รางวัลพระราชทาน ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำาปี 2562

“

วิสัยทัศน์
เปนเมืองอุดมสุข

“

คำาขวัญเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
หลวงพ่อองค์ดำาศักดิ์สิทธิ์ เรืองฤทธิ์พระยาชัยสุนทร
ออนซอนโปงลางใหญ่ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจมากมี
ศักดิ์ศรีเมืองธรรมาภิบาล

ตราเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์

เปนรูปพระวิศณุกรรมทรงประทับนั่งพระหัตถขวาถือคนโทนํา
มีรัศมีรอบพระเศียรมีชอมะกอกไขวครึ่งวงกลมใตฐานที่ประทับ

ความหมาย
1. พระวิศณุกรรม

เปนเทพเจาแหงศิลปการชาง เปนนายชางใหญของเทวดา ถือเปนสัญลักษณของเทศบาล
ซึ่งเปนหนวยงานสรางบานแปลงเมือง
2. คนโทนำา
หมายถึง ความอุดมสมบูรณ
3. รัศมีรอบพระเศียร หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
4. ช่อมะกอกไขว
หมายถึง ความเจริญกาวหนานําไปสูความสําเร็จแหงชีวิต

ถ้อยแถลง
สวัสดี พี่น้องประชาชนชาวเมืองกาฬสินธุ์ ทุกท่าน
กระผม นายจารุวฒ
ั น์ บุญเพิม่ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
ได้ รั บ โอกาสจากพี่ น้ อ งประชาชนชาวเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ให้มาทำาหน้าาทีที่นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อที่จะ
สานงานต่อ ก่องานใหม่อกี 4 ป ต่อจากนี้ ไป จะบริหารจัดการ
เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ให้ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะก้ า วไปสู่
เมืองอุดมสุข ให้ได้ภายใน วาระ 4 ปนี้ จึงขอขอบพระคุณพีน่ อ้ ง
ชาวเมืองกาฬสินธุ์ มา ณ โอกาสนี้
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านในหนั ง สื อ เล่ ม นี้
เป็นผลงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่ผมและคณะ ตลอดจนบุคลากรเทศบาล และ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ดำาเนินการมาเพื่อบริการพี่น้อง
ประชาชน และจัดบริการสาธารณะตามอำานาจหน้าที่ของ
เทศบาล และตามนโยบายที่ผมได้แถลงต่อสภาเทศบาลไว้
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในระดับประเทศหลายรางวัล
ทีเ่ ทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รบั ก็ได้เผยแพร่ในหนังสือเล่มนี้
สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทีท่ ุกท่านเคารพบูชา ตลอดจนขอบารมี ในหลวง
รัชกาลปจจุบัน จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีอายุ วรรณะ สุข พละ คิดหวังสิ่งใด จงประสบความสำาเร็จ
ทุกประการ และร่วมกันพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ ให้เป็นเมืองอุดมสุข ร่วมกันต่อไป
ขอขอบคุณครับ
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

สารบัญ
วิสัยทัศน์
คำาขวัญเทศบาล
ตราเทศบาล
ถ้อยแถลงนายก
สารบัญ
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำาลัง
3 ปี ฯ (2564-2566)
สรุปรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ ปี 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาท้องถิ่นเช�อมโยงกับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เช�อมโยงภาคการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 13 สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 14 สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน

หน้า
2
2
2
3
4
6
7
9
10
11
18
22
25
31
36
41
46
53
58
60
71
78
80

ผูบร�หาร

EXECUTIVE ADMINISTATION TEAM
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

คณะผูบร�หาร

นายสมศักดิ์ ร่มไทรทอง

นายนิติธรรม รัตนานิคม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

นายมานิต ไชยศิวามงคล

นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ดร.ศิรินันท์ หล่อตระกูล

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ MUNICIPAL COUNCIL

นายโฆษิต ธ�รกุล
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

นายอาคม สําราญเนตร
รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

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

นายจําลอง ใจไหว
นายกานต ฆารไสว

นายนพดล แกวพูล
นายชญาดล ฆารเจร�ญ

นายสุขุม เบญจมาศ
นายสิทธ�ภรณ ตุงคะเตชะ

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

นายโฆษิต ธ�รกุล
นายกฤษฎา เว�ยงวะลัย

นายณัฐณรงค สนศร�
นายจ�ระพงษ ชิ้นฮะงอ

นายสุโรจน แสงโสภาพรรณ
วาที่รอยตร�ธนัท แสงใส

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

นายอภิชัย น้าํ จันทร

นายอาคม สําราญเนตร
นางจําลอง ภูเตานาค

นายสมบัติ หนูปทยา
นายลิขิตร จงสมชัย

นายสมศักดิ์ เว�ยงวะลัย

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำ�ลัง 3 ปี ฯ (2564-2566)
ระบบแท่ง (ประเภทพิเศษ)
ฉบั10.บปรั
บปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ (ใหม่) โครงสร้างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ฯ (2564-2566) ระบบแทง (ประเภทพิเศษ) ฉบับปรับปรุงโครงสรางแบงสวนราชการ(ใหม)
โครงสรางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง)

สถานธนานุบาล

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง)
สํานักปลัดเทศบาล

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

สํานักคลัง

ผูอํานวยการสํานักคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง)

หนวยตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
สํานักชาง

สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

(นักบริหารงานชาง ระดับสูง)

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับสูง)

ผูอํานวยการสํานักชาง

- ฝายบริหารงานทั่วไป
- ฝายบริหารงานทั่วไป
- ฝายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานธุรการ
- งานธุรการ
- งานกิจการสภาและการประชุม
- งานบําเหน็จบํานาญฯ
- งานการเงินและบัญชี
- งานเลขานุการและรัฐพิธี
- งานฌาปนกิจสงเคราะห
1. สวนควบคุมการกอสราง
- งานควบคุมและบํารุงดูแล
ขรก.และบุคลากรทองถิ่น
อาคารสถานที่
อาคารและผังเมือง
- งานสหกรณออมทรัพย
- ฝายการเจาหนาที่
- ฝายควบคุมการกอสราง
พนักงานเทศบาล
- งานบรรจุแตงตัง้ และอัตรากําลัง
- งานวิศวกรรม
1. สวนบริหารงานการคลัง
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานสถาปตยกรรม
- ฝายพัสดุและทรัพยสิน
- งานสวัสดิการและประโยชน
เกือ้ กูล
- งานการซือ้ และการจาง
- ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
- งานการสอบ
- งานจัดทําทะเบียนพัสดุ
- งานควบคุมอาคาร
- ฝายปกครอง
และจําหนายพัสดุ
- งานผังเมือง
- งานทะเบียนราษฎร
- ฝายการเงินและบัญชี
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ดทํตาิกทะเบี
---ฝงานศู
ายศูนนนยยยเเ(ต
่อ่องจั
ฝและงบประมาณรายจ
ายสถิตม(ต
ิกจัารคลั
งานป(ตองกั
- งานธุร-การและงานฝ
กอบรม
งานศู
เครื
ครือ
งจั
รกล
และงบประมาณรายจ
ภั-ยงานธุ
อ)นกและบรรเทาสาธารณอ) ง ดาทําายยยายนทะเบียน ระบบจราจร
) กกรกลและ
รการและงานฝ
อบรม
- างานควบคุ
- งานป
องกันและบรรเทาสาธารณประจํ
ป มจัดทํมาจัทะเบี
งานวิระบบจราจร
ศนวกรรมและออกแบบ
---ระบบจราจร
งานศู
ยวกรรมและออกแบบ
เครื่องจักรกล
และงบประมาณรายจ
ภัชยพี และกูภัยกอบรม
- งานกู
งานควบคุ
ย
น
--งานธุ
ร
การและงานฝ
งานวิ
ศ
ประจํ
า
ป
ภังานกู
ย ชพี และกูภัย
งานศู
น
ย
เ
ครื
อ
่
งจักรกล
และงบประมาณรายจ
า
ย
- และงบประมาณรายจ
งานจัดระเบียบเกี่ยวกับาย
-และกู
กอบรม
- ฝาชยรั
กงานธุ
ษาความสงบ
- จราจร
งานวิ
ศวกรรมและออกแบบ
--งานกู
ภรัยการและงานฝ
- งานศู
นยเครื่องจักรกล
จราจร
- ประจํ
งานจัาปดประจํ
ระเบียาปบเกี่ยวกับ
ายรักพี รษาความสงบ
-ฝงานธุ
การและงานฝ
กอบรม
-งสุงานวิ
ศบวกรรมและออกแบบ
- งานกูชจพี และกูภัย
-กงานเทศกิ
ฝ
า
ยช
า
ข
าภิ
าล
การเงิ
น
และพั
ส
ดุ
จราจร
งานจั
ด
ระเบี
ย
บเกี
ย
่
วกั
บ
- ฝ- างานกู
ยรั
ษาความสงบ
ประจํ
า
ป
งานวิ
ศ
วกรรมและออกแบบ
- งานเทศกิ
จ ภัย
ชพี และกู
ขาภิบาล
การเงิ- นงานจั
และพัดสระเบี
ดุ ยบเกี่ยวกับ - ฝายชางสุ
- ฝารจยรั
กษาความสงบ
- งานธุ
การและคดี
าจราจร
จัขดาภิ
ขยะมู
- การเงิ
งานจั
ดทําระเบี
สถิติกดุารรั
าย
- ฝ--างานกํ
ยช
างสุ
บาลลลฝอยและ
รการและคดี
จราจร
งานจั
บเกีบบ่ยจจวกั
- -ฝ-งานเทศกิ
างานธุ
ยรักษาความสงบ
งานกํ
ายช
จัดาขยะมู
ฝอยและ
- -งานจั
ดนทํดและพั
าการเงิ
สถิติกสนยารรั
าดุยบ
-จงานเทศกิ
- งานกิ
การพิเศษจ
ฝ
า
งสุขาภิ
บาล
และพั
ส
--งานธุ
ร
การและคดี
สิ
ง
่
ปฏิ
ก
ล
ู
ตามเทศบั
ญ
ญั
ต
ง
ิ
บประมาณ
จการพิจ เศษ
- ฝงานกํ
าากจังสุ
ดขยะมู
- งานจั
ดทํานสถิและพั
ตญัิกตารรั
บจาย
-งานกิ
งานเทศกิ
า
ยช
ข
าภิ
บลาลฝอยและ
การเงิ
ส
ดุ
สิ
ง
่
ปฏิ
ล
ู
ตามเทศบั
ญ
ง
ิ
บประมาณ
- งานธุ
รการและคดี
- งานกิ
จ
การพิ
เ
ศษ
งานกํ
า
จั
ด
ขยะมู
ลฝอยและ
งานจั
ด
ทํ
า
สถิ
ต
ก
ิ
ารรั
บ
จ
า
ย
- งานธุรการและคดี
งานควบคุ
ม
ตรวจสอบ
งานจั
ด
ทํ
า
สถิ
ต
ร
ิ
ายได
จ
าก
สิ
ง
่
ปฏิ
ก
ล
ู
ตามเทศบั
ญ
ญั
ต
ง
ิ
บประมาณ
งานกํ
า
จั
ด
ขยะมู
ล
ฝอยและ
งานจั
ด
ทํ
า
สถิ
ต
ก
ิ
ารรั
บ
จ
า
ย
- งานกิจการพิเศษ
งานควบคุ
มตรวจสอบ
- งานจัดทํตามเทศบั
าสถิติรายได
ูล
ญญัจจาก
ตากิงบประมาณ --งานควบคุ
- งานกิจการพิเศษ
ภาษี
อากร
บํสิา่งบัปฏิ
ดสิน้ก่งําปฏิ
เสีมยกตรวจสอบ
- งานจั
ด
ทํ
า
สถิ
ต
ร
ิ
ายได
ล
ู
ตามเทศบั
ญ
ญั
ต
ง
ิ
บประมาณ
บําบั-ดงานควบคุ
น้ําเสีย มตรวจสอบ
ภาษีอ- ากร
ดทําสถิติรายไดจาก
- งานจั
งานจัดดงานจั
ทําาสถิ
รายงาน
บํ- างานควบคุ
บัดน้ําเสียมตรวจสอบ
ติรายไดจาก
--ภาษี
งานจัอากร
ดทํทํภาษี
ารายงาน
อ
ากร
บํ
าบัดน้ําเสีย
สถานะการการคลั
ง
- งานจั
ารายงาน ง
ภาษีดอทํากร
บําบัดน้ําเสีย
สถานะการการคลั
ดทํารายงาน
2.สถานะการการคลั
สงานจั
วนพั-ดฒงานจั
นารายได
ง
ทํ
า
รายงาน
2. สวนพัฒสถานะการการคลั
นารายได
ฝาฒยพันารายได
ฒนารายไดง ง
2. ส- -วสถานะการการคลั
นพั
ฝา2.ยพั
นารายได
สฒฒวฒนารายได
นพั
ฒนารายได
งานพั
นารายได
-2. ส-ฝ-วางานพั
ยพั
นพัฒฒนารายได
นารายได
ฝ
ฒนารายได
งานเร
ง
รัานารายได
ดยพั
รายได
---งานพั
ฝายพัฒงฒนารายได
งานเร
รั
ด
รายได
-รังานพั
ฒนารายได
-- ฝงานเร
างานพั
ยผลประโยชน
และ
ง
ด
รายได
ฒ
นารายได
- ฝายผลประโยชน
ละ
- งานเรงรัแแดละ
รายได
การพาณิ
-กิฝกิจาจการพาณิ
-ยผลประโยชน
งานเรงชรัชดยยรายได
- ดฝหาผลประโยชน
าชยผลประโยชน
และ
งานจั
กิจ---การพาณิ
ย
ฝายผลประโยชน
และ จาก
งานจั
ดหาผลประโยชน
ชย จจากาก
ยสกิินจการพาณิ
-ทรัทรั
กิงานจั
จพพการพาณิ
ชย
ยสดิน-หาผลประโยชน
หาผลประโยชน
งานพั
นากิจดการพาณิ
ชย จาก
ทรั- --พงานพั
ยสินฒฒดงานจั
งานจั
หาผลประโยชน
นากิ
การพาณิชจยาก
ทรันากิ
พ่ภยาษี
สจจินการพาณิ
-- ฝทรั
ายแผนที
และทะเบีชยยน
งานพั
ฒ
พ
ย
ส
น
ิ
- ฝายแผนที
่ภาษีฒและทะเบี
ยน ชย
นากิจการพาณิ
พงานพั
ยสิน- งานพั
-ทรั
ฝทรัาพ-ยแผนที
าษีแจละทะเบี
นากิ
การพาณิยนชย
ยส-ินฝาฒ่ภยแผนที
่ภละทะเบี
าษีและทะเบี
ยน
ภ
่
าษี
แ
ทรั--พ-ฝงานแผนที
ยงานแผนที
ส
น
ิ
ายแผนที่ภ่ภาษี
าษีและทะเบี
ละทะเบียยยนนน
ิน แและทะเบี
พยสทรัิน พย่ภสาษี
-ทรั
ยน
ทรังานแผนที
ทรั
พพยยสสินิน- งานแผนที
่ภาษีแ่ภละทะเบี
ารข่ภอาษี
มูลแแผนที
าษี ยน
ทรั- -พงานบริ
ยงานแผนที
สิน กการข
-งานบริ
ละทะเบี
แผนที
่ภาษียน
ทรัการข
พยยสอนทรั
ินอมูมูลลแผนที
และทะเบี
พยสิน่ภาษี
- ทรั
งานบริ
พ
ย
ส
น
ิ
และทะเบี
ยนทรัการข
พยสอินมูลแผนที่ภาษี
- งานบริ
และทะเบี
นทรัอพมูลยแผนที
สิน ่ภาษี
- งานบริกยารข
และทะเบียนทรัพยสิน
และทะเบียนทรัพยสิน

ผูอํานวยการสํานักสาธารณสุขฯ

- ฝายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
1. สวนสงเสริมสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
- ฝายสงเสริมสุขภาพ
- งานสงเสริมสุขภาพ
- งานสาธารณสุขชุมชน
- งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
-งานปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
- งานปองกันและบําบัดยาเสพติดและ
สารเสพติด
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กสาธารณสุ
- ฝายสสําผูงนัอเสริ
มสิ่งแวดลขและสิ
อม ่งแวดลอม
ํานวยการสํานักสาธารณสุขฯ

สํานักผูสาธารณสุ
่งแวดล
อาลและอนามั
ํานวยการสํขานัและสิ
กยสาธารณสุ
ขอฯมอม
- งานสุ
่งแวดล
(นักขบริาภิผูหสํอบารงานสาธารณสุ
ขขสิฯและสิ
ระดับข่งสูฯแวดล
ง) อม
นัารงานสาธารณสุ
กสาธารณสุ
านักสาธารณสุ
(นักาบรินัํากหานวยการสํ
ขฯ่งระดั
บสูองม)
สาธารณสุ
และสิ
แวดล
- งานพั(นัฒกสํบริ
นาระบบจั
ดเก็บขขยะมู
ผูอํานวยการสํ
านักขสาธารณสุ
หารงานสาธารณสุ
ฯลฝอย
ระดับสูขงฯ)
ผู
อ

า
ํ
นวยการสํ
า
นั
ก
สาธารณสุ
ข
ฯ
- งานบริ
ารและรั
กษาความสะอาด
และสิ่งก(นั
ปฏิ
กกบริลู หารงานสาธารณสุ
ขฯ ระดั
บสูง)

- งานบริ
กษาความสะอาด
(นักบริกหารและรั
ารงานสาธารณสุ
ขฯ ระดับสูง)
- -งานควบคุ
มลพิษและเหตุ
รําคาญ
กมารและรั
กษษาความสะอาด
- งานบริ
งานควบคุ
มกมลพิ
และเหตุ
รําคาญ
- งานบริ
ารและรั
กและ
ษาความสะอาด
2. -สวงานควบคุ
นบริ
ก
ารสาธารณสุ
ข
ม
มลพิ
ษ
และเหตุ
รําคาญ
ารและรั
กษาความสะอาด
2. -สวงานบริ
นบริ
กการสาธารณสุ
ขและ
(ต
อ
)
งานควบคุ
ม
มลพิ
ษ
และเหตุ
ําคาญ
ม มมลพิษและเหตุ
2. สิส-่งสิวแวดล
กอารสาธารณสุ
ขและ รํารคาญ
งานควบคุ
่งนบริ
แวดล
อมการสาธารณสุ
สวนบริ
ขและ
-2.กลุสิ2.่งสมแวดล
งานบริ
กมารสาธารณสุ
ารสิ่งแวดลอขมและ
อ
ว
นบริ
ก
- กลุมสิงานบริ
แวดลอม
แวดลกการสิ
อารสิ
ม ่ง่งแวดล
งานยุ
ท่งธศาสตร
ขอม
-- กลุ
ม่งงานบริ
แวดล
อม สาธารณสุ
- สิงานยุ
ทธศาสตร
สาธารณสุ
ข
- กลุทมธศาสตร
งานบริ
กสคว
ารสิ
่งวิแวดล
อม
- -งานการศึ
ก
ษา
ค
น
าแวดล
จัยวิขอเคราะห
งานยุ
าธารณสุ
- กลุ
-มงานยุ
งานบริ
การสิ
งานการศึ
กทธศาสตร
ษา
คน่งคว
า
วิจัยมวิเขคราะห
สาาธารณสุ
และจั
ด
ทํ
า
แผนงานด
า
นสาธารณสุ
-และจั
งานการศึ
ก
ษา
ค
น
คว
วิ
จ
ย
ั
วิขขเคราะห
- งานยุ
ทแผนงานด
ธศาสตรสาาธารณสุ
ด
ทํ
า
นสาธารณสุ
กและควบคุ
ษาานสาธารณสุ
คนควา วิจัยขวิขเคราะห
- และจั
งานรั
กด- ษาป
องกักนษา
ทํงานการศึ
แผนงานด
- งานการศึ
นควา มวิโรค
จมัยโรค
วิเคราะห
- งานรั
กาษาป
อแผนงานด
งกันคและควบคุ
และจั
ด
ทํ
า
านสาธารณสุ
ในสั
ตว กดษาป
-ในสั
งานรั
องกันและควบคุ
มโรค ขข
และจั
ทําแผนงานด
านสาธารณสุ
ต- วงานรั
ก
ษาป
อ
งกั
น
และควบคุ
มโรค
- ในสั
งานควบคุ
การฆองกั
าสัตว
ตว กมษาป
งานรั
มโรค
- -งานควบคุ
การฆนาและควบคุ
สัตว
ในสัตวกมมารสาธารณสุ
- กลุ
ในสั
มงานบริ
ข
-- งานควบคุ
การฆ
า
สั
ต
ว
ว การสาธารณสุข
กลุม- ตงานควบคุ
งานบริ
มการฆาสัขตวข
-- งานศู
นยบริการสาธารณสุ
มงานบริ
-งานศู
งานควบคุ
การฆ
าสัตว ข
-กลุ
นยบริกมการสาธารณสุ
ารสาธารณสุ
- นกลุนตสาธารณสุ
กขารสาธารณสุ
ข
- -งานทั
งานศู
ยมตสาธารณสุ
บงานบริ
ริการสาธารณสุ
กลุมงานบริ
การสาธารณสุ
-- งานทั
น
ข ข ขข
งานศู
น
ย
บ
ริ
ก
ารสาธารณสุ
- -งานเภสั
นชตสาธารณสุ
ข
-งานเภสั
งานศู
นกรรม
ยกรรม
บริการสาธารณสุ
ข
-งานทั
ช
-นงานทั
นนาคุ
ตสาธารณสุ
- -งานศู
ยพนชัฒตสาธารณสุ
ณภาพชีข วขติ ผูสูงอายุ
-งานศู
งานทั
-งานเภสั
นยกรรม
พัฒชนาคุ
ณภาพชีวติ ผูสูงอายุ
- งานเภสั
กรรม
ก
าร
-และคนพิ
งานศู
น
ย
พ
ฒ
ั
นาคุ
ณภาพชีวติ ผูสูงอายุ
-และคนพิ
งานเภสัชกกรรม
- งานศู
นาราร
ยกพประกั
ัฒนาคุนณสุขภาพชี
ูงอายุ
- งานกองทุ
น
หลั
ภาพติ วผูติ สผููงสอายุ
และคนพิ
ก
งานศูนยนพหลั
ัฒนาคุ
ณภาพชี
- -งานกองทุ
กประกั
นสุขวภาพ
และคนพิการ
- งานกองทุ
และคนพินกหลัารกประกันสุขภาพ
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

-ฝายบริหารงานทัว่ ไป
- งานธุรการ
-ฝายยุทธศาสตรและแผนงาน

- งานยุทธศาสตร
- งานตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานและโครงการ
-งานงบประมาณ

- ฝายประชาสัมพันธ
- งานประชาสัมพันธ
- งานสารสนเทศ
- กลุมงานนิติการ
- งานรับเรือ่ งราวรองทุกข
- งานนิติกรรมสัญญา

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
กองสวัสดิการสังคม

สํานักการศึกษา

ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)

- ฝายแผนงานและโครงการ
- งานแผนและโครงการ
- งานระบบสารสนเทศ
- งานงบประมาณและพัสดุ
- งานธุรการ
1 .สวนบริหารการศึกษา
- ฝายบริหารการศึกษา
- งานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานครู บุคลากรทางการ
ศึกษาฯ
- งานวางแผนบุคคลและทะเบียน
- ฝายวิชาการ
- งานส
ณภาพและ
สํานังกเสริ
การศึมคุกษา
สํานักการศึกษา
ผูมาตรฐานหลั
อํานวยการสํ
การศึ
สูตารนักกกษาการศึ
สําานันักกกการศึ
ษา กษา
ผูอํานวยการสํ
(นักบริหารงานการศึ
ก
ษา
บษาสูงก) ษา
สํ
า
นั
ก
การศึ
กษา
ผูกอบริํานวยการสํ
นัระดั
กกการศึ
- (นั
งานพั
ฒ
นสื
และบสูง)
หารงานการศึ
สํา่อนัเทคโนโลยี
กาการศึ
กษาระดั
ผู
อ

า
ํ
นวยการสํ
า
นั
ก
การศึ
กษา
(นักตบริ
หารงานการศึกษา
ระดั
บสูง)
นวั
กรรมทางการศึ
ก
ผู
อ

า
ํ
นวยการสํ
า
นั
ก
การศึกษา
- งานกิจ(นั
การโรงเรี
ยน กษาษา
ก
บริ
ห
ารงานการศึ
ระดั
บสูง)
--งานกิ
จการโรงเรี
(นักกษาปฐมวั
บริ
หารงานการศึ
งานโรงเรี
ยน ย ยยนนกษา ระดับสูง)
- งานการศึ
--งานกิ
จ
การโรงเรี
งานการศึกษาปฐมวัย
- งานกิ
2 .สว- นส
งเสริจมการโรงเรี
การศึ
กษายนย
กเสริ
ษาปฐมวั
2งานการศึ
วนสจงการโรงเรี
มการศึ
- .สงานกิ
อ)ยกนยกษายษา
กฒ(ต
ษาปฐมวั
ศาสนา
นธรรม
2--.สงานการศึ
วนสและวั
งเสริ
มษาปฐมวั
การศึ
งานการศึ
กและวั
ศาสนา
ฒนธรรม
2 ศาสนา
.สวนส
งเสริ
มการศึ
กษา
- ฝายการศึ
ก
ษานอกระบบ
และวั
ฒนธรรม
วนสงเสริ
มการศึ
กษา
-2ฝ.สศาสนา
ายการศึ
กษานอกระบบ
และวั
ฒ
นธรรม
และตามอั
ธ
ยาศั
ย
- ฝและตามอั
ายการศึ
ศาสนากธษานอกระบบ
และวั
ฒนธรรม
ยาศั
ย
ฝ
า
ยการศึ
ก
ษานอกระบบ
- งานการศึ
กษานอกระบบ
และตามอั
ธยาศั
ย
- -ฝงานการศึ
ายการศึ
กกษานอกระบบ
ษานอกระบบ
ย
และตามอั
ธยาศัธกธยาศั
ยษานอกระบบ
-และตามอั
งานการศึ
และตามอั
ยาศั
ยย
และตามอั
ธ
ยาศั
กยาศั
ษานอกระบบ
- งานฝ-และตามอั
ก-งานการศึ
และส
ง
เสริ
ม
อาชี
ธ
ย พมอาชีพ
งานการศึ
กษานอกระบบ
- งานฝ
ก
และส
ง
เสริ
- งานห
อและตามอั
งสมุกดและส
พิพธิธยาศั
ภัณ
ฑย พ
--งานฝ
และตามอั
งานห
อและส
งสมุดธงงยาศั
พิเสริ
พิธมยมภัอาชี
ณฑพ
-งานห
งานฝ
อาชี
และเครื
ายทางการศึ
-และเครื
ออกงสมุ
ดพิพเสริ
ิธษาภัณ
ฑกษาพ
-อขงานฝ
กขและส
งกเสริ
มอาชี
า
ยทางการศึ
งานห
อ
งสมุ
ด
พิ
พ
ธ
ิ
ภั
ณ
ฑ
- งานกิ
จกรรมเด็
กยทางการศึ
และเยาวชน
และเครื
อจขอกรรมเด็
างสมุ
งานห
ดพิกพและเยาวชน
ิธภักณษาฑ
- -งานกิ
และเครื
อ
ข
า
ยทางการศึ
ก
ษา
- งานกี
ฬาและนั
น
ทนาการ
--และเครื
งานกิ
จ
กรรมเด็
ก
และเยาวชน
ขายทางการศึ
กษา
งานกี
ฬจอกรรมเด็
าและนั
นกและเยาวชน
ทนาการ
-งานกี
งานกิ
- ฝายสง-เสริ
ม
ศาสนาศิ
ล
ปะและ
ฬ
าและนั
น
ทนาการ
งานกิ
กและเยาวชน
- ฝา--ยส
งเสริฬจาและนั
มกรรมเด็
ศาสนาศิ
ลปะและ
งานกี
น
ทนาการ
วัฒนธรรม
-วัฝฒานธรรม
ยส
งเสริมฬศาสนาศิ
ลปะและ
- งานกี
าและนันทนาการ
าการศาสนา
ยสงเสริมศาสนาศิลปะและ
- งานกิ
วั-ฒ--ฝนธรรม
ฝจงานกิ
ายสจงเสริ
มศาสนาศิลปะและ
การศาสนา
วั
ฒ
นธรรม
- งานส
เสริ
มจประเพณี
ศิลปะ
-วั-งานกิ
ฒงงานส
นธรรม
งจการศาสนา
เสริ
มประเพณี ศิลปะ
งานกิ
การศาสนา
และวั
นธรรม
- -งานส
งฒ
เสริ
มประเพณี ศิลปะ
-ฒและวั
งานกิ
จนธรรม
การศาสนา
งานส
มประเพณี ศิลปะ
- หนวยศึ-และวั
ษานิงเเสริ
ทศก
- กงานส
เสริมเประเพณี
- หน
วยศึฒฒกงนธรรม
ษานิ
ทศก ศิลปะ
นธรรม
- -งานนิ
เทศการศึ
กเษา
หน-และวั
วและวั
ยศึ
ก
ษานิ
ทศกกษา
ฒ
นธรรม
งานนิ
เษานิ
ทศการศึ
หน
ว
ยศึ
ก
เ
ทศก
- งานวิ
จัยวและประเมิ
กผลษา นผล
- -หน
ยศึเจทศการศึ
กัยษานิ
เนทศก
-งานนิ
งานวิ
และประเมิ
งานนิ
เัยทศการศึ
- งานพั
นาการศึ
กษา กกษาษา
---งานวิ
จฒ
นผล
-ฒงานพั
งานนิ
เและประเมิ
ทศการศึ
นาการศึ
กษา
-งานพั
งานวิฒจัยนาการศึ
และประเมิ
สถานศึก- ษา
กษานผล
- งานวิ
จัยและประเมิ
นผล
สถานศึ
ก
ษา
- งานพั
นาการศึ
- โรงเรีสถานศึ
ยนเทศบาล
นธุพกิทษา
ษาฒ1กาฬสิ
- งานพั
ฒนาการศึ
กยาษา
- โรงเรี
ยกนเทศบาล
1กาฬสิ
นธุพิทยา
สถานศึ
ก
ษา
สิทธิ์ - โรงเรียนเทศบาล 1กาฬสินธุพิทยา
สิสถานศึ
ทธิ์ กษา

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)

- ฝายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- ฝายสังคมสงเคราะห
- งานสังคมสงเคราะห
- งานสวัสดิการเด็กและ
เยาวชน
- งานกิจการสตรีและคนชรา
- ฝายพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานชุมชนเมือง
- งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม
- ฝายสงเสริมสวัสดิการสังคม
- งานสงเสริมสวัสดิการสังคม

โรงเรี
นเทศบาล
- โรงเรีสิท-ยธินเทศบาล
2 วัดสว1กาฬสิ
างคงคานธุพิทยา
์ ยยยนเทศบาล
โรงเรี
นเทศบาล21กาฬสิ
ธุพิทยา
- -โรงเรี
วัดสวานงคงคา
ธิ์ ยนเทศบาล
- โรงเรี- สิโรงเรี
ยทนเทศบาล
3 วัดเหนื
อ างคงคา
2
ทธิ์ ยนเทศบาล 3วัวัดดสวเหนื
- สิโรงเรี
อ
โรงเรียยนเทศบาล
นเทศบาล
วัดดเหนื
- โรงเรี- -โรงเรี
ยนเทศบาล
4 วัดใต32โวัพธิ
์คสว้ํา าองคงคา
- -โรงเรี
์ค้ํา
โรงเรียยนเทศบาล
นเทศบาล42วัดวัดใตสวโพธิ
างคงคา
โรงเรียยนเทศบาล
นเทศบาล
- โรงเรี- -โรงเรี
ยนเทศบาล
5 ดงปอ3 วัดดใตเหนื
โพธิอ อ์ค้ํา
โรงเรียยนเทศบาล
นเทศบาล45วั3ดงปอ
วัดเหนื
- -โรงเรี
โรงเรียยนเทศบาล
นเทศบาล
- โรงเรี- -โรงเรี
ยนเทศบาล
6 ทุงศรี54เดงปอ
มืวัอดง-ใตโพธิ์ค้ํา
โรงเรียยนเทศบาล
นเทศบาล64ทุวังดศรีใตเมืโพธิ
- -โรงเรี
อง-์ค้ํา
-โรงเรี
นเทศบาล65ทุดงปอ
ประชาวิ
ทโรงเรี
ย ยยนเทศบาล
- ประชาวิ
ศรีเมือง- โรงเรี
5 งดงปอ
ทยนเทศบาล
ย
6 ทุงศรีเมือง- ศูนยประชาวิ
พ- ัฒโรงเรี
นาเด็ยทกนเทศบาล
เล็ก ทม.กส.1
ย
- -ศูโรงเรี
นยพัฒยนเทศบาล
นาเด็กเล็ก 6ทม.กส.1
ทุงศรีเมืองย ก กทม.กส.2
- ศูนย- พประชาวิ
ัฒนาเด็ทกเล็
ทนาเด็
ย กเล็เล็กกทม.กส.1
-ศูประชาวิ
ศูนนยยพพัฒัฒนาเด็
ทม.กส.2
นาเด็กกเล็เล็กกทม.กส.2
ทม.กส.1
- -ศู-ศูนศูนยนยพยพัฒพัฒนาเด็
ัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.1
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทม.กส.2
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
งบแสดงผลการดำ�เนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
รายการ/หมวด

ประมาณการ

รายจ่าย
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจ�ำ)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
รวมจ่าย
รายรับ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
รวมรับ
รายรับสูงกว่าหรือต�่ำกว่ารายจ่าย

10

รวมจ่ายจาก
เงินงบประมาณ

รวมจ่ายจาก
เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ

ปรับปรุง
โดยใบผ่าน

รวม

77,957,772.00
5,854,560.00
181,538,134.00
4,940,860.00
73,908,634.00
39,085,854.00
5,523,800.00
7,619,300.00
24,546,000.00
11,000.00
15,991,000.00
436,976,914.00

53,681,930.52
4,332,420.00
141,135,531.67
4,200,329.50
56,195,093.14
35,672,278.13
4,781,612.63
6,513,334.00
17,835,099.00
10,244.00
15,558,439.35
339,916,311.94

25,039,271.25
677,460.00
2,432,487.74
(1.00)
335,765.00
200,500.00
1,680,000.00
- 18,015,000.00
30,365,483.99 18,014,999.00

78,721,201.77
4,332,420.00
141,812,991.67
6,632,816.24
56,530,858.14
35,872,778.13
4,781,612.63
8,193,334.00
35,850,099.00
10,244.00
15,558,439.35
388,296,794.93

31,051,280.00
14,511,000.00
8,661,777.00
2,250,000.00
8,504,500.00
200,000.00
140,300,000.00
231,498,357.00
436,976,914.00

7,770,502.80
13,579,525.50
7,247,258.89
1,720,175.86
8,066,368.61
3,755.00
126,521,171.28
182,835,022.00
347,743,779.94

48,380,483.99
48,380,483.99

7,770,502.80
13,579,525.50
7,247,258.89
1,720,175.86
8,066,368.61
3,755.00
126,521,171.28
182,835,022.00
48,380,483.99
396,124,263.93
7,827,469.00
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1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน

เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ ได้ จั ด ทำ า โครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ในสำานักปลัดเทศบาล และการดำาเนินงานบนสำานักปลัด
เทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 360,000
บาท

2. โครงการจัดทำารายงานกิจการเทศบาล

จัดทำารายงานกิจการประจำาป โดยรวบรวมผลงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ การปฏิบัติงานของทุกส่วนงานของ
เทศบาลในรอบปงบประมาณ จำานวน 415 เล่ม เผยแพร่ให้หน�วยงานราชการ และประชาชนได้รบั ทราบ งบประมาณ 100,000 บาท

3. โครงการจัดทำาส�อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์

จัดทำาวารสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ราย 3 เดือน ครั้งละ 7,000 ฉบับ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลโครงการ กิจกรรมต่างๆ
ทุก สำานัก/กอง ของเทศบาลในรอบ 3 เดือน เพื่อเป็นการรายงานความเคลื่อนไหว และประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลได้รบั ทราบ โดยการส่งทางไปรษณียถ์ งึ เจ้าบ้านภายในเขตเทศบาล และแจกให้ประชาชนทัว่ ไป งบประมาณ 350,000 บาท
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4. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางส�อวิทยุโทรทัศน์

จัดทำารายการ “กาฬสินธุ์เมืองน�าอยู่” ตอนละประมาณ 20 นาที เพื่อประชาสัมพันธ์ หน�วยงาน องค์กร ส่งเสริม
สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจระหว่างเทศบาลและประชาชน โดยออกอากาศทางสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ท้องถิ่น (เคเบิลทีวี) 2 ช่องรายการ คือ เอ็มที เคเบิลทีวี ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และ เจมส์ เคเบิลทีวี ทุกวัน อังคาร,
พฤหัสบดี, อาทิตย์ งบประมาณ 144,000 บาท

5. โครงการเทศบาลพบส�อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน

การจัดงานแถลงข่าวผลการดำาเนินงานต่อสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ
หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยจัดให้มีการแถลงข่าว ให้แก่ สื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนทั้ง
41 หอกระจายข่าว ได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความร่วมมือความเข้าใจอันดี อีกทัง้ มีการร่วมกันบำาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชน ผูป้ ระกาศข่าวชุมชน และเทศบาล
งบประมาณ 50,000 บาท

6. โครงการประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าว
ชุมชน

จัดประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน ทัง้ 41 หอกระจายข่าว
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคี ให้กบั ชุมชน โดยการจัดประชุม ปรึกษา
หารือ และการแก้ปญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานของหอกระจายข่าว
เป็นประจำาทุกเดือน จำานวน 82 คน งบประมาณ 120,000 บาท
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7. โครงการสำารวจความพึงพอใจ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบตั งิ านของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผลการประเมินในภาพรวมการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพ ความคุม้ ค่า
ของภารกิจ และความพึงพอใจของประชาชน ใน 15 ด้าน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.92
ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำาเนินงานให้บริการประชาชนในภาพรวม มีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 81.11 งบประมาณ 50,000 บาท

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ก า ฬ สิ น ธุ์ ไ ด้ จั ด ทำ า โ ค ร ง ก า ร
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำานวน 2 คน เพื่อช่วยปฏิบัติ
ในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 240,000 บาท

1.2 แผนงานสาธารณสุข
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดทำาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ
งานสารบรรณ รับ - ส่ง หนังสือราชการ รวมทั้งคำาร้องต่างๆ พิมพ์เอกสารของทางราชการ และสำาเนาหนังสือราชการ
ทุกชนิด ช่วยงานทั่วไปในสำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอแฟมเอกสาร - ติดตามหนังสือราชการของสำานักการ
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม ควบคุมและเสนอสมุดลงเวลา สมุดเวรยาม จัดเตรียมเอกสารในการทำางาน เช่น ทำาเล่มเอกสาร
ถ่ายเอกสาร ทำากอบปป ริน้ จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และอำานวยความสะดวกในการบริการประชาชนทีม่ าติดต่อราชการ
งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือที่ ได้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา สำานักการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม จำานวน 1 คน ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 120,000 บาท
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1.3 แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ของสำานักการช่าง จำานวน 2 คน
งบประมาณ 240,000 บาท

2. โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ�อการบำารุงรักษาเคร�องจักรกล

เพื่อจ้างเหมาบุคคลในการซ่อมแซมบำารุงและรักษาเครื่องจักรกล ของสำานักการช่าง จำานวน 2 อัตรา งบประมาณ
240,000 บาท

3. โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ�อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ

เพื่อจ้างเหมาบุคคลในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในเขตเทศบาล ของสำานักการช่าง จำานวน 13 คน
งบประมาณ 1,560,000 บาท
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4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ

เพื่อช่วยงานด้านธุรการของสำานักการช่าง ให้มีประสิทธิภาพหรืองานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย จำานวน 2 คน
งบประมาณ 240,000 บาท

5. โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ�อปฏิบัติงานบำารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค

เพื่อจ้างเหมาบุคคลในการบำารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของสำานักการช่าง จำานวน 3 คน งบประมาณ 360,000 บาท

6. โครงการซ่อมแซมบำารุงรักษาไฟฟาแสงสว่างสาธารณะเพ�อบริการประชาชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟาแสงสว่างสาธารณะ เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล
ให้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 1,500,000 บาท

7. โครงการปรับปรุง บำารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างถนนและทางเท้าภายใน
เขตเทศบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดำาเนินการซ่อมแซมถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป - มา
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย งบประมาณ 3,000,000 บาท
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1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. โครงการสำารวจข้อมูลชุมชน

เพื่อจ้างเหมาเจ้าหน้าทีส่ าำ รวจข้อมูลและประสานงานชุมชนในเขตเทศบาล ของกองสวัสดิการสังคม จำานวน 3 คน
งบประมาณ 360,000 บาท

1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. โครงการซ่อมใหญ่เคร�องจักรกล
-

ค่าปรับปรุงรถดั๊ม ทะเบียน 81-2056 เพื่อให้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 260,000 บาท
ค่าปรับปรุงรถดั๊ม ทะเบียน 81-5719 เพื่อให้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 240,000 บาท
ค่าปรับปรุงรถดั๊ม ทะเบียน 81-5720 เพื่อให้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 240,000 บาท
ค่าปรับปรุงรถดั๊ม ทะเบียน กส 03750 เพื่อให้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 452,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 2
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
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2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. โครงการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้กำาหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเมืองให้สะอาดน�าอยู่
ปลอดภัย การจัดระเบียบส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประจำาป
พ.ศ.2563 ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีคุณภาพ สามารถนำาทักษะความรู้ แนวคิด เทคนิคใหม่ๆ มาใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงาน งบประมาณ 1,000,000 บาท

2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำาการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจำา
และพนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรม นำาการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจำา และพนักงานจ้าง ประจำาปงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 โดยฝกอบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับบุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน้าที่ และบรรลุสำาเร็จ
เปาหมายที่ตั้งไว้ งบประมาณ 50,000 บาท

3. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำาป

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการคัดเลือกมอบโล่เกียรติคุณและ
เกียรติบตั รพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้าง
ประจำา พนักงานจ้าง ประจำาปงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
โดยท่านจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ให้เกียรติมอบโล่และ
เกียรติบัตร แก่ผู้ ได้รับคัดเลือกเป็น “พนักงานดีเด่น” จำานวน 31 ราย งบประมาณ
40,000 บาท
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4. โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ (MOU) ประจำาปงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 โดยผู้บริหาร กับปลัดเทศบาล รองปลัด
เทศบาล หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล ผู้อำานวยการสำานัก ผู้อำานวยการกอง เพื่อให้บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุสำาเร็จเปาหมายที่ตั้งไว้ มีผู้ร่วมโครงการฯ จำานวน 331 คน งบประมาณ 30,000
บาท

5. โครงการประเมินขับเคล�อนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการประเมินขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อประเมินตัวชีว้ ดั ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 140 คน ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำานัก/กองบรรลุเปาหมาย 18 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 17 ตัวชี้วัด งบประมาณ 50,000 บาท

6. โครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามโครงการฝกอบรมการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) แก่เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อฝกอบรมทบทวนให้ความรูแ้ ละสามารถ
ปฏิบตั งิ านในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS) ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปจจุบนั จำานวน 100 คน งบประมาณ 150,000 บาท
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2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายทีม่ คี วามจำาเป็นต้องใช้ ในชีวติ ประจำาวันให้กบั ตัวแทนชุมชนๆ ใน 36 ชุมชน งบประมาณ 50,000 บาท ไม่ได่ดาำ เนินการ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) งบประมาณตกเป็นเงินสะสมของเทศบาล

2.3 แผนงานการศึกษา
1. โครงการจัดงานวันครู

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดงานวันครู เพื่อส่งเสริม ยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบการวิชาชีพครู และสร้างขวัญ
และกำาลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น พัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีครูท่ี ได้รับ
การยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูแบ่งการประกวด ดังนี้ ประกวดครูดีเด่น ประกวดสื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้
9 กลุ่มสาระ และประกวดคำาขวัญวันครู งบประมาณ 50,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดทำาโครงการ “จัดทำาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรม LTAX 3000 – LTAX
GIS” เพื่อวัตถุประสงค์ ให้ ได้จำานวนรายผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชำาระภาษีเพิ่มขึ้นจากปที่ผ่านมา ในอัตราร้อยละ 2 เพื่อเป็นการ
พัฒนารายได้ ให้กับองค์กร ซึ่งผลการดำาเนินการตามโครงการดังกล่าว ทำาให้ ได้จำานวนรายผู้ที่อยู่ ในข่ายจะต้องชำาระภาษี
เพิม่ ขึน้ จากปทผี่ า่ นมา จำานวน 71 ราย คือ ณ สิน้ ปงบประมาณ 2562 มีจาำ นวนรายตามทะเบียนทรัพย์สนิ ทัง้ สิน้ 10,200 ราย
และถึงสิ้นปงบประมาณ 2563 ได้จำานวนรายตามทะเบียนทรัพย์สินทั้งสิ้น 10,271 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.69% งบประมาณ
360,000 บาท

3.2 แผนงานการศึกษา
1. โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและก่อสร้างระบบระบายน้ำา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 ดงปอ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำาของอาคารพัฒนาเด็กเล็ก และอาคารอนุบาลฯ และก่อสร้างรางระบายน้ำาอาคารพัฒนา
เด็กเล็ก ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 ดงปอ งบประมาณ 212,000 บาท
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2. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปญญาสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง

ก่อสร้างกระบะทราย สำาหรับติดตั้งเครื่องเล่นสร้างปญญา ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด ณ สวนสาธารณะ
ริมแก่งดอนกลาง งบประมาณ 213,000 บาท

3. โครงการต่อเติมหลังคาและก่อสร้างทางเดินมีหลังคาคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 กุดยางสามัคคี

ต่อเติมหลังคาคลุมส่วนกลางของอาคารอนุบาล จำานวน 2 จุด บริเวณที่ว่างกลางอาคาร และก่อสร้างทางเดิน
มีหลังคาคลุม ยาว 14.20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนดงบประมาณ 473,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 4
พัฒนาการจัดการศึกษา
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4.1 แผนงานการศึกษา
1. โครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล เพื่อจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในตำาแหน�ง
ที่ขาดแคลน งบประมาณ 4,800,000 บาท

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

2.1 เงินอุดหนุนสำาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จัดสรรเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุพ์ ทิ ยาสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ และโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ 11,556,000 บาท

2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเพื่อตรงกับบริบท
ของสถานศึกษา งบประมาณ 100,000 บาท
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2.3 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อให้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบ Wifi เพื่อใช้ ในการเรียน การสอนและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ให้ประชาชนได้รับทราบ งบประมาณ 84,000 บาท

2.4 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความสำาคัญ และจำาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกโรงเรียนจะต้องจัดให้มีเพื่อ
ส่งเสริมการเรียน การสอนในโรงเรียนให้มปี ระสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ ใหม่ ๆ
งบประมาณ 500,000 บาท

2.5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียนสังกัดเทศบาล โดยคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ ไปทัศน์แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในสถานที่ต่างๆ
นอกห้องเรียน งบประมาณ 250,000 บาท

2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้ารับการอบรมเพื่อนำาความรู้มาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน งบประมาณ 324,000 บาท
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2.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้จดั กิจกรรมรณรงค์ปอ งกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยการจัดอบรมให้ความรูเ้ รื่อง
ยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีทีมวิทยากรครูแดร์ มาอบรมให้ความรู้ ในครั้งนี้ งบประมาณ 593,000 บาท

2.8 เงินอุดหนุนสำาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปจจัยพื้นฐานสำาหรับนักเรียนยากจน)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สนับสนุนค่าปจจัยพื้นฐานให้นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายน้อยในระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา มีจำานวนทั้งสิ้น 1,857 คน งบประมาณ 800,000 บาท

2.9 เงินอุดหนุนสำาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาสำาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ศพด.) ประกอบด้วย ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำาหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 ดงปอ งบประมาณ 340,000 บาท
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3. โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อจัดกระบวนการเรียนการสอนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 200,000 บาท

4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เพื่อปลูกฝง
สร้างนิสยั การรักการอ่านให้กบั นักเรียนในสถานศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ งบประมาณ 250,000 บาท

5. โครงการจัดการศึกษาทางเลือก มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดาำ เนินโครงการจัดการศึกษาทางเลือก มินอิ งิ ลิช
โปรแกรม (MEP) สำาหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
ในระดับสากล และเพื่อให้นกั เรียนมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้งบประมาณ 1,020,000 บาท
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4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เด็กเป็นกำาลังสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต กิจกรรมวันเด็กจึงเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับเด็ก
ถือเป็นงานประจำาปสำาหรับเด็กในระดับชาติ ที่กำาหนดในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกป เป็นวันเด็กแห่งชาติ
และเป็นเวที เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความสามารถต่างๆ จึงได้จัดงานวันเด็กขึ้น
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้มี โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น วันเสาร์ที่ 11
มกราคม 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) มีหน�วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ จำานวน
44 หน�วยงาน ซึ่งการ ออกร้านแจกของขวัญ ขนมและกิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆ มากมาย มีกิจกรรมบนเวที ในการให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงออก 2 เวที งบประมาณ 250,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 5
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
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5.1 แผนงานการศึกษา
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
แบบบูรณาการ ได้พฒ
ั นาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สงั คม แบบเป็นระบบทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
สติปญญา และพัฒนาเด็กก่อนปฐมวัยให้เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมและยั่งยืน งบประมาณ 100,000 บาท

2. โครงการอาหารเสริม (นม)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดสรรอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จำานวน 5 แห่ง
และสังกัด สพฐ. จำานวน 3 แห่ง เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าและปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย งบประมาณ 12,367,154 บาท

3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

เพื่อจัดสรรเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลและสังกัด สพฐ. และโรงเรียนสังกัดเทศบาล 8 แห่ง
ครบทุกคน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
งบประมาณ 14,380,000 บาท
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4. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักเรียน เด็ก เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้ออกกำาลังกายและมีทักษะการกีฬา มีความรู้
ความสามารถทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล และนำาสูก่ ารพัฒนาเป็นนักกีฬาในระดับชาติตอ่ ไป งบประมาณ 300,000 บาท

5. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ

จัดกิจกรรมฝกอบรมและศึกษาดูงานเข้าค่ายวิชาการ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถในการแก้ ไขปญหา ฝกคิด และ
การปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งบประมาณ 100,000 บาท

6. โครงการปจฉิมนิเทศ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการปจฉิมนิเทศและวันอำาลาให้แก่เด็กนักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล มีนักเรียนที่สำาเร็จการศึกษามีจำานวนทั้งสิ้น 611 คน แยกเป็น ระดับปฐมวัย 329 คน ระดับประถมศึกษา
ปที่ 6 จำานวน 238 คน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จำานวน 30 คน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จำานวน 14 คน งบประมาณ 100,000 บาท
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7. โครงการฝกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์สำานึกรักบ้านเกิด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝกอบรมเยาวชนมัคคุเทศก์สำานึกรักบ้านเกิด เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลผ่านการฝกอบรมเยาวชนสำานึกรักบ้านเกิดสามารถทีจ่ ะถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บคุ คลหรือนักท่องเทีย่ วได้ งบประมาณ
10,000 บาท

5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้สง่ นักกีฬา-กรีฑาทีเ่ ป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อพัฒนาให้นกั เรียนได้ออกกำาลังกาย
และมีทกั ษะการกีฬา และนำาไปสูก่ ารพัฒนาเป็นนักกีฬาในระดับชาติตอ่ ไป ผลการแข่งขันกีฬาระดับภาค ได้รบั เหรียญรางวัล
5 เหรียญ ได้แก่ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง งบประมาณ 500,000 บาท

2. โครงการฝกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน – ประชาชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน – ประชาชน ซึง่ มีชนิดกีฬาทีจ่ ดั การแข่งขัน คือ กีฬาเซปกตะกร้อ
โดยจัดการแข่งขัน ณ ลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการแข่งขัน ประชาชนทั่วไป อายุ 40 ป ขึ้นไป
ชายชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอารีบาบา รุ่นประชาชนทั่วไป ชายชนะเลิศ ได้แก่ ทีมรุ่งทิพย์อพาร์ทเมนต์ งบประมาณ 60,000 บาท
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3. โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน ให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยการเต้นแอโรบิค เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิค ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ข้างโรงยิม - เนเซี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัด
กาฬสินธุ์ งบประมาณ 50,000 บาท

4. โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำาเภอเมืองกาฬสินธุ์
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการแข่งขัน 6 ชนิดกีฬา ซึ่งผลการแข่งมี เช่น
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
ผลการแข่งขันกีฬาเก็บลูกบอลลอดอุโมงค (ทีมผสม)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลตำาบลภูดิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เทศบาลตำาบลเชียงเครือ
งบประมาณ 50,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 6
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว
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6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดทำาโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อดำาเนินการจัดกิจกรรมถวายพระพรพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ณ บริเวณหอประชุมธรรมาภิบาล-เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ที่ทรงอุทิศพระองค์
ในพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อพสกนิกรชาวไทย งบประมาณ 120,000 บาท

2. โครงการสนับสนุนจังหวัดในการจัดงาน “มหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์”

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดงานมหกรรมโปงลาง - แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์
ซึ่งเป็นงานประจำาปของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด-กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) งบประมาณ
200,000 บาท
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6.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผู้ไท ป 2563

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมผู้ ไทในการจัดโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมผู้ ไท เพื่อเยี่ยมเยียนชาวผู้ ไทบ้าน และพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมผู้ ไท
อ.คำาชะอี จังหวัดมุกดาหาร จำานวน 50 คน ณ งบประมาณ 50,000 บาท

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ ให้การสนับสนุนงบประมาณให้สมาคมยุวพุทธิกสมาคมในการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม เยาวชนในเขตเทศบาล ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
งบประมาณ 50,000 บาท

3. โครงการส่งเสริมฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทยประกอบด้วย 6 โครงการ

3.1 งานประเพณีป ใหม่
จัดงานประเพณีทำาบุญตักบาตรวันขึ้นป ใหม่ ณ บริเวณสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลฯ และ
ประชาชน ได้ร่วมทำาบุตรตักบาตร พระภิกษุ สามเณร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม่
2563 เพื่อความเป็นสิรมิ งคลต่อชีวติ ของตนเองและครอบครัวพร้อม และเพื่อพร้อม
รับสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันเริ่มต้นป 2563 งบประมาณ 30,000 บาท
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3.2 บวงสรวงหอเจาบาน ปูแฮ่ ปูหาญ ศาลปูกุลาบุญโฮม ศาลปูบุญตากุดโงง
จัดงานประเพณีบวงสรวงหอเจ้าบ้าน ปู่แฮ่ ปู่หาร อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร โดยจัดพิธีสักการะ และรำาถวาย
บวงสรวง จัดพิธีทางศาสนา ทำาบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ณ อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร งบประมาณ
500,000 บาท

3.3 งานประเพณีลอยกระทง
จัดประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำากิน เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
โดยมีชาวคุ้มวัดทั้ง 9 คุ้มวัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ งบประมาณ 350,000 บาท

3.4 งานประเพณีบุญซําฮะ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีบญ
ุ ซำาฮะ เพื่อรักษาวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนี้ ไว้สืบต่อไป งบประมาณ 180,000 บาท
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4. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง งบประมาณ 100,000 บาท

5. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปญญาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปญญาท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลได้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญาท้องถิน่ “ตลาดเมืองเก่า ย้อนเวลา ณ ชุมชน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ข้างวัดกลาง งบประมาณ 50,000 บาท)
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ยุทธศาสตร์
ที่ 7
การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
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7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซ�อตรง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง เพื่อเสริมสร้างธรรมและสำานึกในคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล สร้างภูมคิ มุ้ กันด้านจิตใจให้กบั บุคลากรเทศบาลไม่ให้ประพฤติชวั่ และเพื่อพัฒนาจิตใจบุคลากร
เทศบาลให้เป็นทุนทางสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมเข้าวัดฟงธรรมและการบำาเพ็ญประโยชน์หมุนเวียนไป 9 วัด กิจกรรม
สวดมนต์ ไหว้พระในวันราชการที่ตรงกับวันพระทุกวันพระ เพื่อเป็นการทำาจิตใจให้มีธรรมก่อนเริ่มการปฏิบัติงานและให้แต่ง
ชุดชาวในวันราชการที่ตรงกับวันพระ และกิจกรรมถนนสายบุญโดยร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด งบประมาณ 80,000 บาท

2. โครงการเทศบาลต้านการทุจริต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ สำานักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และภาคีทกุ ภาคส่วนกำาหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รปั ชันสากล (ประเทศไทย)
(ตามโครงการเทศบาลต้านการทุจริต) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่
9 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธาน
ในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมนิทรรศการต่อต้านการทุจริตจากส่วนราชการและ
สถานศึกษา และร่วมรับชมถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตจากส่วนกลาง โดยมีพลเอกประยุทธ์
จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการ
ชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เป็นวิทยากรอบรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในป 2562
และมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำาป 2562 สูงสุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ องค์การ
บริหารส่วนตำาบลโนนสะอาด อำาเภอห้วยเม็ก และนำากล่าวคำาปฏิญาณการต่อต้าน
การทุจริตและกล่าวเปดโครงการ พร้อมลั่นระฆังเปดงาน และร่วมชมการแสดง
คอนเสิร์ตต่อต้านการทุจริตจากศิลปนเมืองกาฬสินธุ์ ได้แก่ อี๊ด โปงลางสะออน
และอีสานสะอิง้ (อิท หนองแวงฮี) โดยมีจาำ นวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน
งบประมาณ 100,000 บาท
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7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1. โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้กับสังคม

เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตลอดจนเพื่อเป็นการ ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจ
เกิดขึ้นกับประชาชนผู้ ใช้เท้าในการสัญจร ซึ่งได้กำาหนดจะดำาเนินการจัดระเบียบทางเท้าถนนอรรฆนาค (บริเวณไดโนเสาร์
ถึงแยกเรือนจำา) เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนเพื่อเป็นการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ ใช้ทางเท้าในการสัญจร งบประมาณ 40,000 บาท

2. โครงการรณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำานึกให้กับประชาชนผู้ ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปใหม่
ประจำาป 2563 โดยมีเปาหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และคณะทำางาน
จึงได้กำาหนดจัดงานโครงการรณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใหม่ 2563 ขึ้น ในวันที่ 25 ธันวาคม
2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) งบประมาณ 100,000 บาท
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7.3 แผนงานการศึกษา
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพ�อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้สำาหรับครู
เทศบาล

จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างกระบวนการจัดการเรียนรูส้ าำ หรับครูเทศบาล เพื่อให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาและสามารถจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับบริบทของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
งบประมาณ 300,000 บาท

7.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1. โครงการอุดหนุนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพและใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือตัวเองได้ดี ไม่เป็นภาระของครอบครัว
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการไปศึกษาดูงาน ณ วัดม่วง อำาเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง วัดป่าเลไลย์
อำาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และวังนารายณ์ราชนิเวศน์ โบราณสถาน จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณ 50,000 บาท

2. โครงการอุดหนุนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้
เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพผู้สูงวัยบุคลิกภายใน บุคลิกภายนอก และจัดอบรมเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�า 2019 Covid 19
และการทำาหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ ในครัวเรือน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนา งบประมาณ 100,000 บาท
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7.5 แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ

จัดกิจกรรมรณรงค์ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น.
ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วมรณรงค์ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัด, โรงพยาบาลกาฬสินธุ์, สำานักงานจัดการ
น้ำาเสีย สาขากาฬสินธุ์, สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์, อสม. ทั้ง 36 ชุมชน, พ่อค้าแม่ค้า
ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำานวน 205 คน และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.00 น. ณ ตลาดสดทุ่งนาทอง ผู้เข้าร่วมรณรงค์ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัด, โรงพยาบาลกาฬสินธุ์, สำานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ,์ คณะกรรมการชุมชนทัง้ 36 ชุมชน, พ่อค้าแม่คา้ ตลาดสดทุง่ นาทองและ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำานวน 298 คน งบประมาณ 50,000 บาท

2. โครงการจัดการขยะพิษ

จัดทำาอุปกรณ์จดั เก็บขยะอันตรายในชุมชน โดยเก็บรวบรวมไว้อาคารพักขยะอันตราย ณ สถานทีฝ่ ง กลบขยะ เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำาไปกำาจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งประจำา
ปงบประมาณ 2563 รวบรวมขยะอันตรายที่ต้องนำาไปกำาจัด จำานวน 4.8 ตัน งบประมาณ 30,000 บาท

3. โครงการอบรมพัฒนาเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาล ร่วมกับสำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยมุ่งเน้นให้พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาร่วมงาน ได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย และสามารถ
นำาความรู้ที่ ได้ ไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน อีกทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการแจกถุงผ้าเพื่อลดการใช้
ถุงพลาสติก ภายในงานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ์ ประจำาป 2563

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจําป 2563
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ยุทธศาสตร์
ที่ 8
พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
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8.1 แผนงานสาธารณสุข
1. โครงการรณรงค์ปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีการรณรงค์ปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการพ่นหมอกควันกำาจัดยุงตัวแก่และ
กำาจัดลูกน้ำายุงลายครั้งใหญ่ 2 ครั้ง/ ป แต่ปนี้พ่น 3 ครั้ง เนื่องจากมีเหตุการณ์น้ำาท่วมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตาม
ตารางการพ่นยุงครอบคลุมทุกพืน้ ที่ในเขตเทศบาลฯ ดำาเนินงานในการแบ่งพืน้ ทีอ่ อกควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
เมื่อมีผู้ป่วยระบาดในทุกพื้นที่เขตเทศบาลฯ อสม. มีการดำาเนินงานปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกครอบคลุมทุกพื้นที่
ในเขตเทศบาลฯ เดือนละ 1 ครั้ง ทุกเดือน โดยแบ่งเป็นเขตรับผิดชอบแต่ละชุมชนเพื่อประเมินผลการดำาเนินงานและ
แจ้งผลการประเมินไปยังพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกเพื่อแก้ ไขและสรุปผลการดำาเนินงานกับภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
สรุป ค่าดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลาย (HI) ประจําป 2563
- อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก = 29.92 ต่อแสนประชากร (ผูป้ ว่ ย 10 ราย) ไม่ผา่ นเกณฑ์ คือ อัตราป่วย
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5
- ชุมชนมีค่าดัชนีความชุกลูกน้ำายุงลาย ไม่เกิน 10 เท่ากับ ร้อยละ 90 (ผ่านเกณฑ์)
- โรงเรียน และวัดมีค่าดัชนีความชุกของภาชนะที่พบลูกน้ำายุงลาย เท่ากับ 0 ร้อยละ 80 (ผ่านเกณฑ์)
ผลการปฏิบัติงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้
อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก = 29.92 ต่อแสนประชากร(ผู้ป่วย 10 ราย) ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะมีอัตราป่วย
ไม่ได้ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ป คือที่ผ่านเกณฑ์อัตราป่วยจะต้องลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ป คือ อัตราป่วย = 23.64 ต่อแสนประชากร (ผู้ป่วยไม่เกิน 8 ราย) งบประมาณ 65,000 บาท

2. โครงการดูแลรักษาและปองกันโรคสัตว์ งบประมาณ 350,000 บาท

2.1 กิจกรรมสถานพยาบาลรักษาสัตว์เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โครงการดูแลรักษาและปองกันโรคสัตว์ ได้ดำาเนินการกิจกรรมสถานพยาบาลสัตว์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
โดยให้บริการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 โดยมีจำานวนผู้ ใช้บริการ 1,870 ราย จำานวนสัตว์ทั้งหมด
ที่เข้ารับบริการ 2,551 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 2,128 ตัว และแมว 423 ตัว แบ่งตามให้บริการดังต่อไปนี้
- ผ่าตัดช่องท้อง 50 ตัว (สุนัข 37 ตัว, แมว 13 ตัว)
- ทำาแผลสัตว์ 33 ตัว (สุนัข 20 ตัว, แมว 13 ตัว)
- ทำาหมันเพศผู้ 56 ตัว (สุนัข 30 ตัว, แมว 26 ตัว)
- รักษาสัตว์ป่วย 653 ตัว (สุนัข 444 ตัว, แมว 209 ตัว)
- ถ่ายพยาธิ 1,164 ตัว (สุนัข 1,107 ตัว, แมว 57 ตัว)
รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจําป 2563
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- ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า 726 ตัว (สุนัข 597 ตัว, แมว 129 ตัว)
- ฉีดวัคซีนรวมสุนัข 514 ตัว

2.2 กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเท้าเป�อยในโค - กระบือ
- โครงการดูแลรักษาและปองกันโรคสัตว์ ได้ดำาเนินการกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนปองกันโรคปาก
และเท้าเป�อยในโค - กระบือ รอบที่ 1/ 2563 ในระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2563 และรอบที่ 2/ 2563 ในระหว่างวันที่
5 - 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ให้กับโค - กระบือของเกษตรกรในเขตเทศบาล ผลการดำาเนินงานในรอบที่ 1
เกษตรกรรับบริการจำานวน 9 ราย ฉีดวัคซีนโค 23 ตัว และผลการดำาเนินงานในรอบที่ 2 เกษตรกรรับบริการจำานวน 8 ราย
ฉีดวัคซีนโค 11 ตัว

3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

เพื่อเป็นมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยออกรณรงค์สำารวจประชากรสัตว์
ขึ้นทะเบียนสัตว์และฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้าตามถนนและชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
สรุปผลการออกปฏิบัติงาน ดังนี้
1. เจ้าของสัตว์นำาสัตว์มารับบริการ จำานวน 1,867 ราย
2. ผลการสำารวจประชากรสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
สุนัขจำานวน 3,204 ตัว (สุนัขเพศผู้ 1,704 ตัว, สุนัขเพศเมีย 1,500 ตัว)
แมวจำานวน 1,001 ตัว (แมวเพศผู้ 409 ตัว, แมวเพศเมีย 592 ตัว)
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จำานวนสัตว์รวมทั้งสิ้น 4,205 ตัว ซึ่งสัตว์ที่ ได้รับการสำารวจทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีน ปองกันโรคพิษสุนัขบ้า
เรียบร้อยแล้ว

5. โครงการควบคุมสุนัขแมวจรจัด

โดยการรณรงค์ผ่าตัด ทำาหมันถาวรและฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข - แมวจรจัดในเขตวัด (สัตว์ที่ ไม่มี
เจ้าของ) เพื่อลดอัตราการเกิดของสัตว์นั้น
สรุปผลการออกปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผ่าตัดทำาหมันสุนัขเพศเมีย จำานวน 8 ตัว
2. ผ่าตัดทำาหมันสุนัขเพศผู้
จำานวน 5 ตัว
3. ผ่าตัดทำาหมันแมวเพศเมีย จำานวน 12 ตัว
4. ผ่าตัดทำาหมันแมวเพศผู้
จำานวน 0 ตัว
รวมผ่าตัดทำาหมันถาวรทั้งหมด
25 ตัว
ซึ่งสัตว์ที่ ได้รับการผ่าตัดทำาหมันทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ
20,000 บาท

6. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน เพื่อตรวจสุขภาพร่างกาย สุขภาพช่องปาก
และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กนักเรียนชั้น ป.1 - 6 ของโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน โดยศูนย์บริการสาธารณสุข
แห่งที่ 1 (ซอยน้ำาทิพย์) ดูแลโรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์บริการสาธารณสุข
แห่งที่ 2 (ดงปอ) ดูแลโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จำานวนนักเรียนที่ ได้รับบริการต่างๆ ดังนี้ งบประมาณ 30,000 บาท

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจําป 2563
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ป.1 - 4
ช�อโรงเรียน
เทศบาล 1
เทศบาล 4
อนุบาลกาฬสินธุ์
รวม

ป.1

ทั้งหมด

ไดรับการ
ตรวจสุขภาพ

ทั้งหมด

817
430
835
2,082

817
430
835
2,082

211
113
195
519

ไดรับวัคซีน
(เด็กที่ ไดรับไม่ครบ
ตามเกณฑ)
47
30
25
102

ป.6
ทั้งหมด

ไดรับวัคซีน
(ทุกคน)

193
54
229
476

193
54
222
472

7. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด

ติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลังคลอดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ราย โดยเจ้าหน้าที่
จากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 1 (ซอยน้ำาทิพย์), ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
แห่งที่ 2 (ดงปอ) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับผิดชอบเยี่ยมบ้านในเขตรับผิดชอบของแต่ละ
หน�วยบริการ โดยดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 มารดาและบุตรหลังคลอด ได้รับ
การเยี่ยมบ้าน จำานวน 124 ราย งบประมาณ 60,000 บาท

8. โครงการปองกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการปองกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น โดยการลงพื้นที่เพื่อออกปองกันและ
ควบคุมโรคระบาดที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการระบาดในโรงเรียนทุกแห่งในเขตเทศบาลฯ
และแหล่งชุมชน และการเตรียมความพร้อม เฝาระวัง ปองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการให้ความรู้เรื่อง
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การปองกันและเตรียมความพร้อม การเฝาระวังและปองกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 กับประชาชนและนักเรียน
ในเขตเทศบาลฯ งบประมาณ 30,000 บาท

9. โครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดการอบรมโครงการกาฬสินธุ์เมืองจักรยาน เพื่อให้ความรู้การออกกำาลังกายด้วยการ
เดิน-ปนจักรยาน ผลการอบรมดังนี้
1. ประชาชนผู้สนใจออกกำาลังกายด้วยจักรยานและการเดิน จากชุมชนต้นแบบ 2 ชุมชน คือชุมชนสุขสบายใจ
และชุมชนหนองไชยวาน จำานวน 100 คน
2. นิสิตจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมสังเกตการณ์อบรม
60 คน เพื่อออกแบบชุมชนต้นแบบจักรยาน
3. วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากชุมชนจักรยาน kalasin bike cycling สถาบันการเดินและการจักรยานไทย
และคณะสถาปตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งบประมาณ 50,000 บาท

10. โครงการพระราชดำาริด้านสาธารณสุข

จัดกิจกรรมตามพระราชดำาริด้านสาธารณสุข โดยสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 36 ชุมชน
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 720,000 บาท ดังนี้
1. โครงการเฝาระวังและปองกันมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
จัดอบรมให้ความรู้ แก่ อสม. กรรมการชุมชนและสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 35 – 70 ป และสตรีที่สนใจในชุมชน
เพื่อให้สตรีกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้และตรวจเต้านมเพื่อค้นหามะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
2. โครงการปองกันและแก้ ไขปญหาการขาดสารโอโอดีน ออกสำารวจการใช้ ไอโอดีนในครัวเรือน ให้ความรู้
กับประชาชนในเขตเทศบาลทุกครัวเรือนในเรื่องเกลือเสริมไอโอดีน พร้อมทั้งแจกตัวอย่างเกลือเสริมไอโอดีนทุกครัวเรือน
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3. โครงการหมอหมู่บ้าน
จัดอบรมให้ความรู้ แก่ อสม. กรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชน ในโครงการ หมอหมูบ่ า้ น เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้ด้านสาธารณสุขเบื้องต้นไว้ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและคนในชุมชนได้

8.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการตรวจแนะนำาด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย

ร้านอาหารและแผงลอยผ่านเกณฑ์ CFGT ร้อยละ 93.47 ร้านอาหาร 214 ร้าน ผ่านเกณฑ์ CFGT 206 ร้าน
คิดเป็น 96.26% แผงลอยจำาหน�ายอาหาร 276 แผง ผ่านเกณฑ์ 252 แผง คิดเป็น 91.30% งบประมาณ 90,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 9
การเสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์
และสิ่งแวดล้อม
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9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ�อดูแลความสะอาด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั ทำาโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลความสะอาด เพื่อให้มเี จ้าหน้าทีด่ แู ลทำาความสะอาด
อาคาร ห้องน้ำา และบริเวณโดยรอบในแก่งดอนกลาง จำานวน 4 คน งบประมาณ 480,000 บาท

2. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำาความสะอาด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดทำาโครงการจ้างเหมาเอกชนทำาความสะอาด เพื่อให้สำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ และผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจ งบประมาณ 460,000 บาท
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9.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ

ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผาศพในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ด้วยวิธีริงเกิลมานน์ จำานวน 4 แห่ง ได้แก่ วัดสว่างคงคา วัดชัยสุนทร วัดป่าทุ่งศรีเมือง และวัดประชานิยม
ผลปรากฏว่าฝุ่นละอองที่ปล่อยจากเตาเผาศพอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน ไม่ได้ ใช้งบประมาณ

2. โครงการเฝาระวังคุณภาพแหล่งน้ำาธรรมชาติและสถานที่กำาจัดขยะ

ได้ออกเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำาแหล่งน้ำาผิวดิน ได้แก่ สวนสาธารณะกุดน้ำากิน สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี
สวนสาธารณะหนองไชยวาน สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง ลำาน้ำาปาว และน้ำาประปา ในส่วนของการปองกันคุณภาพน้ำา
บริเวณสถานทีก่ าำ จัดขยะได้ทาำ การตรวจวัดคุณภาพน้าำ ใต้ดนิ จำานวน 2 จุด และน้าำ จากระบบบำาบัดน้าำ เสีย ผลปรากฏว่าแหล่งน้าำ
ผิวดินผ่านมาตรฐานจำานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60 น้ำาใต้ดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน น้าำ จากระบบบำาบัดน้าำ เสียไม่ผ่านเกณฑ์
เล็กน้อยแต่ไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจึงไม่มีผลกระทบต่อประชาชน งบประมาณ 100,000 บาท

3. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุยหมักอินทรีย์เพ�อปรับปรุงคุณภาพ

มีการเก็บตัวอย่างคุณภาพปุยหมักอินทรีย์จากขยะอินทรีย์ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยสุ่มตรวจ 1 ครั้ง พบว่า
คุณภาพปุยอินทรีย์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการย่อยสลายที่สมบูรณ์ แต่ ในส่วนของอินทรีย์วัตถุและปริมาณธาตุหลัก
ยังต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยังไม่สามารถออกฤทธิ์เป็นปุยได้ งบประมาณ 10,000 บาท
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4. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้มกี ารส่งเสริมให้ประชาชนมีการบำาบัดน้าำ เสียขัน้ ต้นก่อนปล่อยออกสูท่ อ่ ระบายน้าำ สาธารณะ
ตามเทศบัญญัติ จึงได้จัดทำาถังดักไขมันราคาถูกให้แก่ประชาชนที่ ได้มาขออนุญาตก่อสร้างบ้านใหม่ทุกหลัง ในปงบประมาณ
2563 มีผู้มาใช้บริการจำานวน 22 ราย จำานวน 45 ถัง งบประมาณ 30,000 บาท

5. โครงการลอกท่อระบายน้ำา

ได้มีการดำาเนินการลอกท่อระบายน้ำาตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30
กันยายน 2563 ทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยดำาเนินการนอกเวลาราชการ จำานวน 2 ช่วง ผลการปฏิบัติ ดังนี้
1. ระหว่างวันที่ 8 – 30 มิถนุ ายน 2563 ดำาเนินการถนนทุง่ ศรีเมืองจากแยกป่าไม้ถงึ แยกถนนอภัยฝง สำานักงาน
ป่าไม้ ระยะทาง 644 เมตร
2. ระหว่างวันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2563 ดำาเนินการถนนในถนนสายต่างๆ คือ
- ถนนทุ่งศรีเมือง จากแยกป่าไม้ถึงแยกถนนอภัยฝงสำานักงานป่าไม้ ระยะทาง 651 เมตร
เนื่องจากการปฏิบัติงานเสร็จเร็วกว่าแผนการปฏิบัติงานที่กำาหนดไว้ จึงได้ดำาเนินการในถนนสายอื่นๆ อีกดังนี้
- ถนนเทศบาล 23 จากแยกถนนถีนานนท์ถึงแยกถนนเทศบาล 24 ระยะทาง 252 เมตร
- ถนนเทศบาล 24 ฝงตลาดเทศบาลลาน 1, 2 และ 3 ระยะทาง 107 เมตร
- ถนนอินทรศิริ ระยะทาง 173 เมตร
- ถนนอภัย จากแยกถนนอรรถเปศลถึงแยกถนนทุง่ ศรีเมือง ฝง ร.พ.ช. ระยะทาง 806 เมตร รวมระยะทาง
2,633 เมตร และในเวลาราชการ 61 จุด
งบประมาณ 40,000 บาท
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6. โครงการล้างทำาความสะอาดตลาด

ดำาเนินการล้างทำาความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ งั้ ในส่วนของตลาดเทศบาลลาน 1, 2, 3, ตลาดร่วมใจ
การเกษตร และตลาดโต้รุ่ง ดำาเนินการดังนี้
1. ล้างทำาความสะอาดตลาดเทศบาลลาน 1, 2 และ 3 จำานวน 11 ครั้ง
2. ล้างทำาความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร จำานวน 8 ครั้ง
3. ล้างทำาความสะอาดตลาดโต้รุ่ง จำานวน 26 ครั้ง
งบประมาณ 130,000 บาท

7. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

ได้ดำาเนินการจ้างเหมาชุมชนดูแลรักษาความสะอาดชุมชน จำานวน 35 ชุมชน สามารถจัดจ้างผู้รับจ้างปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาดภายในชุมชนได้ครบและครอบคลุมทั้ง 35 ชุมชน ระยะทางรวม 68,106 เมตร

8. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และแผงลอยตลาดและตลาดโต้รุ่ง

จัดอบรมผู้ประกอบกิจการอาหาร/ผู้สัมผัสอาหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุข กำาหนด แบ่งออกเป็น
3 หลักสูตร คือ ผู้ประกอบกิจการอาหาร 3 รุ่น ผู้สัมผัสอาหาร 6 รุ่น ระหว่างวันที่ 16 - 23 ธันวาคม 2562 รวม ..565.. คน
ผลการอบรมผู้เข้าอบรมได้รับบัตรประจำาตัว ..565... คน งบประมาณ 260,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 10
พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
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10.1 แผนงานและเคหะชุมชน
1. โครงการจ้างเหมาสำ�รวจออกแบบระบบรวบรวมน้�ำ เสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ระยะที่ 2

จ้ า งองค์ ก รหรื อ ที่ ป รึ ก ษาในการสำ � รวจออกแบบศึ ก ษาการวางระบบรวบรวมน้ำ � เสี ย เทศบาลเมื อ งกาฬสิ น ธุ์
ระยะที่ 2 งบประมาณ 1,600,000 บาท ไม่ได้ดำ�เนินการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) งบประมาณตกเป็นเงินสะสมของเทศบาล

10.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบแปลนเทศบาลกำ�หนด งบประมาณ 950,000 บาท
ระยะดำ�เนินการ ไม่ได้ดำ�เนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) งบประมาณตกเป็น
เงินสะสมของเทศบาล

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2563

59

ยุทธศาสตร์
ที่ 11
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
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11.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุแ์ ละจัดรูปทีด่ นิ เพ�อพัฒนา
พื้นที่

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดประชุมชี้แจง ตามโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพืน้ ที่ เพื่อให้ประชาชนและหน�วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับข้อกำาหนดและการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในแต่ละ
พืน้ ทีแ่ ละสามารถนำาไปปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามผังเมืองรวมกาฬสินธุ์ ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล งบประมาณ 20,000 บาท

2. โครงการขยายเขตน้ำาประปา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดำาเนินการการขยายเขตน้ำาประปาชุมชนสงเปลือยกลาง ซอยดลวาส เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ำาประปาใช้ ในครัวเรือนได้อย่างทั่วถึง งบประมาณ 500,000 บาท

ขยายเขตน้ําประปาชุมชนสงเปลือยกลาง ซอยดลวาส

3. โครงการขยายเขตไฟฟา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดำาเนินการขยายเขตไฟฟา ชุมชนสุขสบายใจและชุมชนสงเปลือย ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลได้มีไฟฟาแสงสว่างใช้อย่างทั่วถึง งบประมาณ 500,000 บาท

ขยายเขตไฟฟาชุมชนสุขสบายใจ

ขยายเขตไฟฟาชุมชนสงเปลือย
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11.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหลังสำานักงานเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์

ก่อสร้างรางระบายน้าำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.40 เมตร ยาว 268.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำาหนด งบประมาณ 670,000 บาท

2. โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ำ า ค.ส.ล. รู ป ตั ว ยู ซอยแยกถนนธนะผล
(ข้างร้านตัดผม) (เสนอโดยชุมชนวัดสว่างคงคา)

ก่อสร้างรางระบายน้าำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.40 เมตร ยาว 142.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำาหนด งบประมาณ 355,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างระบบระบายถนนข้างศาลากลางแห่งใหม่ (เสนอโดยชุมชนดงปอ)

ก่อสร้างระบบระบายน้าำ ท่อ ค.ส.ล. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และรางวี ค.ส.ล.ความยาวรวม 444.00 เมตร
และท่อ ค.ส.ล.ลอดถนน 0.60 เมตร จำานวน 20.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 1,704,000 บาท
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4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านเทิดไท้ (เสนอโดยชุมชน
วัดปาทุ่งศรีเมือง)

ก่อสร้างรางระบายน้าำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.40 เมตร ยาว 372.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำาหนด งบประมาณ 930,000 บาท

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยทางเข้าวัดปาทุ่งศรีเมือง
ฝงทิศตะวันตก (เสนอโดยชุมชนวัดปาทุ่งศรีเมือง)

ก่อสร้างรางระบายน้าำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.40 เมตร ยาว 163.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำาหนด งบประมาณ 407,000 บาท

6. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำาถนนส่วนราชการหน้าสำานักงาน ปปช.กาฬสินธุ์
(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุ่งศรีเมือง)

ก่อสร้างระบบระบายน้าำ ท่อ ค.ส.ล. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 908.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 3,454,000 บาท
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7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอัคราสา (เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
825.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 452,000 บาท

8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากสะพานทุง่ สระถึงถนนทางเข้าหมูบ่ า้ นศรีเมืองใหม่
(เสนอโดยชุมชนทุ่งสระ)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
219.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 127,000 บาท

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนหนองเรือ - หัวคู (เสนอโดย
ชุมชนหัวคู-หนองเรือพัฒนา)

ก่อสร้างรางระบายน้าำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.40 เมตร ยาว 275.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำาหนด งบประมาณ 687,000 บาท
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10. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบายพาสทุง่ มน ข้างโรงแรมคิวบิส 2
(เสนอโดยชุมชนหัวคู-หนองเรือพัฒนา)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 311.00 เมตร หรือมีพนื้ ทีผ่ วิ จราจรไม่นอ้ ยกว่า 1,244.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 694,000 บาท

11. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยถนนผังเมือง 2 (เสนอโดยชุมชนหัวคูหนองเรือพัฒนา)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 352.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 200,000 บาท

12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบายพาสทุ่งมน (ข้างบ้าน
ผอ.เจริญศักดิ์ ทองมา) (เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 368.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 217,000 บาท
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13. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำา ถนนวิโรจน์รัตน์ ต่อจากโครงการเดิม (เสนอ
โดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา)
ก่อสร้างระบบระบายน้ำา ท่อ ค.ส.ล. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 400.00
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 1,514,000 บาท

14. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยก
ดอนกลอย (เสนอโดยชุมชนดอนกลอย)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
150.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 139.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 416,000 บาท

15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยท่าสินค้า 5 เช�อมซอย
บับพาอุทิศ (เสนอโดยชุมชนท่าสินค้า)
ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 366.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 915,000 บาท
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16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอย 1 (แม่พิมพา) (เสนอโดย
ชุมชนซอยน้ำาทิพย์)

ก่อสร้างรางระบายน้าำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.40 เมตร ยาว 83.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำาหนด งบประมาณ 207,000 บาท

17. โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนอนรรฆนาค ช่วงหน้าโรงเล�อย จากซอย
อนรรฆนาค 5 ถึง ซอยอนรรฆนาค 7 (เสนอโดยชุมชนโรงเล�อย)

ปรับปรุงทางเท้าถนนอนรรฆนาคช่วงหน้าโรงเลื่อย จากซอยอนรรฆนาค 5 ถึง ซอยอนรรฆนาค 7 โดยปรับปรุง
ทางเท้า แบบคอนกรีตบลอค ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร หนา 3.50 เซนติเมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 118.00 ตารางเมตร
พร้อมปรับปรุงบ่อพักจำานวน 12 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 272,000 บาท

18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 22 (เสนอโดย
ชุมชนวัดสว่างคงคา)
ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 77.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำาหนด งบประมาณ 192,000 บาท
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19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยห้าหนุม่ (แยกบ้านแม่ทองไส)
(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างคงคา)
ก่อสร้างรางระบายน้าำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.40 เมตร ยาว 101.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำาหนด งบประมาณ 252,000 บาท

20. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (เสนอโดยชุมชนริมแก่งดอนกลาง)

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำาหนด งบประมาณ 157,000 บาท

21. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าำ ซอยการเคหะฯ ชุมชน กสส. (เสนอโดยชุมชน กสส.)

ก่อสร้างระบบระบายน้าำ ท่อ ค.ส.ล. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 376.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 1,435,000 บาท
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22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 14 ต่อจาก
โครงการเดิม (เสนอโดยชุมชนโรงงิ้ว)
ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 38.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำาหนด งบประมาณ 95,000 บาท

23. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าำ ถนนมาประณีต (เทศบาล 27) เช�อมระบบระบายน้าำ
หน้าสำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

ก่อสร้างระบบระบายน้าำ ท่อ ค.ส.ล. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม 300.00 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 1,122,000 บาท

24. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาเคนต่อจากโครงการเดิม (เสนอโดย
ชุมชนดงปอ)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 249.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 140,000 บาท
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25. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีดาว 4 (เสนอโดยชุมชนหัวโนนโก)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 560.00
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด งบประมาณ 313,000 บาท

26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์ 11 (เสนอโดย
ชุมชนหนองไชยวาน)
ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 83.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำาหนด งบประมาณ 207,000 บาท

27. โครงการก่อสร้างปายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเน�องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
ก่อสร้างปายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ตาม
แบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ 500,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 12
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
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12.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. โครงการคัดเลือกแม่ดีเด่นเน�องในวันแม่แห่งชาติ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำาป 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติและสำานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2563 มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นประจำาชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งหมด 38 ชุมชน
ณ เวทีกลางศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) งบประมาณ 60,000 บาท

2. โครงการจัดกิจกรรมพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์สาำ หรับเยาวชน งบประมาณ 100,000 บาท
โดยการจัดประชุมสามัญประจำาปของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อคัดเลือกคณะผู้บริหารใหม่
แทนตำาแหน�งที่ว่าง ในการเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน และการขับเคลื่อนตามนโยบายของกิจกรรมเด็กและเยาวชน เป็นการเปดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีบทบาท
ดำาเนินงานส่วนต่างๆ

- กิจกรรม “เติมรักส่งสุข Happy Valentine’s Day” ประจำาป 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีเวที
พื้นที่สร้างสรรค์แสดงกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ ลานตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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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 ไขปญหาให้กับชุมชน รวมทั้งหารือข้อราชการต่างๆ จากทุกสำานัก/กอง/ฝ่าย/งาน
ที่เกี่ยวข้อง เรื่องให้ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและแก้ ไขปญหาความเดือดร้อนให้กับ
ชุมชน งบประมาณ 540,000 บาท

4. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำาคัญด้านการเกษตรชุมชน โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 38 ชุมชน และ
ได้แบ่งเขตการดำาเนินงานออกเป็น 3 เขต โดยมีการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่ชุมชนที่จะ
เป็นศูนย์การเรียนรูแ้ ละข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำาเนินงานด้านการเกษตรตามแนวทางการดำาเนินชีวติ
แบบเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการสนับสนุนการดำาเนินงานของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรประจำาท้องถิน่ โดยทำาเป็น
กิจกรรมจัดทำาสวนเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัวรั่วกินได้ ณ บริเวณแก่งดอนกลาง โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 17
มิถุนายน 2563 งบประมาณจำานวน 30,000 บาท

5. โครงการขับเคล�อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดำาเนินโครงการฝกอบรมการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำาปงบประมาณ 2563
เพื่อให้ชมุ ชนทัง้ 38 ชุมชน และประชาชนทีส่ นใจในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้มกี ารดำาเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และเป็นการบรูณาการร่วมกับโครงการคนอำาเภอเมืองกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
(Kalasin Happiness Model 2018) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนแก้ ไขปญหาความยากจนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยงบประมาณ
30,000 บาท

6. โครงการครอบครัวคุณธรรมนำาสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติธรรม เพื่อปลูกฝง สร้างจิตสำานึกและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ครอบครัวและชุมชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนและครอบครัวในการนำาหลักธรรม จริยธรรม
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ได้เหมาะสม มีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง
อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาลเข้าร่วมปฏิบัติในครั้งนี้ จำานวน 400 คน งบประมาณ
40,000 บาท

7. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการปองกันและแก้ ไขปญหายาเสพติดในชุมชน จึงได้จัด
โครงการรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการกระตุน้ และปลุกกระแสและสร้างจิตสำานึกให้กลุม่ เปาหมายให้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการเฝาระวังปญหายาเสพติดร่วมกัน งบประมาณ 30,000 บาท

8. โครงการฝกอบรมจัดทำาแผนและทบทวนแผนชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุมชน
ตื่นตัวและเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการแก้ ไขปญหาชุมชนอย่างจริงจัง ซึ่งทุกหน�วยงานเห็นความสำาคัญของชุมชนและ
ร่วมกันพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความ
เป็นอยูข่ องประชาชน บนพืน้ ฐานแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลเมืองกาฬสินธุจ์ งึ ได้จดั ทำาโครงการอบรมจัดทำาแผน
และทบทวนแผนชุมชน ชุมชนทั้ง 38 ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการนำาปญหาและความต้องการที่มี
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ความจำาเป็นเร่งด่วนมาจัดทำาแผนระดับชุมชน และนำาแผนที่ผ่านเวทีการประชาคมของชุมชนแล้ว มาทบทวนว่ามีความจำา
เร่งด่วนที่ต้องรีบดำาเนินการต่อไป งบประมาณ 50,000 บาท

9. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สมานฉันท์ปรองดอง ประจำาป 2563 ณ ลานตลาดคลองถม
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทั้ง 38 ชุมชน โดยมีการแบ่งสีออกเป็น 7 สี คือ สีเขียว, สีชมพู, สีแสด, สีฟา, สีม่วง, สีน้ำาเงิน
และสีแดง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเป็นการสร้างความสมานสามัคคีที่มีต่อกันของผู้นำาชุมชน
ทั้ง 38 ชุมชน งบประมาณ 120,000 บาท ซึ่งผลการแข่ง มีดังนี้
1. การแข่งขันกีฬาพื้นเมือง “ตอกให้แตก”
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีชมพู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีแดง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีเขียว
2. การแข่งขันกีฬาพื้นเมือง “วิ่งผลัดอุ้มแตง”
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีแดง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีแสด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
สีน้ำาเงิน
3. การแข่งขันกีฬาพื้นเมือง “เอาน้ำาลงรู”
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีเขียว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีฟา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
สีชมพู
4. การแข่งขันกีฬาพื้นเมือง “วิ่งผลัดแต่งองค์”
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีนา้ำ เงิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีฟา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีแดง
5. การแข่งขันกีฬาพื้นเมือง “กองทุนวันละบาท”
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีมว่ ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีนา้ำ เงิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สีเขียว
6. รางวัลขบวนพาเหรด
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีม่วง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สีแดง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
สีชมพู
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10. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเน�องมาจากโครงการพระราชดำาริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทีท่ รงสืบทอดงานอนุรกั ษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชการที่ 9 มีความศรัทธา
ในพระราชดำาริที่ทรงทำาเพื่อผลประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย จึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้ และภาครัฐ เอกชน ประชาชน
ในการทีเ่ ข้าร่วมตามพระราชดำาริในโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่โครงการ
จัดทำาฐานข้อมูลทรัพยากร ทั้งทรัพยากายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม ภูมิปญญา เพื่อที่จะอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง จึงได้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำาริ (อพ.สธ.) และได้ดำาเนินการจัดทำา
แผนและงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) เรียบร้อย เพื่อสืบทอดอนุรกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ 30,000 บาท

11. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวในชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่สตรี
และครอบครัว และส่งเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจให้มีจิตสำานึกที่ดีต่อสังคมและครอบครัว โดยมีสตรีจากกองทุน
แม่ของแผ่นดิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนสวัสดิการชุมชน อสม. อพม. อปพร. และสตรีจากครอบครัวในชุมชน
ทั้ง 38 ชุมชน งบประมาณ 50,000 บาท

12. โครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจไทยพุทธ – มุสลิม

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติ และ
มีหน้าที่แก้ ไขปญหาต่างๆ รวมทั้งพัฒนางานในทุกด้าน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ดำาเนิน
โครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจไทยพุทธ-มุสลิม ขึ้น โดยได้ดำาเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนา
การอยู่ร่วมกันพัฒนาทาสีกำาแพงมัสยิด การมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สิ่งของสำาหรับบริโภค โดยโครงการ
ดังกล่าวทำาให้ประชาชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ในชุมชนมี โอกาสได้พบปะซึ่งกันและกัน ทำาให้เกิดการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งจะนำาไปสู่ความเข้าใจ เกิดความรักความสามัคคี ของคนในชุมชน
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ส่งผลให้เกิดความสมานฉันท์ปรองดองสันติและสงบสุขของพี่น้องในชุมชนต่อไป โดยได้จัดกิจกรรมโครงการในวันที่ 17
กรกฎาคม 2563 งบประมาณจำานวน 30,000 บาท

13. โครงการจุติสุขาวดี สร้างสุขที่ปลายทางชีวิต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการจุติสุขาวดี สร้างสุข ที่ปลายทางของชีวิต เพื่อศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยครอบคลุม และนำาสมัยด้วยเทคโนโลยี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และโรคต่างๆ ภายใต้การดูแล
ทีเ่ ข้าใจเหมาะสม สะดวกสบาย ทันสมัย และปลอดภัยให้เสมือนเป็นคนในครอบครัวของเรา เพื่อเป็นการสร้างกลุม่ จิตอาสา
ดูแลผูส้ งู อายุให้เกิดความเข้มแข็งทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจ ตลอดทัง้ มีทกั ษะเกิดความเชีย่ วชาญเพิม่ มากขึน้ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ให้สอดคล้องกับแนวคิด คนกาฬสินธุ์ไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง จึงได้จดั ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้กบั พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
และกลุ่มจิตอาสา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับองค์กรที่เป็นต้นแบบ เพื่อนำามาพัฒนาตนเองที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง
ที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะการทำางาน สามารถประยุกต์นำามาปรับใช้
ในการพัฒนาคนในชุมชนทัง้ 36 ชุมชน ณ จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้งบประมาณ 200, 000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 13
สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน

78

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2563

13.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1. โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์

อุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 20,000 บาท ไม่ได้ดำาเนินการ เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) งบประมาณตกเป็นเงินสะสมของเทศบาล

13.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. โครงการฝกอบรมกลุ่มและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการฝกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน ประจำาป 2563 เพื่อให้กลุ่มอาชีพในชุมชนและ
ผู้สนใจทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ ได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การเรียนรู้ ในการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเปาหมายจำานวน 150 คน ซึ่งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในการดำาเนินกิจการกลุ่มอาชีพ งบประมาณ 30,000 บาท
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ยุทธศาสตร์
ที่ 14
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
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14.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั ทำาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยเพื่อเฝาระวังดูแลรักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินของทางราชการ และเพื่อเป็นการปองกันการลักขโมยหรือโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่
ได้เฝาระวังดูแลรักษาความปลอดภัยของทางราชการและการลักขโมยหรือโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ และปองกัน
การเกิดอัคคีภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ งบประมาณ 280,000 บาท

14.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เพิม่ ประสิทธิภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ในงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จำานวน 5 คน ในการปฏิบัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 600,000 บาท
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2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำา

จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย สร้างความปลอดภัยทางน้ำา เพื่อฝกอบรมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนให้สามารถ
ว่ายน้าำ ได้เพื่อเอาชีวติ รอดจากการจมน้าำ สามารถใช้อปุ กรณ์หยิบ ยื่น โยนเพื่อเอาชีวติ รอดจากการจมน้าำ ได้ ณ สระว่ายน้าำ ชูใจ
สถานที่ฝกภาคปฏิบัติการว่ายน้ำา งบประมาณ 50,000 บาท

3. โครงการปรับปรุงเคร�องหมายจราจร

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ดำาเนินการปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ตีเส้นเครื่องหมายจราจร บังคับเส้นทางจราจรภายใน
เขตเทศบาลเมืองการปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน งบประมาณ 700,000 บาท

4. โครงการปรับปรุงแก้ไขจุดอันตราย

ดำาเนินการจ้างเหมาทาสีตีเส้นจราจรที่ลบเลื่อนชำารุดให้ชัดเจนพร้อมใช้งาน บริเวณสี่แยกศึกษาภัณฑ์ ถนนชัยสุนทร
เพื่อบังคับเส้นทางจราจรตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมจราจร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด
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