนวัดปา
ทุ่งศรีเมือง)

ก่อสร้างระบบระบายน้ำา ท่อ ค.ส.ล., 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล.ความยาวรวม 681.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 2,599,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยฉายจรุง (เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)

ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 214.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 502,000 บาท

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยวัลลภ (เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)

ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 1,350.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 3,171,000 บาท
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5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1 ถนนหัวโนนโก (เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร พื้นที่ ไม่นอ้ ยกว่า 177.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 99,000 บาท

6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยเกษมอุทิศ (เสนอโดยชุมชนบุญกว้าง)

เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลทฺตกิ คอนกรีต หนา 0.05 เมตร พืน้ ที่ ไม่นอ้ ยกว่า 650.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำาหนด งบประมาณ 233,000 บาท

7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกซอยศรีเมืองพัฒนา
เชื่อมโครงการเดิม (เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา)
ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 245.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด

8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนหลังตลาดร่วมใจการเกษตร
(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร พืน้ ที่ ไม่นอ้ ยกว่า 500.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 280,000 บาท
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9. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสุขสบายใจ 18 (เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

ก่อสร้างถนนลูกรัง หนา 0.20 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 678,000 บาท

10. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสบายใจ 16 (เสนอโดยชุมชนสุข
สบายใจ)

ก่อสร้างถนน หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,830 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 1,146,000 บาท

11. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำาซอยพรมวรคันธ์ (เสนอโดยชุมชนสงเปลือยนอก)

ก่อสร้างระบบระบายน้ำา ท่อ ค.ส.ล. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล.ความยาวรวม 734.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 2,792,000 บาท

12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหน้าโรงบำาบัดน้าำ เสียถึง บ้านนายแสง ภาวิขาำ
(เสนอ โดยชุมชนคุ้มห้วย)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,075.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 602,000 บาท
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13. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (สนามเด็กเล่น) (เสนอโดยชุมชนหนองไชยวาน)

ก่อสร้างลาน ค.ส.ล.หนา 0.10 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด
งบประมาณ 103,000 บาท

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสิทธิวงศ์ ฝังซ้าย
(เสนอโดยชุมชนท่าสินค้า)

ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 222.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 521,000 บาท

15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเนตรวงษ์ (เสนอโดย
ชุมชนกุดยาง-สามัคคี)
ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 150.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 352,000 บาท

16. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างคลองฮีโร่ ฝังขวา (เสนอโดยชุมชน
กุดยางสามัคคี)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร พืน้ ที่ ไม่นอ้ ยกว่า 804.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 450,000 บาท
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17. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยริมทุ่ง (เสนอโดยชุมชนดงปอ)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,300.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 728,000 บาท

18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกถนนทางเข้าโรงเรียน
อนุบาลทุ่งมน (เสนอโดยชุมชนวัดปาทุ่งศรีเมือง)
ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 286.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 672,000 บาท

19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกซอยลำาสระคลอง
(เสนอโดยชุมชนซอยน้ำาทิพย์)

ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 246.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 578,000 บาท
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20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหอพักสมหวัง (เสนอโดย
ชุมชนวัดสว่างพัฒนา)

ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 349.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 819,000 บาท

21. โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ำ า ค.ส.ล.รู ป ตั ว ยู ซอยถนนดอนกลอย
(เสนอโดยชุมชนดอนกลอย)

ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 309.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 725,000 บาท

22. โครงการก่ อ สร้ า งระบบระบายน้ำ า ถนนวิ โ รจน์ รั ต น์ ต่ อ จากโครงการเดิ ม
(เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา)

ก่อสร้างระบบระบายน้ำา ท่อ ค.ส.ล. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล.ความยาว รวม 192.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 728,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 12
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2562

77

12.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั โครงการคัดเลือกแม่ดเี ด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ และมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ และโล่แก่แม่ดเี ด่นเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ จำานวน 37 คน
ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล งบประมาณ 60,000 บาท

2. โครงการจัดกิจกรรมพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์สาำ หรับเยาวชน งบประมาณ 100,000 บาท
โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. การอบรมค่ายสื่อสร้างสรรค์สำาหรับเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ที่ 16 - 18
พฤศจิกายน 2561 ณ สวนดอนธรรม ตำาบลเหนือ อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้มีภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การเข้าใจสื่อ และการใช้สื่อ
ให้เกิดประโยชน์ ในกิจกรรมต่างๆ

2. กิจกรรม “เติมรักส่งสุข Happy Valentine’s Day” ประจำาป 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
(เวลา 18.30 น.) ณ ลานตลาดโต้รุ่ง เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพ และลักษณะด้านศิลปะดนตรี เปดโอกาสให้เด็กและเยาวชน
ได้มีพื้นที่สร้างสรรค์แสดงกิจกรรมร่วมกันซึ่งความสามารถที่ตนเองถนัดและชื่นชอบ โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อไป
ประยุกต์ ใช้ต่อการพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณค่า และมีความสุขต่อไป
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3. โครงการประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการชุมชนและผู้นำาชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำาชุมชนประจำาเดือนทุกๆ เดือนๆ ละ 1 ครั้ง
ตามโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำาชุมชน โดยมีคณะกรรมการชุมชนและผู้นำาชุมชน ชุมชนละ 13 คน
เข้าร่วมประชุมทั้ง 38 ชุมชน รวมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแก้ ไขปัญหาให้กับชุมชนรวมทั้งหารือข้อราชการต่างๆ จากทุกสำานัก/กอง/ฝ่าย/งาน
ที่เกี่ยวข้อง เรื่องให้ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ชุมชน และได้ร่วมกันในการพัฒนาและทำาความสะอาด ศาสน-สถานด้วย งบประมาณ 540,000 บาท

4. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำาเนินงานตามโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน
ตามแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง เป้าประสงค์ชมุ ชนพึง่ ตนเองได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำาเนินงาน
ด้านการเกษตรตามแนวทางการดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการสนับสนุนการดำาเนินงานของการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรประจำาท้องถิ่น โดยดำาเนินการจัดหาพันธุ์ ไม้พันธุ์พืช อุปกรณ์ ในการดำาเนินการจัดทำาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็นศูนย์ ในการศึกษาของชุมชนต่อไปงบประมาณ 30,000 บาท

5. โครงการขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนตามแนวหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดาำ เนินโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 ประจำาปงบประมาณ 2562 เพื่อให้ชุมชนทั้ง 38 ชุมชนและประชาชนที่สนใจ
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้มีการดำาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และเป็นการ
บรูณาการร่วมกับโครงการคนอำาเภอเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Kalasin Happiness Model 2018) ซึ่งเป็น
การขับเคลื่อนแก้ ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยกำาหนดให้มีการฝึกอบรมในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์เกษตรอินทรีย์ ชุมชนดอนสวรรค์ งบประมาณ 30,000 บาท
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6. โครงการชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้กำาหนดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัย
ได้นำาหลักธรรมคำาสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิตครอบคัว ชุมชน และสังคมโดยเน้นการรณรงค์ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มี “ชุมชนร่วมใจรักษาศีล 5” ซึ่งจากการดำาเนินโครงการส่งผลให้ประชาชนมีจิตสำานึกและได้แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม ประชาชนในชุมชนมีความเข้าใจเคารพในความคิดเห็นของกันและ
เกิดความสงบสุข ปรองดองสมานฉันท์ งบประมาณ 30,000 บาท

7. โครงการครอบครัวคุณธรรมนำาสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณพุทธมณฑลกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)
ในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มี ผู้นำาชุมชน พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล เข้าร่วมจำานวน 400 คน
งบประมาณ 40,000 บาท

8. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จึงได้
จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกกระแสและสร้างจิตสำานึกให้กลุ่มเป้าหมายให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกัน งบประมาณ 30,000 บาท
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9. โครงการฝกอบรมจัดทำาแผนและทบทวนแผนชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดทำาโครงการอบรมจัดทำาแผนและทบทวนแผนชุมชน ชุมชนทั้ง 38 ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการนำาปัญหาและความต้องการทีม่ คี วามจำาเป็นเร่งด่วนมาจัดทำาแผนระดับชุมชน และนำา
แผนทีผ่ า่ นเวทีการประชาคมของชุมชนแล้ว มาทบทวนว่ามีความจำาเร่งด่วนทีต่ อ้ งรีบดำาเนินการต่อไปงบประมาณ 50,000 บาท

10. โครงการประกวดชุมชนดีเด่น

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดำาเนินการโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำาป 2562 ซึ่งได้เริ่มรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562 และประกาศผลในวันที่ 13 กันยายน 2562 ซึ่งมีชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
จำานวน 16 ชุมชน โดยมีวตั ถุประสงค์ 1. ชุมชนทีม่ ผี ลงานดีเด่นได้รบั การยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคณ
ุ ให้เป็นทีป่ ระจักษ์
แก่สาธารณชน 2. ชุมชนที่มีผลงานอันน่ายกย่องเชิดชู และเป็นต้นแบบของชุมชนอื่นๆ เขต 1 ชุมชนที่ชนะเลิศ ได้แก่
ชุมชนหน้าโรงเลื่อย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนหนองลิ้นจี่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชุมชนทาสินคา รางวัล
ชมเชย ชุมชนซอยน้ําทิพย รางวัลชมเชย ชุมชนวัดเหนือ เขต 2 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนวัดหอไตรปฏการาม รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนทุ่งสระ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชุมชนคุ้มห้วย รางวัลชมเชย ชุมชนหัวโนนโก รางวัล
ชมเชย ชุมชนดอนกลอย รางวัลชมเชย ชุมชนริมแก่งดอนกลาง เขต 3 รางวัลชนะเลิศ ชุมชนสงเปลือยกลาง รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชุมชนทุง่ ศรีเมืองพัฒนา รางวัลชมเชย ชุมชนดงปอ
รางวัลชมเชย ชุมชนหาดลำาดวน งบประมาณ 30,000 บาท

11. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง

เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ได้ จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ ส มานฉั น ท์ ป รองดอง ประจำ า ป 2562
ณ ลานตลาดคลองถม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทั้ง 36 ชุมชน โดยมีการแบ่งสีออกเป็น 7 สี คือ สีเขียว, สีชมพู,
สีแสด, สีฟ้า, สีม่วง, สีน้ำาเงิน และสีแดง และมีการเดินขบวนพาเหรดจากหน้าสำานักทะเบียนท้องถิ่นไปยังหน้าสำานักงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเป็นการสร้างความสมานสามัคคีที่มีต่อกัน
ของผู้นำาชุมชนทั้ง 36 ชุมชน งบประมาณ 120,000 บาท
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12. โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้กบั เยาวชน เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำานวน 180 คน งบประมาณ 30,000 บาท

13. โครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการสร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ณ หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.ศิรนิ นั ท์ หล่อตระกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเปดโครงการ
สร้างสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุน่ มีผรู้ ว่ มเข้ารับการอบรมจำานวน 180 คน จาก 36 ชุมชน ได้รบั เกียรติวทิ ยากรจากศูนย์เรียนรู้
เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดกาฬสินธุ์ บรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างสัมพันธภาพครอบครัวในยุค Social งบประมาณ 50,000 บาท

14. โครงการเข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภาวะผูน้ าำ และป้องกันแก้ไขปัญหาของเยาวชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้นำาเยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนเมืองกาฬสินธุ์ เข้าค่ายเยาวชนเพื่อสร้าง
สภาวะผู้นำาและป้องกันแก้ ไขปัญหาของเยาวชน 1 – 3 เมษายน 2562 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี
เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รบั การพัฒนาศักยภาพเพิม่ ทักษะการมีภาวะผูน้ าำ ในด้านต่างๆ โดยมีตวั แทนเด็ก
และเยาวชนจาก 36 ชุมชน และโรงเรียนในเขตเทศบาล 9 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 70 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
งบประมาณ 100,000 บาท
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15. โครงการส่งเสริมการดำาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ฝึกอบรมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินในการดำาเนินการและ
กลไกการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน งบประมาณ 30,000 บาท

16. โครงการจัดทำารายงานกิจการชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในฐานะที่เป็นฝ่ายประสานในการดำาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทั้งหมด 36 ชุมชน เพื่อรวบรวมผลงานหรือกิจกรรมในด้านต่างๆ ของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะ
ในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำาเนินกิจกรรมที่ชุมชนสามารถดำาเนินการเองได้ แสดงให้เห็นศักยภาพของชุมชน
ทีม่ คี วามสามารถ และเป็นเครื่องบ่งชีว้ า่ เป็นชุมชนทีเ่ ข้มแข็งสามารถพึง่ ตนเองได้ และเพื่อรวบรวมผลงานหรือกิจกรรมของ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน กิจกรรมทุกชุมชนในเขตเทศบาล ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบตลอดจนส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในชุมชน ได้รับทราบ
ผลงานในการดำาเนินงานของคณะกรรมการชุมชน งบประมาณ 20,000 บาท

17. โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ (วัดใต้ โพธิ์ค้ำา) นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน
ได้เป็นประธานเปดโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจสร้างความสัมพันธ์อันดี
ต่อกันและกัน รูแ้ พ้ รูช้ นะ มีนา้ำ ใจเป็นนักกีฬา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ตอ่ กันในชุมชนอย่างยัง่ ยืน งบประมาณ 50,000 บาท
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18. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำาริกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำาริ (อพ.สธ) และได้ดำาเนินการจัดทำาแผนและโครงการ
อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (อพ.สธ.สถ) ในเขตพื้นที่ชุมชนทั้ง 38 ชุมชน งบประมาณ 30,000 บาท

19. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน โดยการจัดอบรมให้ความรู้
แก่สตรีและผู้นำากลุ่มสตรีและครอบครัวในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสระบุรี
โดยสตรี ผู้นำากลุ่มสตรี และครอบครัวในชุมชนทั้ง 36 ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ งบประมาณ 50,000 บาท

20. โครงการจัดซื้อที่ดิน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดซื้อที่ดินให้กับชุมชนเกษตรสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างศาลาชุมชน
เกษตรสมบูรณ์ งบประมาณ 300,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 13
สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
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13.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1. โครงการอุดหนุนคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กบั สมาคมคนตาบอดกาฬสินธุ์ ในการดำาเนินการโครงการ
ส่งเสริมอาชีพทำายาหม่องสมุนไพร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้ผพู้ กิ ารทางสายตารูว้ ธิ ผี ลิต ยาหม่องสมุนไพร ทีม่ ปี ระโยชน์ ในการรักษาอาการต่างๆ เช่น ปวดเมื่อย วิงเวียน แมลงสัตว์
กัดต่อยแล้วยังปลอดสารพิษไว้ ใช้เอง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของคนตาบอดและครอบครัว และเพื่อให้คน
ตาบอดและครอบครัวได้มีสุขภาพที่ดี ณ สมาคมคนตาบอดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 20,000 บาท

13.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. โครงการฝกอบรมกลุ่มและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั โครงการฝึกอบรมกลุม่ อาชีพในชุมชน ประจำาป 2562 เพื่อให้กลุม่ อาชีพในชุมชนและ
ผู้สนใจทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ ได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มศักยภาพ
การเรียนรู้ ในการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำานวน 150 คน
ซึง่ มีการกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพิม่ ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในการดำาเนินกิจการกลุม่ อาชีพ งบประมาณ 30,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 14
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
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14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดทำาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยเพื่อเฝ้าระวังดูแลรักษา
ความปลอดภัยทรัพย์สนิ ของทางราชการและเพื่อเป็นการป้องกันการลักขโมยหรือโจรกรรมทรัพย์สนิ ของทางราชการ จึงได้
จัดเจ้าหน้าที่ ได้เฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัยของทางราชการและการลักขโมยหรือโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ
และป้องกันการเกิดอัคคีภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ งบประมาณ 280,000 บาท

14.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. โครงการปรับปรุงแก้ ไขจุดอันตรายแยกถนนประดิษฐ์ตัดถนนโสมพะมิตร
(แยกหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์)
ดำาเนินการจ้างเหมาติดตัง้ /ปรับปรุงเครื่องหมายสัญญาณจราจร ป้ายจราจรและทาสีตเี ส้นจราจรทีล่ บเลื่อนชำารุด
ให้ชัดเจนพร้อมใช้งาน บริเวณถนนประดิษฐ์ตัดถนนโสมพะมิตร(แยกหน้าสถานีขนส่งผู้ โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์) เพื่อบังคับ
เส้นทางจราจรตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 100,000 บาท

2. โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพืน้ ทางถนนชัยสุนทรตัดถนนธนะผล

ดำาเนินการจ้างเหมาติดตัง้ /ปรับปรุงเครื่องหมายสัญญาณจราจร ป้ายจราจรและทาสีตเี ส้นจราจรทีล่ บเลื่อนชำารุด
ให้ชัดเจนพร้อมใช้งาน บริเวณถนนชัยสุนทร ตัด ถนนธนะผล เพื่อบังคับเส้นทางจราจรตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
จราจร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนดงบประมาณ 100,000 บาท
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3. โครงการจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 12

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 12 จำานวน 50 คน
และได้ดำาเนินการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม
ได้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยแหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมหัตถกรรมโนนดอกจาน ตำาบลไผ่ อำาเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 150,000 บาท

4. โครงการอบรมให้ความรูก้ บั ประชาชนเกีย่ วกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั เบือ้ งต้น

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ประชาชนแกนนำา
ชุมชน ทั้ง 36 ชุมชนๆ ละ 4 คน รวม 144 คน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อสามารถนำาความรู้ที่ผ่านการอบรมดังกล่าวไปถ่ายทอด และขยายผลต่อ
ให้กับประชาชนชุมชนของตนเองสร้างเครือข่าย งบประมาณ 20,000 บาท

5. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำา

จัดฝึกอบรมการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3-6 ในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ จำานวน 100 คน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำานักปลัดเทศบาล และสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติสระว่ายน้ำาสระชูใจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเสียชีวิตจากการจมน้ำาของเด็ก ซึ่งปัญหาการจมน้ำาเป็นสาเหตุที่ทำาให้เด็กไทยอายุต่ำากว่า
15 ป เสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ โดยแหล่งน้ำาธรรมชาติ เช่น บ่อขุดเพื่อการเกษตร
เป็นสถานทีท่ เี่ ด็กจมน้าำ เสียชีวติ มากทีส่ ดุ ลดปัจจัยเสีย่ งต่อการเสียชีวติ ของเด็กจากปัญหาดังกล่าว งบประมาณ 50,000 บาท
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6. โครงการซ่อมแซมใหญ่เครื่องจักรกล

เพื่อปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ำาดับเพลิงบรรเทา 8 โดยการดำาเนินการเปลี่ยนถังบรรจุน้ำา ขนาด 10,000 ลิตร
ความหนา 6 มิลลิเมตรฯ จำานวน 1 คัน ปรับปรุงรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บร 622 กาฬสินธุ์ จำานวน 1 คัน
งบประมาณ 650,000 บาท

7. งานบริการกู้ชีพ กู้ภัย 1132

เทศบาลได้จัดชุดอาสาป้องกันกู้ชีพกู้ภัย 1132 ส่งต่อด้วยรัก พิทักษ์ชีวิต บริการ 24 ชั่วโมง เพียงโทร 1132
หรือ แจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพิเคชัน่ Traffy Fondue โดยสามารถให้บริการประชาชนทัง้ ในสถาวะฉุกเฉินและไม่ฉกุ เฉิน
เฉลี่ยเดือนละ 30 ราย
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โครงการพัฒนา
และโครงการ
ในอนาคต
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โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์
ลำ�น้ำ�ปาว งบประมาณ 363,010,000 บาท จากกรมโยธาและผังเมือง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ�หลัก เพื่อบรรเทา

ปั ญ หาน้ำ � ท่ ว มพื้ น ที่ ชุ ม ชนเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ งบประมาณ
148,200,000 บาท จากกรมโยธาธิการและผังเมือง

การพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง)
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
			
ปี 2562

โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์พทุ ธมณฑลแก่งดอนกลาง งบประมาณ 12,400,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธชยันตี งบประมาณ 8,200,000 บาท
โครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธชยันตี
(ก่อสร้างส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร) งบประมาณ 9,144,000 บาท
โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลแก่งดอนกลาง 13,800,000 บาท

วัฒนธรรมชุมชนย่านเมืองเก่าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเมือง

เป็นการฟืน้ ฟูยา่ นเศรษฐกิจของชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ บริเวณรอบวัดกลาง (พระอารามหลวง)
เดิมเป็นย่านวัฒนธรรมการค้าของชาวจีน ทีอ่ พยพมาตัง้ ถิน่ ฐาน ณ บริเวณนี้ และมีชาวท้องถิน่ เดิมอาศัยอยู่
เป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างไทย จีน ลาว

โครงการพัฒนาประตูเมืองสูค่ วามเติบโต ทางเศรษฐกิจ
(ทางเข้าเมืองจากแยกโนนตาลถึงวัดใต้โพธิ์ค้ำ�)

งบประมาณ 28,554,000 บาท

โครงการถนนสายวัฒนธรรมเปงบ้านแปลงเมือง
กาฬสินธุ์ (สายไฟฟ้าลงใต้ดิน ถนนกาฬสินธุถ์ ึงสี่แยกปาไม้)
งบประมาณ 70,138,500 บาท
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2562

✪

1. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทดีเลิศ พร้อมเงินรางวัล 4,000,000 บาท จาก พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
2. รางวัลเมืองสิง่ แวดล้อมยัง่ ยืนยอดเยีย่ ม ระดับประเทศ ประจำาปี 2562 จาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 “เทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน” ประจำาปี 2562 จาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
4. รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ ประจำาปี พ.ศ. 2562
จาก ศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา
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✪

6

8

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2562

✪

5. รางวัลการบริหารจัดการน้ำาเสียยอดเยี่ยม ประเภทระบบบำาบัดน้ำาเสียชุมชน จาก นายนิพนธ บุญญามณี
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย

6. รางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดีเด่น ประจำาปี 2562 จาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

7. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำาเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ระดับชาติ
ประจำาปี 2561 จาก ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
8. รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน DIC : Drop In Center ดีเด่นระดับประเทศ
ประจำาปี 2562 จาก นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

