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หลวงพ่อองค์ดําศักดิ์สิทธิ์  เรืองฤทธิ์พระยาชัยสุนทร

ออนซอนโปงลางใหญ่  แหล่งพักผ่อนหย่อนใจมากมี

ศักดิ์ศรีเมืองธรรมาภิบาล

เปนรูปพระวิศณุกรรมทรงประทับนั่งพระหัตถขวาถือคนโทนํา

มีรัศมีรอบพระเศียรมีชอมะกอกไขวครึ่งวงกลมใตฐานที่ประทับ

1. พระวิศณุกรรม   เปนเทพเจาแหงศิลปการชาง เปนนายชางใหญของเทวดา ถือเปนสัญลักษณของเทศบาล 

   ซึ่งเปนหนวยงานสรางบานแปลงเมือง

2. คนโทนํา   หมายถึง ความอุดมสมบูรณ

3. รัศมีรอบพระเศียร  หมายถึง ความเจริญรุงเรือง

4. ช่อมะกอกไขว หมายถึง ความเจริญกาวหนานําไปสูความสําเร็จแหงชีวิต
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คําขวญัเทศบาลเมืองกาฬสนิธุ์

ความหมาย

ตราเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์
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นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

ถอยแถลงแถลงแถลง

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่นองชาวเมืองกาฬสินธุ์

ที่เคารพทุกท่าน

 กระผม นายจารวุฒัน  บญุเพิม่ นายกเทศมนตรี

เมอืงกาฬสนิธุ เปนอกีวาระหน่ึงทีค่รบรอบการรายงาน

ผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ป ซึ่งรายงานกิจการและ

ผลการปฏิบัติงาน ประจําป 2564 ในหนังสือเลมนี้

เปนผลงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ที่ ได

จัดบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ และ

ตามนโยบายที่ผมไดแถลงตอสภาเทศบาลเมือง

กาฬสนิธุ เราไดขบัเคล� อนงานภายใตขอจํากัดตาง ๆ

โดยเฉพาะปญหาการแพรระบาดของโรคโควิด -19

ทําให มีอุปสรรคบาง แต เราก็ผานพนมาได

ในปงบประมาณ 2564 โดยเราได้รับรางวัล

ในระดับประเทศ เปนที่น�าเชิดชู เ กียรติ 

ถึง 3 รางวัล โดยเฉพาะรางวัลธรรมาภิบาล

ประเภทดีเลิศ 3 ปี ซ้อน และทุกงาน

ที่เราไดดําเนินการมา ก็ไดรวบรวมเผยแพร 

ประชาสัมพันธ ไว ในหนังสือเลมนี้ ลองติดตาม

กันดูนะครับ

 สุดทายน้ี ผมตองขอขอบคุณทุกภาคสวน ที่ ไดรวมกันพัฒนาเมืองกาฬสินธุของเรา 

ใหกาวไปขางหนา และจะเปนเมืองอุดมสุขใหไดตามวาระที่ผมดํารงอยู

ขอขอบคุณครับ



สารบัญ
  หนา

วิสัยทัศน์  2

คําขวัญเทศบาล  2

ตราเทศบาล  2

ถอยแถลงนายก  3

สารบัญ  4

คณะผูบริหาร  6

สภาเทศบาล  7

แผนภูมิโครงสรางการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากําลัง

3 ป ฯ (2564-2566) 9

สรุปรายรับ - รายจ่าย ปงบประมาณ ป 2563 10

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 11

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 25

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 30

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษา 35

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพผูเรียน 39

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

 และภูมิปญญาทองถิ่นเช� อมโยงกับการท่องเที่ยว 43

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสรางเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน 48

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข 52

ยุทธศาสตร์ที่ 9 สรางความสมดุลของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดลอม 59

ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนาพื้นที่สาธารณะใหเช� อมโยงภาคการท่องเที่ยว 65

ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 67

ยุทธศาสตร์ที่ 12 พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 74

ยุทธศาสตร์ที่ 13 สรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน 77

ยุทธศาสตร์ที่ 14 สรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน 79



ผูบร�หาร EXECUTIVE ADMINISTATION TEAM

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ผูบร�หาร EXECUTIVE ADMINISTATION TEAM

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่มนายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม
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นายมานิต  ไชยศิวามงคล

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

ดร.ศิริินันท์  หล่อตระกูล

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์

รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

นายสมศักดิ์  ร่มไทรทอง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

นายนิติธรรม  รัตนานิคม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

นายวิวรรธน์  เชิญตระกูลปพัฒน์

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ

คณะผูบร�หาร



สมาช�ก สภาเทศบาล เขต 1 MEMBER OF THE MUNICIPAL COUNCIL

นายจําลอง  ใจไหว

นายนพดล  แกวพูล นายสุขุม  เบญจมาศ

นายชญาดล  ฆารเจร�ญ

นายสิทธ�ภรณ ตุงคะเตชะ

นายกานต  ฆารไสว

Constituency One

นายโฆษิต  ธ�รกุล

ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

นายอาคม  สําราญเนตร

รองประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ MUNICIPAL COUNCIL



สมาช�ก สภาเทศบาล เขต 3 MEMBER OF THE MUNICIPAL COUNCIL

นายอาคม  สําราญเนตร นางจําลอง  ภูเตานาค

นายลิขิตร  จงสมชัย นายสมศักดิ์  เว�ยงวะลัย

นายอภิชัย  น้ําจันทร

นายสมบัติ  หนูปทยา

Constituency Three

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

นายโฆษิต  ธ�รกุล

นายณัฐณรงค  สนศร� นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ

นายจ�ระพงษ  ชิ้นฮะงอ

วาที่รอยตร�ธนัท  แสงใส

นายกฤษฎา  เว�ยงวะลัย
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำาลัง 3 ปี ฯ (2564-2566) 

ระบบแท่ง  (ประเภทพิเศษ)

ฉบับปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ (ใหม่) โครงสร้างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 

 

10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  3  ป ฯ (2564-2566) ระบบแทง  (ประเภทพิเศษ) ฉบับปรับปรุงโครงสรางแบงสวนราชการ(ใหม) 

โครงสรางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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- ฝายบริหารงานท่ัวไป 
   - งานธุรการ 
   - งานกจิการสภาและการประชมุ 
   - งานเลขานกุารและรัฐพิธ ี
   - งานควบคุมและบํารุงดูแล 
     อาคารสถานที ่
- ฝายการเจาหนาท่ี 
   - งานบรรจแุตงต้ังและอัตรากําลัง    
   - งานพัฒนาบุคลากร 
   - งานสวัสดิการและประโยชน     
     เกือ้กูล   
   - งานการสอบ 
- ฝายปกครอง 
   - งานทะเบียนราษฎร 
   - งานบัตรประจําตัว   
      ประชาชน 
   - งานธุรการและขอมลูทะเบียน  
     ราษฎร 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับสูง) สถานธนานุบาล หนวยตรวจสอบภายใน 

- ฝายบริหารงานทั่วไป 
   - งานธุรการ   
   - งานบําเหน็จบาํนาญฯ  
   - งานฌาปนกิจสงเคราะห   
     ขรก.และบุคลากรทองถิ่น 
   - งานสหกรณออมทรัพย    
     พนกังานเทศบาล 
1. สวนบริหารงานการคลัง 
  - ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
     - งานการซ้ือและการจาง 
     - งานจัดทําทะเบียนพสัดุ   
       และจําหนายพัสดุ 
- ฝายการเงนิและบัญชี 

-   งานตรวจสอบการเบิก  
    จายเงินและจดัทําเช็ค 
-   งานการรับเงิน เบิกจายเงิน  
    ฝากเงนิและเกบ็รกัษาเงนิ 

- ฝายบริหารงานทั่วไป 

  - งานธุรการ 

  - งานการเงินและบัญช ี

1. สวนควบคุมการกอสราง 

    อาคารและผังเมือง 

 - ฝายควบคุมการกอสราง 
     - งานวิศวกรรม 

     - งานสถาปตยกรรม 

 - ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
    - งานควบคุมอาคาร 

    - งานผังเมือง 

2. สวนการโยธา 

 -  ฝายสาธารณูปโภค 
    - งานบํารุงรักษาทางและ 

      สะพาน 

    - งานสวนสาธารณะ 

    - งานจัดสถานที่และไฟฟา 

- ฝายบริหารงานทั่วไป  

   - งานธุรการ 

   - งานการเงินและบญัช ี

1. สวนสงเสริมสาธารณสุขและ 

    สิ่งแวดลอม 

    - ฝายสงเสริมสุขภาพ 
      - งานสงเสรมิสุขภาพ 

      - งานสาธารณสุขชุมชน    
     - งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ  

     -งานปองกนัและควบคุมโรคไมติดตอ    

     - งานปองกันและบําบัดยาเสพติดและ  

        สารเสพติด 

   - ฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 

   - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 

   - งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย  
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-ฝายบริหารงานท่ัวไป 
   - งานธุรการ 
  -ฝายยุทธศาสตรและแผนงาน 
   - งานยุทธศาสตร 
   - งานตรวจติดตามและประเมินผล 
     แผนงานและโครงการ 
     -งานงบประมาณ 

  - ฝายประชาสัมพันธ 
    - งานประชาสัมพันธ 

    - งานสารสนเทศ 

   - กลุมงานนิติการ 
 - งานรับเรือ่งราวรองทกุข 

 - งานนิติกรรมสัญญา 

 

- ฝายแผนงานและโครงการ 
  - งานแผนและโครงการ 

  - งานระบบสารสนเทศ 

  - งานงบประมาณและพัสดุ 

  - งานธุรการ 

1 .สวนบริหารการศกึษา 

   - ฝายบริหารการศึกษา 
   - งานบริหารงานบุคคลของ 
    พนกังานคร ูบุคลากรทางการ 
    ศึกษาฯ 
    - งานวางแผนบุคคลและทะเบียน 

   - ฝายวิชาการ 
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- ฝายบริหารงานทั่วไป 
   - งานธุรการ      
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- งานพัฒนาชุมชน 

- งานชุมชนเมือง 
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    - งานสงเสรมิสวัสดิการสังคม 

 

 

สํานักคลัง 
ผูอํานวยการสํานักคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) 

สํานักชาง 
ผูอํานวยการสํานักชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดบัสูง) 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

สํานักการศึกษา 
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

(นักบริหารงานการศกึษา ระดับสูง) 

กองสวัสดิการสังคม 
ผูอํานวยการกองสวัสดกิารสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับสูง) 

รองปลัดเทศบาล                                 

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

สํานักสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ผูอํานวยการสํานักสาธารณสขุฯ 

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดบัสูง) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ฝายสถิติการคลัง     

 -  งานควบคมุจัดทําทะเบียน 

    และงบประมาณรายจาย 

    ประจําป 

 -   งานจัดระเบียบเกี่ยวกับ 

     การเงินและพัสดุ 

 - งานจัดทําสถติิการรับจาย 

    ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

 - งานจัดทําสถติิรายไดจาก 

    ภาษีอากร 

  - งานจัดทาํรายงาน 

    สถานะการการคลัง 

2. สวนพัฒนารายได 

   -  ฝายพัฒนารายได 

   - งานพัฒนารายได 

   - งานเรงรัดรายได 

- ฝายผลประโยชนและ

กิจการพาณิชย 

 - งานจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสิน 

   - งานพัฒนากิจการพาณิชย 

- ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

  - งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

 - งานบริการขอมูลแผนที่ภาษี 

   และทะเบียนทรัพยสิน 

 

- ฝายศูนยเครื่องจักรกลและ 

  ระบบจราจร 

   - งานศูนยเครื่องจกัรกล 

   - งานวิศวกรรมและออกแบบ   

    จราจร 

- ฝายชางสขุาภิบาล 

   - งานกําจัดขยะมูลฝอยและ 

    ส่ิงปฏิกูล 

   - งานควบคุมตรวจสอบ 

     บําบัดน้ําเสีย 

   - งานบริการและรักษาความสะอาด 

   - งานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ 

2.  สวนบรกิารสาธารณสุขและ 

     สิ่งแวดลอม 

   - กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม 
     - งานยุทธศาสตรสาธารณสุข 

     - งานการศึกษา คนควา วจิัยวเิคราะห 

    และจัดทําแผนงานดานสาธารณสุข     

    - งานรักษาปองกันและควบคุมโรค  

    ในสัตว 

    - งานควบคุมการฆาสัตว 

   - กลุมงานบริการสาธารณสขุ 
    - งานศูนยบรกิารสาธารณสุข 

    - งานทนัตสาธารณสุข 

    - งานเภสัชกรรม 

    - งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

      และคนพิการ 

    - งานกองทนุหลักประกันสุขภาพ 

 

- งานกิจการโรงเรียน 
- งานการศึกษาปฐมวัย 
2 .สวนสงเสริมการศึกษา   

    ศาสนา  และวฒันธรรม    

 - ฝายการศึกษานอกระบบ 

   และตามอัธยาศัย 

    - งานการศึกษานอกระบบ  

      และตามอัธยาศยั 

    - งานฝกและสงเสริมอาชีพ 

    - งานหองสมุดพิพิธภัณฑ 

   และเครือขายทางการศึกษา 

    - งานกจิกรรมเด็กและเยาวชน 

    - งานกฬีาและนนัทนาการ 

- ฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและ

วัฒนธรรม 

  - งานกิจการศาสนา 

  - งานสงเสรมิประเพณี  ศิลปะ   

    และวฒันธรรม 

- หนวยศึกษานิเทศก 

    - งานนเิทศการศึกษา 

    - งานวิจัยและประเมนิผล 

    - งานพัฒนาการศกึษา 

สถานศึกษา 

- โรงเรียนเทศบาล 1กาฬสินธุพิทยา

สทิธิ ์

- โรงเรียนเทศบาล 2 วดัสวางคงคา 

- โรงเรียนเทศบาล 3 วดัเหนือ 

- โรงเรียนเทศบาล 4 วดัใตโพธิ์ค้ํา 

- โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ 

- โรงเรียนเทศบาล 6 ทุงศรีเมือง-

ประชาวิทย 

- ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ทม.กส.1 

- ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ทม.กส.2 

 

 - ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 - งานปองกนัและบรรเทาสาธารณ-   
ภัย 
- งานธุรการและงานฝกอบรม 
- งานกูชพีและกูภัย 
- ฝายรักษาความสงบ 
    - งานเทศกิจ 
    - งานธุรการและคดี 
    - งานกจิการพิเศษ 
       

สํานักคลัง 
ผูอํานวยการสํานักคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) 

สํานักชาง 
ผูอํานวยการสํานักชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดบัสูง) 

สํานักการศึกษา 
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

(นักบริหารงานการศกึษา ระดับสูง) 

สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

สํานักสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
ผูอํานวยการสํานักสาธารณสขุฯ 

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดบัสูง) 
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   และทะเบียนทรัพยสิน 

 

- ฝายศูนยเครื่องจักรกลและ 

  ระบบจราจร 

   - งานศูนยเครื่องจกัรกล 

   - งานวิศวกรรมและออกแบบ   

    จราจร 

- ฝายชางสขุาภิบาล 

   - งานกําจัดขยะมูลฝอยและ 

    ส่ิงปฏิกูล 

   - งานควบคุมตรวจสอบ 

     บําบัดน้ําเสีย 

   - งานบริการและรักษาความสะอาด 

   - งานควบคุมมลพิษและเหตุรําคาญ 

2.  สวนบรกิารสาธารณสุขและ 

     สิ่งแวดลอม 

   - กลุมงานบริการสิ่งแวดลอม 
     - งานยุทธศาสตรสาธารณสุข 

     - งานการศึกษา คนควา วจิัยวเิคราะห 

    และจัดทําแผนงานดานสาธารณสุข     

    - งานรักษาปองกันและควบคุมโรค  

    ในสัตว 

    - งานควบคุมการฆาสัตว 

   - กลุมงานบริการสาธารณสขุ 
    - งานศูนยบรกิารสาธารณสุข 

    - งานทนัตสาธารณสุข 

    - งานเภสัชกรรม 

    - งานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

      และคนพิการ 

    - งานกองทนุหลักประกันสุขภาพ 

 

- งานกิจการโรงเรียน 
- งานการศึกษาปฐมวัย 
2 .สวนสงเสริมการศึกษา   

    ศาสนา  และวฒันธรรม    

 - ฝายการศึกษานอกระบบ 

   และตามอัธยาศัย 

    - งานการศึกษานอกระบบ  

      และตามอัธยาศยั 

    - งานฝกและสงเสริมอาชีพ 

    - งานหองสมุดพิพิธภัณฑ 

   และเครือขายทางการศึกษา 

    - งานกจิกรรมเด็กและเยาวชน 

    - งานกฬีาและนนัทนาการ 

- ฝายสงเสริมศาสนาศิลปะและ

วัฒนธรรม 

  - งานกิจการศาสนา 

  - งานสงเสรมิประเพณี  ศิลปะ   

    และวฒันธรรม 

- หนวยศึกษานิเทศก 

    - งานนเิทศการศึกษา 

    - งานวิจัยและประเมนิผล 

    - งานพัฒนาการศกึษา 

สถานศึกษา 

- โรงเรียนเทศบาล 1กาฬสินธุพิทยา

สทิธิ ์

- โรงเรียนเทศบาล 2 วดัสวางคงคา 

- โรงเรียนเทศบาล 3 วดัเหนือ 

- โรงเรียนเทศบาล 4 วดัใตโพธิ์ค้ํา 

- โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ 

- โรงเรียนเทศบาล 6 ทุงศรีเมือง-

ประชาวิทย 

- ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ทม.กส.1 

- ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ทม.กส.2 

 

 - ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 - งานปองกนัและบรรเทาสาธารณ-   
ภัย 
- งานธุรการและงานฝกอบรม 
- งานกูชพีและกูภัย 
- ฝายรักษาความสงบ 
    - งานเทศกิจ 
    - งานธุรการและคดี 
    - งานกจิการพิเศษ 
       

สํานักคลัง 
ผูอํานวยการสํานักคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) 

สํานักชาง 
ผูอํานวยการสํานักชาง 
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(นักบริหารงานการศกึษา ระดับสูง) 

สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 
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 -  งานควบคมุจัดทําทะเบียน 

    และงบประมาณรายจาย 

    ประจําป 

 -   งานจัดระเบียบเกี่ยวกับ 
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   - งานพัฒนารายได 
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งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำา)

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายอื่น

เงินอุดหนุน

81,420,939.00

5,011,800.00

187,767,054.00

6,586,500.00

62,900,800.00

37,675,900.00

5,724,040.00

4,636,714.00

32,658,800.00

1,000.00

15,409,000.00

52,705,281.80

4,183,751.00

167,889,293.57

3,784,120.00

51,728,579.38

35,025,503.85

4,721,953.09

2,240,163.67

999,042.00

-

15,036,539.05

24,914,174.29

-

659,760.00

2,589,385.00

-

1,068,648.00

-

-

3,038,862.00

-

-

68,000.00

-

-

25,046,399.00

-

-

77,619,456.09

4,183,751.00

168,549,053.57

6,373,505.00

51,796,579.38

36,094,151.85

4,721,953.09

2,240,163.67

29,084,303.00

-

15,036,539.05

รวมรายจ่าย 439,792,547.00 338,314,227.41 32,270,829.29 25,114,399.00 395,699,455.70

รายการ/หมวด ประมาณการ

รวมจ่ายจาก

เงินงบประมาณ

รวมจ่ายจาก

เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

ปรบัปรงุโดยใบผ่าน รวม

รายรับ

ภาษีอากร

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รายได้จากทรัพย์สิน

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้จากกทุน

ภาษีจัดสรร

เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

27,529,500.00

14,760,100.00

8,793,400.00

2,250,000.00

5,276,900.00

50,000.00

140,386,847.00

240,745,800.00

-

9,705,719.17

14,308,342.00

7,733,296.51

-

4,489,446.00

1,500.00

130,481,773.99

183,582,838.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,270,829.29

-

-

-

-

-

-

-

-

14,107,800.00

9,705,719.17

14,308,342.00

7,733,296.51

-

4,489,446.00

1,500.00

130,481,773.99

183,582,838.00

46,378,629.29

รวมรายรับ 439,792,547.00 350,302,915.67 32,270,829.29 - 396,681,544.96

982,089.26

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งบแสดงผลการดำาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รายรับสูงกว่าหรือต่ำากว่ารายจ่าย
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ยุทธศาสตร์

ที่ 1
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
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1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ ได้จัดทำาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่ อช่วยเหลือ การปฏิบัติงานในสำานักปลัด

เทศบาล และการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 480,000 บาท

2. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ได้ออกตรวจความเรียบร้อย ในเขตเลือกตั้งที่ 3 ก่อนการเปดหีบเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

เพื่ อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต รวมทั้งสิ้น 50 หน�วยเลือกตั้ง
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3. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จัดการเลือกนายกเทศมนตรีเมือง

กาฬสินธุ์ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  24,144 คน  มีผู้ ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 16,668 คน

คิดเป็นร้อยละ 69.04 และ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ 24,069 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 16,619 คน คิดเป็นร้อยละ 69.05

4. โครงการจัดทำารายงานกิจการเทศบาล

 จัดทำารายงานกิจการประจำาป โดยรวบรวมผลงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ การปฏิบัติงานของทุกส่วนงานของ

เทศบาลในรอบปงบประมาณ 2563   จำานวน 400  เล่ม  เผยแพร่ให้หน�วยงานราชการ และประชาชนได้รับทราบ  งบประมาณ

100,000 บาท
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5. โครงการจัดทำาส� อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์

 จัดทำาวารสารเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ราย 3 เดือน ครั้งละ 7,000 ฉบับ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลโครงการ  กิจกรรมต่างๆ

ทุกสำานัก/กอง ของเทศบาลในรอบ 3 เดือน เพื่ อเป็นการรายงานความเคลื่ อนไหว และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขต

เทศบาลได้รับทราบ  โดยการส่งทางไปรษณีย์ถึงเจ้าบ้านภายในเขตเทศบาล และแจกให้ประชาชนทั่วไป  งบประมาณ 

350,000 บาท
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6. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลทางส� อ

วิทยุโทรทัศน์

 จัดทำารายการ “กาฬสินธุ์เมืองน�าอยู่” เพื่ อประชาสัมพันธ์หน�วยงาน 

องค์กร  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว  อีกทั้งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ

ระหว่างเทศบาลและประชาชน  โดยออกอากาศทางสื่ อวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น

(เคเบิลทีวี)  2 ช่องรายการ คือ เอ็มที เคเบิลทีวี ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์  และ

เจมส์เคเบิลทีวี ทุกวัน อังคาร, พฤหัสบดี, อาทิตย์  งบประมาณ 144,000 บาท

7. โครงการเทศบาลพบส� อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน

 จัดงานแถลงข่าวผลการดำาเนินงานต่อสื่ อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชนวันที่ 23 ธันวาคม 2563  ณ  หอประชุม

ธรรมาภิบาล เทศบาเมืองกาฬสินธุ์  โดยจัดให้มีการแถลงข่าว ให้แก่สื่ อมวลชนและผู้ประกาศข่าวชุมชน ทั้ง 41  หอกระจายข่าว

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง เพื่ อสร้างความร่วมมือความเข้าใจอันดี อีกทั้งมีการร่วมกันบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์  

ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง  เชื่ อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่ อมวลชน ผู้ประกาศข่าวชุมชน และเทศบาล
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9. โครงการสำารวจความพึงพอใจ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผลการประเมิน

ในภาพรวมการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพ ความคุ้มค่าของภารกิจ และความพึงพอใจของประชาชน ใน 15 ด้าน  

มีความพึงพอใจ ร้อยละ 81.92   ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำาเนินงานให้บริการประชาชนในภาพรวม มีความพึงพอใจ

ร้อยละ  81.11  งบประมาณ  50,000 บาท

8. โครงการประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน

 จัดประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการหอกระจายข่าวชุมชน  ทั้ง 41 หอกระจายข่าว เพื่ อสร้างความเข้มแข็ง และ

ความสามัคคีให้กับชุมชน  โดยการจัดประชุม  ปรึกษาหารือ และการแก้ปญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานของหอกระจายข่าว

เป็นประจำาทุกเดือน   จำานวน 82 คน งบประมาณ 120,000 บาท
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10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดทำาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยจ้างเหมาบุคคล จำานวน 2 คน  

เพื่ อช่วยปฏิบัติในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 240,000  บาท
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1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

1. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

เพื่ อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ของสำานักช่าง  จำานวน  2  คน

งบประมาณ 240,000  บาท

3. โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ� อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ

 เพื่ อจ้างเหมาบุคคลในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในเขตเทศบาลของสำานักช่าง  จำานวน  13  คน

งบประมาณ 1,560,000  บาท

2. โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ� อการบำารุงรักษาเคร� องจักรกล

 เพื่ อจ้างเหมาบุคคลในการซ่อมแซมบำารุงและรักษาเครื่ องจักรกล ของสำานักช่างจำานวน  2  คน  งบประมาณ 

240,000  บาท

ประมาณ 240,000  บาท
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4. . โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ

เพื่ อช่วยงานด้านธุรการของสำานักช่าง ให้มีประสิทธิภาพหรืองานอื่ นตามที่ได้รับมอบหมาย จำานวน  2  คน

งบประมาณ 240,000 บาท    

5. โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ� อปฏิบัติงานบำารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค

เพื่ อจ้างเหมาบุคคลในการบำารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของสำานักช่าง จำานวน  3  คน  งบประมาณ  360,000  บาท
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6. โครงการซ่อมแซมบำารุงรักษาไฟฟาแสงสว่างสาธารณะเพ� อบริการประชาชน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟาแสงสว่างสาธารณะเพื่ อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล

  ให้ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  งบประมาณ 1,000,000  บาท  

ซ่อมไฟส่องสว่างบริเวณซอยตรงข้ามเรือนจำา ซ่อมไฟส่องสว่างบริเวณถนนพรรณา

ซ่อมไฟส่องสว่างบริเวณส่วนราชการ

ซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่างบริเวณ

เกาะกลางถนนกาฬสินธุ์

ซ่อมแซมระบบไฟส่องสว่าง 

บริเวณ ถนนทุ่งศรีเมือง
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7. โครงการปรับปรุง รักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ดำาเนินการซ่อมแซมถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาล  เพื่ อให้ประชาชนได้สัญจรไป – มา

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  งบประมาณ  2,000,000 บาท

ซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณ หน้าร้านกำานันบุญส่ง

ซ่อมแซมฟุตบาทบริเวณ ถนนอรรถเปศล

ซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณ ซอยแยกซอยอุดมชัย ซอยน้ำาทิพย์

ซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณ ถนนแก่งสำาโรง
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1.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. โครงการสำารวจข้อมูลชุมชน

 เพื่ อจ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำารวจข้อมูลและประสานงานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ของกองสวัสดิการสังคม  

จำานวน  3  คน   งบประมาณ  360,000  บาท
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1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. โครงการซ่อมใหญ่เคร� องจักรกล

ปรับปรุงซ่อมบำารุงซ่อมใหญ่เครื่ องจักรกล รถแม็คโฮ เพื่ อให้ ใช้งานของสำานักงานช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ 436,560 บาท 
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1.5  แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จัดทำาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ  เพื่ อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานธุรการ 

งานสารบรรณ รับ - ส่ง หนังสือราชการ รวมทั้งคำาร้องต่างๆ พิมพ์เอกสารของทางราชการ และสำาเนาหนังสือราชการทุกชนิด

ช่วยงานทั่วไปในสำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม. เสนอแฟมเอกสาร – ติดตามหนังสือราชการของสำานักการสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ควบคุมและเสนอสมุดลงเวลา สมุดเวรยาม  จัดเตรียมเอกสารในการทำางาน เช่น ทำาเล่มเอกสารถ่ายเอกสาร

ทำากอบปปริ้น  จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และอำานวยความสะดวกในการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ งานอื่ นๆ

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สำานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำานวน 1 คน  ให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ  งบประมาณ 120,000  บาท
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ยุทธศาสตร์

ที่ 2
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร
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2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำาการปฏิบัติงานพนักงาน ลูกจ้างประจำา และพนักงานจ้าง

 จัดโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมนำาการปฏิบัติงานของ

พนักงาน-เทศบาล  พนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำา  และพนักงานจ้าง

ประจำาปงบประมาณ  2564  ในวันที่  5  พฤศจิกายน  2563  ณ  หอประชุม

ธรรมาภิบาล  โดย ท่านจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

เป็นประธานเปดโครงการ  และได้รับเกียรติจาก อาจารย์เศรษฐพงศ์  แหล่งสท้าน

เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม  งบประมาณ  47,092  บาท  

2. โครงการคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้างดีเด่น ประจำาป 2564

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้กำาหนดให้มีโครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล 

พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำาและพนักงานจ้างดีเด่น ประจำาปงบประมาณ 

๒๕๖๔ เพื่ อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีคุณภาพ สามารถนำาทักษะแนวคิด

เทคนิคใหม่ๆ มาใช้ ในการปฏิบัติงาน และเพื่ อเป็นขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงาน 

และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่ อนร่วมงาน งบประมาณ 30,000 บาท        
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3. โครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนาม MOU

 จัดโครงการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง  การปฏิบัติราชการ (MOU) 

ประจำาปงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่าง ผู้บริหาร กับปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล ผู้อำานวยการ

สำานักงาน ผู้อำานวยการกอง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  โดย ท่านจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายก

เทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวมอบนโยบายพร้อมให้ โอวาทแก่ผู้ร่วมโครงการ งบประมาณ 20,000 บาท

4. โครงการประเมินการขับเคล� อนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ตามโครงการประเมินการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำาปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  ในระหว่างวันที่  9 – 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ผศ.ดร.ชาญชัย  จารุภาชน์  

เป็นผู้บรรยายการอบรมในครั้งนี้  งบประมาณ 50,000 บาท
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5. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(e-LAAS)  แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จัดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(e-Laas) ของหน�วยงาน ภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานบัญชี ภาครัฐ ประจำาปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.อิสรีย์ จิรวงศ์ธนาสร ผู้อำานวยการกองคลังเทศบาลตำาบลภูเวียง และ ผอ.ประกาย สุกสีกรี ผู้อำานวยการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำาบลโพน เป็นวิทยากรในครั้งนี้งบประมาณ 150,000 บาท
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2.3  แผนงานการศึกษา

1. โครงการจัดงานวันครู

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จัดงานวันครู  ประจำาป ๒๕๖๔ เพื่ อยกย่องและเชิญชูเกียรติประวัติของผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา และส่งเสริมให้เห็นความสำาคัญ พร้อมทั้งระลึกถึงพระคุณครู ตลอดจนสร้างขวัญและกำาลังใจแก่ครูผู้เสียสละ

ในหน้าที่ และรับผิดชอบต่อศิษย์ สร้างชื่ อเสียงให้แก่ตนเองและสังคม ณ อาคารหอประชุมธรรมาภิบาล  งบประมาณ 

50,000 บาท
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ยุทธศาสตร์

ที่ 3
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดทำาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรม LTAX 300 – LTAX GIS  เพื่ อ

ให้ได้จำานวนรายผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชำาระภาษีเพิ่มขึ้นจากปที่ผ่านมา ในอัตราร้อยละ 2 เพื่ อเป็นการพัฒนารายได้ ให้กับ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ซึ่งผลการดำาเนินงานปที่ผ่านมาทำาให้ได้จำานวนรายแปลงผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชำาระภาษี ในป

งบประมาณ 2563  มีจำานวนแปลงทั้งสิ้น 10,271 รายแปลง และในปงบประมาณ 2564  มีจำานวนรายตามทะเบียนทรัพย์สิน

ทั้งสิ้น 13,175 ราย เพิ่มขึ้นจากปที่ผ่านมา 2,904 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.69%  งบประมาณ 360,000 บาท
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3.2  แผนงานการศึกษา

2. โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก

 ก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก  จำานวน 260 ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ตามแบบแปลน

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำาหนด งบประมาณ 3,120,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่

 ก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ตามแบบแปลนสำานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานกำาหนด  งบประมาณ 668,000 บาท

1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ตามแบบแปลน

สำานักบริหารการศึกษาท้องถิ่นกำาหนด  งบประมาณ 6,098,000 บาท
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6. โคงการต่อเติมหลังคาเวทีอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1  

กุดยางสามัคคี

 ต่อเติมหลังคาเวทีอาคารอเนกประสงค์ เป็นหลังคาคลุมเวที ขนาด 4.00 x 10.00 เมตร บริเวณเวทีอาคารอเนกประสงค์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1  ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำาหนด  งบประมาณ 300,000 บาท

7. โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ 2 ดงปอ

 ปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านการศึกษา  โดยก่อสร้างอ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ยาว 6.5 เมตร  บริเวณด้านข้างอาคารเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2 ดงปอ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำาหนด  งบประมาณ 100,000 บาท

4. โครงการก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่

 ก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่  โรงเรียนเทศบาล 6 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ตามแบบแปลนสำานักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกำาหนด  งบประมาณ 528,000 บาท 

5. โครงการต่อเติมอาคารเรียนเพ� อใช้เปนห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

 ต่อเติมอาคารเรียนเพื่ อใช้เป็นห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำาหนด  

งบประมาณ 700,000 บาท
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 ซ่อมแซมพื้นอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ โดยเปลี่ยนวัสดุผิวพื้นเดิม พื้นที่ 770.00 ตารางเมตร 

บริเวณพื้นโถงภายในอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด  งบประมาณ 223,000 บาท

8. โครงการซ่อมแซมพื้นอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ

 ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่าคงคา โดยดำาเนินการปูพื้นยาง PVC สนามวอลเลย์บอล 

ขนาด 15.00 x 24.00  เมตร  บริเวณสนามวอลเลย์บอลอาคารอเนกประสงค์ ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด  

งบประมาณ 667,800 บาท

9. โครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา
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ยุทธศาสตร์

ที่ 4
พัฒนาการจัดการศึกษา
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4.1  แผนงานการศึกษา

1. โครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสถานศึกษา และสำานักการศึกษา

สังกัดเทศบาล

 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จัดโครงการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลน

ในสถานศึกษาและสำานักการศึกษาสังกัดเทศบาล เพื่ อปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

ให้เพียงพอสำาหรับการจัดการเรียนการสอน งบประมาณ 6,600,000 บาท

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

  - การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเพื่ อตรงกับบริบท

ของสถานศึกษา งบประมาณ 80,000 บาท

   - การเชื่ อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

 เพื่ อให้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบ Wifi  เพื่ อใช้ ในการเรียน การสอนและเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ งบประมาณ 67,200 บาท
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   -  การพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และหนังสือที่น�าสนใจ เพื่ อเพิ่มทักษะและความรู้ ให้กับนักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า

งบประมาณ 400,000 บาท

   -  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จัดพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำาหรับนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ งบประมาณ 

200,000 บาท 

   -  อุดหนุนสำาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  (ค่าปจจัยพื้นฐานสำาหรับนักเรียนยากจน)

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สนับสนุนค่าปจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนยากจนเพื่ อเป็นทุนการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาล  งบประมาณ 758,000 บาท 
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   -  อุดหนุนสำาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ

สถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการส่งเสริมสนับสนุน

ด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผ่านกิจกรรมด้านเสริมสร้างทักษะ 

3. โครงการจัดการศึกษาทางเลือก มินิอิงลิชโปรแกรม (MEP)

 จัดการเรียน การสอนหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) สำาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล เพื่ อให้สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ในระดับสากล  งบประมาณ 1,020,000 บาท
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ยุทธศาสตร์

ที่ 5
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
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5.1  แผนงานการศึกษา

1. โครงการอาหารเสริม (นม)

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดสรรอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  จำานวน 5  แห่ง 

และสังกัด สพฐ.  จำานวน 3 แห่ง  เพื่ อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณค่าและปริมาณเพียงพอ

ต่อความต้องการของร่างกาย  งบประมาณ 12,010,900 บาท

2. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และสังกัด สพฐ.

ให้ได้รับอาหารกลางวันที่ครบถ้วนและถูกสุขลักษณะ  งบประมาณ 25,270,000 บาท

3. โครงการปจฉิมนิเทศ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการปจฉิมนิเทศและวันอำาลาให้แก่เด็กนักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล  มีนักเรียนที่สำาเร็จของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  งบประมาณ 30,000 บาท
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5.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1. โครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน

 งบประมาณ 60,000 บาท 

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมและแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน – ประชาชน ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา

และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำาป ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  รุ่นประชาชนทั่วไปชาย, รุ่นประชาชน

ทั่วไปหญิง และ ประชาชนอายุ ๔๐ ปขึ้นไป ผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้

 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย ได้แก่

  - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “ครูออง A”

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม “หนุ่มสวนแตง”

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม “ผู้กองศักดิ์”

 รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง ได้แก่

  - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “ดงน้อย”

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม “สุขสันต์เซลล์”

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม “ลายไทย”

 รุ่นประชาชนอายุ ๔๐ ปขึ้นไป ได้แก่

  - รางวัลชนะเลิศไ ด้แก่ ทีม “VIP กาฬสินธุ์”

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ทีม “ธีระวัฒน์ ต้อกระจก”

  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทีม “ร่องคำา”

2. โครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิคสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่ อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน ให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยการเต้นแอโรบิค เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเต้นแอโรบิค ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์ข้างโรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ 50,000 บาท
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3. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอล ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2  วัดสว่างคงคา

เพื่ อเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตามที่มีการจัดการแข่งขันขึ้น งบประมาณ 100,000 บาท
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ยุทธศาสตร์

ที่ 6
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 
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6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดำาเนินการจัดงานพิธีเนื่ องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ   ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 

โดยได้มีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ผู้ถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีมอบโล่แก่พ่อดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนต่างๆ 

จำานวน 32 ชุมชน  งบประมาณ 80,000 บาท 

2. โครงการสนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์”

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน “มหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์”

ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) งบประมาณ 100,000 บาท 
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6.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1. โครงการส่งเสริมฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย 7 โครงการย่อยดังนี้  

    1.1  งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

        เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร  เพื่ อสักการะสิ่งบูชาศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง 

และเพื่ อสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป  งบประมาณ 100,000 บาท
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    1.2  งานประเพณีลอยกระทง

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่ ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ทำานุบำารุง

ศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำากิน  โดยได้มีการจัดการประกวดขบวนแห่ การประกวดกระทงสวยงาม

และการประกวดนางนพมาศ ซึ่งผลการจัดกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ดังนี้

  -  ผลการประกวดขบวนแห่

   รางวัลชนะเลิศ คุ้มวัดป่าทุ่งศรีเมือง 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  คุ้มวัดเหนือ

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  คุ้มวัดหอไตรปฏการาม

  -  ผลการประกวดพิธีกรบรรยายชาวคุม

   รางวัลชนะเลิศ คุ้มวัดเหนือ 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  คุ้มวัดป่าทุ่งศรีเมือง 

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  คุ้มวัดหอไตรฯ

  -  ผลการประกวดกระทงสวยงามขนาดใหญ่ (วัสดุจากขยะรีไซเคิล)

   รางวัลชนะเลิศ คุ้มวัดดงปอ

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คุ้มวัดหอไตรฯ

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คุ้มวัดเหนือ

  -  ผลการประกวดนางนพมาศ

   รางวัลชนะเลิศ น.ส.เมซี่  แวนมูค  คุ้มวัดดงปอ

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  น.ส.ศิรดา  ถิตย์ประเดิม คุ้มวัดชัยสุนทร

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  น.ส.ศิริวรรณ  พรหมจักร์  คุ้มวัดหอไตรปฏการาม

   งบประมาณ 350,000 บาท
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2. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ร่วมกับ  จังหวัดกาฬสินธุ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สำานักงานพระพุทธศาสนา

สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัด

กาฬสินธุ์  จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่ องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุด 

ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ (แก่งดอนกลาง) งบประมาณ 50,000 บาท

3. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปญญาท้องถิ่น

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปญญาท้องถิ่น โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “เดิน กิน

ชิม เที่ยวถนนชุมชนย่ายเมืองเก่า”  ณ ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ เพื่ อส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟนฟูเศรษฐกิจและสร้างรายได้

ให้กับประชาชน โดยจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ งบประมาณ 50,000 บาท
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ยุทธศาสตร์

ที่ 7
การเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ  เอกชนและประชาชน
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7.1  แผนงานบริหารทั่วไป

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซ� อตรง

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่ อตรง  เพื่ อเสริมสร้างศีลธรรมและสำานึกในคุณธรรม

จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล  สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้กับบุคลากรเทศบาลไม่ให้ประพฤติชั่ว และเพื่ อพัฒนาจิตใจ

บุคลากรเทศบาลให้เป็นทุนทางสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมเข้าวัดฟงธรรมและการบำาเพ็ญประโยชน์หมุนเวียนไป  9  วัด

(เนื่ องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�า 2019 (โควิด-19) จึงได้งดกิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ ยังคงแต่กิจกรรม

สวดมนต์วันพระเท่านั้น)  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันราชการที่ตรงกับวันพระทุกวันพระ  เพื่ อเป็นการทำาจิตใจให้มีธรรม

ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานและให้แต่งชุดขาวในวันราชการที่ตรงกับวันพระ  และกิจกรรมถนนสายบุญโดยร่วมกับวัฒนธรรม

จังหวัด งบประมาณ  50,000  บาท  

กิจกรรมสวดมนต์วันพระ
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7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1. โครงการรณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

 เพื่ อเป็นการสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำานึกให้กับประชาชนผู้ ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล

ปใหม่ ประจำาป  ๒๕๖๔  โดยมีเปาหมายเพื่ อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และ

คณะทำางาน จึงได้กำาหนดจัดงานโครงการรณรงค์ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใหม่ ๒๕๖๔ ขึ้น ในวันที่ 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)  งบประมาณ 100,000 บาท
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7.5  แผนงานเคหะและชุมชน

1. โครงการจัดการขยะพิษ

 จัดทำาอุปกรณ์จัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน โดยเก็บรวบรวมไว้อาคารพักขยะอันตราย ณ สถานที่ฝงกลบขยะ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่ อส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำาไปกำาจัดให้ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล

ซึ่งประจำาปงบประมาณ 2564 รวบรวมขยะอันตรายที่ต้องนำาไปกำาจัด จำานวน 2 ตัน  (ไม่ได้ ใช้งบประมาณ)

2. โครงการอบรมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง 

 จัดอบรมในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผู้เข้าร่วม

อบรมประกอบด้วย หน�วยงานที่นำาขยะมาร่วมกำาจัดกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ อส่งเสริมให้ความรู้เรื่ อง

การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ และหน�วยงานที่นำาขยะมาร่วมกำาจัดกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

(ใช้งบประมาณ 1,505 บาท)  งบประมาณ 50,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์

ที่ 8
พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข
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8.1  แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการรณรงค์ปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และภาคประชาชน  ได้ดำาเนินการในการปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  โดยการจัดหา

วัสดุที่สามารถกำาจัดยุงที่เป็นพาหะนำาโรคไข้เลือดออก เช่น ทรายอะเบท, น้ำายาพ่นหมอกควันให้เพียงพอต่อการให้บริการ

ประชาชน ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ และควบคุมกำากับติดตามการทำางาน  รณรงค์ปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ด้วยการพ่นหมอกควันกำาจัดยุงตัวแก่และกำาจัดลูกน้ำายุงลายครั้งใหญ่ 2 ครั้ง/ ป แต่ปนี้พ่น 3 ครั้ง เนื่ องจากมีเหตุการณ์

น้ำาท่วมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามตารางการพ่นยุงครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ

  สรุป ค่าดัชนีความชุกของลูกน้ำายุงลาย (HI) ประจำาป 2564

   - อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก = 5.9 ต่อแสนประชากร (ผู้ป่วย 2 ราย) ผ่านเกณฑ์ คือ อัตรา

ป่วยลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5

   - ชุมชนมีค่าดัชนีความชุกลูกน้ำายุงลาย ไม่เกิน 10 เท่ากับ ร้อยละ 90 (ผ่านเกณฑ์) 

   - โรงเรียน และวัดมีค่าดัชนีความชุกของภาชนะที่พบลูกน้ำายุงลาย เท่ากับ 0 ร้อยละ 90  (ผ่านเกณฑ์)

  ผลการปฏิบัติงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก =  5.9 ต่อแสนประชากร (ผู้ป่วย 2 ราย) ผ่านเกณฑ์เพราะอัตราป่วยลดลงไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ป ซึ่งเกณฑ์ คือ อัตราป่วย = 23.64  ต่อแสนประชากร (ผู้ป่วยไม่เกิน 8 ราย) 

งบประมาณ 65,000 บาท
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2. โครงการดูแลรักษาและปองกันโรคสัตว์  งบประมาณ 350,000 บาท

 ดำาเนินการกิจกรรมสถานพยาบาลสัตว์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยให้บริการในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 –

30 กันยายน 2564 โดยมีจำานวนผู้ ใช้บริการ 1,418 ราย จำานวนสัตว์ทั้งหมดที่เข้ารับบริการ 1,903 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 

1,525 ตัว และ แมว 378 ตัว 

แบ่งตามให้บริการดังต่อไปนี้ ใช้งบประมาณ 123,160 บาท

   - ผ่าตัดช่องท้อง  49 ตัว (สุนัข 35 ตัว, แมว 14 ตัว)

  - ตัดหาง สุนัข 9 ตัว

  - ทำาแผลสัตว์ 31 ตัว (สุนัข 23 ตัว , แมว 8 ตัว)

  - ทำาหมันเพศผู้ 101 ตัว (สุนัข 52 ตัว, แมว 49 ตัว)

  - รักษาสัตว์ป่วย 822 ตัว (สุนัข 606 ตัว, แมว 216 ตัว)

  - ถ่ายพยาธิ 275 ตัว (สุนัข 257 ตัว, แมว 18 ตัว)

  - ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้า 473 ตัว (สุนัข 374 ตัว, แมว 99 ตัว)

  - ฉีดวัคซีนรวมสุนัข 594 ตัว

  - โครงการดูแลรักษาและปองกันโรคสัตว์ได้ดำาเนินการกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเท้า

เป� อยในโค–กระบือรอบที่ 1/ 2564 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563  และรอบที่ 2/ 2564 ในระหว่างวันที่

8 - 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ให้กับโค – กระบือของเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ผลการดำาเนินงานในรอบที่

1 เกษตรกรรับบริการ จำานวน 11 ราย ฉีดวัคซีนโค 24 ตัวและผลการดำาเนินงานในรอบที่ 2 เกษตรกรรับบริการ จำานวน 26 ราย

ฉีดวัคซีนโค 52 ตัว และ กระบือ 20 ตัว
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3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์

ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 เพื่ อเป็นมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยออกรณรงค์สำารวจประชากรสัตว์,

ขึ้นทะเบียนสัตว์และฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้าตามถนนและชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

ใช้งบประมาณ 103,100 บาท

 สรุปผลการออกปฏิบัติงาน ดังนี้

  1. เจ้าของสัตว์นำาสัตว์มารับบริการ จำานวน 1,495 ราย

  2. ผลการสำารวจประชากรสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ทั้ง 36 ชุมชน จำานวนสัตว์รวมทั้งสิ้น  4,350 ตัว 

ซึ่งสัตว์ที่ได้รับการสำารวจทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้าและรายงานเข้าสู่ระบบ Rabies One Data 

เรียบร้อยแล้ว 

4. โครงการควบคุมสุนัขแมวจรจัด

 ดำาเนินการรณรงค์ผ่าตัด ทำาหมันถาวรและฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข – แมวจรจัดในเขตชุมชน 

สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน เพื่ อลดอัตราการเกิดของสัตว์ 

 สรุปผลการออกปฏิบัติงาน ดังนี้

    1.  ผ่าตัดทำาหมันสุนัขเพศเมีย จำานวน  10 ตัว

    2.  ผ่าตัดทำาหมันสุนัขเพศผู้ จำานวน   1 ตัว

    3.  ผ่าตัดทำาหมันแมวเพศเมีย จำานวน   5 ตัว

    4.  ผ่าตัดทำาหมันแมวเพศผู้ จำานวน   0 ตัว

    รวมผ่าตัดทำาหมันถาวร  ทั้งหมด   16  ตัว 

ซึ่งสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำาหมันทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ 20,000 บาท
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5. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด

งบประมาณ 60,000 บาท

  ติดตามเยี่ยมบ้านมาดารและทารกหลังคลอดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ราย โดยเจ้าหน้าที่

จากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ 1 (ซอยน้ำาทิพย์ ) ,ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แห่งที่ 2 (ดงปอ ) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับผิดชอบเยี่ยมบ้านในเขตรับผิดชอบของแต่ละ

หน�วยบริการ  โดยดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564 มารดาและบุตรหลังคลอด ได้รับ

การเยี่ยมบ้าน จำานวน 112 ราย คิดเป็นร้อยละ 80  ใช้งบประมาณ   18,250 บาท

6. โครงการพระราชดำาริด้านสาธารณสุข

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำาหรับดำาเนินงานตามแนวทางพระราชดำาริ

ด้านสาธารณสุข ประจำาป 2564 ให้แก่ชุมชนใน  36  ชุมชนๆ ละ 20,000  บาท  และได้ดำาเนินงานและประเมินความพึงพอใจ

แต่ละโครงการ  จึงขอสรุปผลการประเมินดังนี้

1. โครงการอบรมหมอหมู่บาน กลุ่มเปาหมายชุมชนละ  30 คน จํานวน 25 ชุมชน  ชุมชนละ 28 คน  

จํานวน 7 ชุมชน

ชุมชนละ 42 คน จำานวน 2 ชุมชน และชุมชนละ  34 คน จำานวน 2 ชุมชน

ข้อมูลทั่วไป ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ร้อยละ 84.25  จำาแนกอายุที่เข้าร่วมโครงการส่วนมาก

อายุ 52 ปขึ้นไป ร้อยละ 50.2 ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษามากที่สุดร้อยละ 40.5  ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 

45.20  รองลงมา คือ แม่บ้าน ร้อยละ 24.85

ระดับความพึงพอใจ/ความเขาใจ/การนําไปใชประโยชน์

    - ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจทุกข้ออยู่ในระดับดีกับดีมาก

   - ด้านสถานที่  มีความพึงพอใจทุกข้ออยู่ในระดับดีกับดีมาก

   - ด้านการนำาไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจทุกข้ออยู่ในระดับดีกับดีมาก
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2. โครงการสืบสานตานภัยมะเร็งเตานม กลุ่มเปาหมายชุมชนละ  15 คน

ขอมูลทั่วไป ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ร้อยละ 88.64  จำาแนกอายุที่เข้าร่วมโครงการส่วนมาก

อายุระหว่าง 52  ปขึ้นไป ร้อยละ 35.60 ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 40.86 ประกอบอาชีพ

รับจ้างส่วนใหญ่ร้อยละ 31.20 และเป็นแม่บ้าน ร้อยละ 28.26

ระดับความพึงพอใจ/ความเขาใจ/การนําไปใชประโยชน์

   - ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจทุกข้ออยู่ในระดับดีกับดีมาก

   - ด้านสถานที่  มีความพึงพอใจทุกข้ออยู่ในระดับดีกับดีมาก

   - ด้านการนำาไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจทุกข้ออยู่ในระดับดีกับดีมาก

3. โครงปองกันและแก ไขปญหาการขาดสารไอโอดีน  ประเมินกลุ่มเปาหมายชุมชนละ  50 คน

ขอมูลทั่วไป ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ร้อยละ 90.15  จำาแนกอายุที่เข้าร่วมโครงการส่วนมาก

อายุระหว่าง 25-55  ป ร้อยละ 90.20  ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามากที่สุดร้อยละ 68.20 อาชีพ

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแม่บ้าน  ร้อยละ 47.60

ระดับความพึงพอใจ/ความเขาใจ/การนําไปใชประโยชน์

   - ประชาชนมีความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของสารไอโอดีนอยู่ในระดับปานกลาง แต่ในขณะ

เดียวกันก็เห็นความสำาคัญของการปรุงอาหารด้วยเครื่ องปรุงที่มีส่วนผสมของไอโอดีน และเห็นว่าการแจกตัวอย่างเกลือ

เสริมไอโอดีนให้แก่ประชาชนมีประโยชน์มาก อยากให้มีการแจกบ่อยๆ

งบประมาณ 720,000 บาท
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8.2  แผนงานเคหะและชุมชน

1. โครงการตรวจแนะนำาด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย

งบประมาณ 90,000 บาท

 ปงบประมาณ 2564 เกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นวงกว้างในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้านอาหารและแผงลอย

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้รับการติดตาม ตามมาตรการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 ตามมาตรฐานอาหารสะอาด

รสชาติอร่อยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 93.47 และร้านอาหารมีการจัดมาตรการปองกันโรคโควิด-19 ตาม DMHTT ร้านอาหารและ

เครื่ องดื่ มมีที่ใน Time Iine ผู้ป่วยโควิด-19 เข้าไปใช้บริการได้รับการตรวจติดตามเพื่ อให้คำาแนะนำาการทำาลายเชื้อ จำานวน 

21 ราย ให้บริการสถานประกอบการการจัดทำา QR Code ไทยชนะ

 คณะกรรมการจากศูนย์อนามัยและคณะกรรมการจังหวัดติดตามมาตรการปองกันโรคโควิด-19  ตามมาตรการ 

DMHTT จำานวน 3 ครั้ง ผลตรวจทุกแห่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ใช้งบประมาณ 780 บาท



รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจำาปี 2564 59

ยุทธศาสตร์

ที่ 9
สร้างความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
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9.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ� อดูแลความสะอาด

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดทำาโครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่ อดูแลรักษาทำาความสะอาดเพื่ อทำาการจัดจ้างเจ้าหน้าที่

ดูแลทำาความสะอาดบริเวณอาคารแก่งดอนกลางและบริเวณรอบๆ อาคารในแก่งดอนกลาง  เพื่ อให้บริเวณรอบๆ อาคาร

อยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอยู่ตลอด  งบประมาณ 480,000 บาท

2. โครงการจ้างเหมาเอกชนทำาความสะอาด

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดทำาโครงการจ้างเหมาเอกชนทำาความสะอาดเพื่ อทำาการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแล

ทำาความสะอาด  สำานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะและผู้มาติดต่อราชการ

มีความพึงพอใจ  งบประมาณ 460,000 บาท  
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9.2  แผนงานเคหะและชุมชน

1. โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ

 ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยวัดปริมาณฝุ่นละอองที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเผาศพในเขตเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ด้วยวิธีริงเกิลมานน์ จำานวน ๔ แห่ง ได้แก่ วัดสว่างคงคา วัดชัยสุนทร วัดป่าทุ่งศรีเมือง และ วัดประชานิยม 

ผลปรากฏว่าฝุ่นละอองที่ปล่อยจากเตาเผาศพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน (ไม่ได้ ใช้งบประมาณ) 

2. โครงการเฝาระวังคุณภาพแหล่งน้ำาธรรมชาติและสถานที่กำาจัดขยะ

 ได้ออกเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำาแหล่งน้ำาผิวดิน ได้แก่ สวนสาธารณะกุดน้ำากิน สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี

สวนสาธารณะหนองไชยวาน สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง ลำาน้ำาปาว และน้ำาประปา ในส่วนของการปองกันคุณภาพน้ำา

บริเวณสถานที่กำาจัดขยะได้ทำาการตรวจวัดคุณภาพน้ำาใต้ดิน จำานวน ๒ จุด และน้ำาจากระบบบำาบัดน้ำาเสีย ผลปรากฏว่า

แหล่งน้ำาผิวดินผ่านมาตรฐาน จำานวน ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐ น้ำาใต้ดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน น้ำาจากระบบบำาบัดน้ำาเสีย

ไม่ผ่านเกณฑ์เล็กน้อยแต่ไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจึงไม่มีผลกระทบต่อประชาชน งบประมาณ 100,000 บาท 

(ใช้งบประมาณ 91,240 บาท) 
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3. โครงการตรวจสอบคุณภาพปุยหมักอินทรีย์เพ� อปรับปรุงคุณภาพ

 มีการเก็บตัวอย่างคุณภาพปุยหมักอินทรีย์จากขยะอินทรีย์ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยสุ่มตรวจ ๑ ครั้ง

พบว่า คุณภาพปุยอินทรีย์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการย่อยสลายที่สมบูรณ์ แต่ในส่วนของอินทรีย์วัตถุและปริมาณธาตุหลัก

ยังต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยังไม่สามารถออกฤทธิ์เป็นปุยได้ งบประมาณ 10,000 บาท  (ใช้งบประมาณ 9,800 บาท)

4. โครงการติดตั้งถังดักไขมัน

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีการบำาบัดน้ำาเสียขั้นต้น ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำาสาธารณะ

ตามเทศบัญญัติ จึงได้จัดทำาถังดักไขมันราคาถูกให้แก่ประชาชนที่ได้มาขออนุญาตก่อสร้างบ้านใหม่ทุกหลัง ในปงบประมาณ 

2564 มีผู้มาใช้บริการจำานวน 11 ราย จำานวน 12 ถัง งบประมาณ 30,000 บาท  (ใช้งบประมาณ 10,320 บาท)
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5. โครงการลอกท่อระบายน้ำา

 ได้มีการดำาเนินการลอกท่อระบายน้ำาตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสอนธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 

30 กันยายน 2564 ทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยดำาเนินการนอกเวลาราชการ จำานวน 2 ช่วง ผลการปฏิบัติดังนี้

 1.  ระหว่างวันที่ 8 – 30 มิถุนายน 2564 ดำาเนินการถนนทุ่งศรีเมืองจากแยกป่าไม้ถึงแยกถนนอภัยฝงสำานักงาน

     ป่าไม้ ระยะทาง 644 เมตร

 2.  ระหว่างวันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2564 ดำาเนินการถนนในถนนสายต่างๆ คือ

     - ถนนทุ่งศรีเมือง จากแยกป่าไม้ถึงแยกถนนอภัยฝงสำานักงานป่าไม้ ระยะทาง 651 เมตร  เนื่ องจาก

การปฏิบัติงานเสร็จเร็วกว่าแผนการปฏิบัติงานที่กำาหนดไว้ จึงได้ดำาเนินการในถนนสายอื่ นๆ อีก ดังนี้

     - ถนนเทศบาล 23 จากแยกถนนถีนานนท์ถึงแยกถนนเทศบาล 24 ระยะทาง 252 เมตร

     - ถนนเทศบาล 24 ฝงตลาดเทศบาลลาน 1, 2 และ 3 ระยะทาง 107 เมตร

     - ถนนอินทรศิริ ระยะทาง 173 เมตร

     - ถนนอภัย จากแยกถนนอรรถเปศลถึงแยกถนนทุ่งศรีเมือง ฝง ร.พ.ช. ระยะทาง 806 เมตร  รวมระยะทาง 

2,633 เมตร และในเวลาราชการ 61 จุด  (ไม่ใช้งบประมาณ)

6. โครงการล้างทำาความสะอาดตลาด

 ดำาเนินการล้างทำาความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งในส่วนของตลาดเทศบาล  ลาน 1, 2, 3, 

ตลาดร่วมใจการเกษตร และตลาดโต้รุ่ง ดำาเนินการดังนี้

  1. ล้างทำาความสะอาดตลาดเทศบาลลาน 1, 2 และ 3 จำานวน 11 ครั้ง

  2. ล้างทำาความสะอาดตลาดร่วมใจการเกษตร จำานวน 8 ครั้ง

  3. ล้างทำาความสะอาดตลาดโต้รุ่ง จำานวน 26 ครั้ง

     (ไม่ใช้งบประมาณ)

2,633 เมตร และในเวลาราชการ 61 จุด  (ไม่ใช้งบประมาณ)



           

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจําป 256464

7. โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

 ได้ดำาเนินการจ้างเหมาชุมชนดูแลรักษาความสะอาดชุมชน จำานวน 35 ชุมชน สามารถจัดจ้างผู้รับจ้างปฏิบัติงาน

รักษาความสะอาดภายในชุมชนได้ครบและครอบคลุมทั้ง 35 ชุมชน ระยะทางรวม 68,106 เมตร งบประมาณ 2,900,000 บาท

(ใช้งบประมาณ 2,634,785.75 บาท)

8. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ตลาดและตลาดโต้รุ่ง

 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  ร่วมกับ  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารผู้สัมผัสอาหาร ถนนคนเดิน

และร้านอาหาร จำานวน 79 คน ผลทั้งหมดผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับบัตรประจำาตัวผู้สัมผัสอาหาร ทั้ง 79 คน โดยมีวิทยากร

ได้รับสนับสนุนจากศูนย์อนามัยที่ 7 งบประมาณจากศูนย์อนามัยขอนแก่นและเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ งบประมาณ 160,000 บาท

(ใช้งบประมาณ 11,850 บาท)
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ยุทธศาสตร์

ที่ 10
พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว
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10.1  แผนงานเคหะและชุมชน

10.2  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1. โครงการจ้างเหมาสำารวจออกแบบระบบรวบรวมน้ำาเสียเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระยะที่ 2

 เพื่อจ้างองค์กรหรือที่ปรึกษาในการสำารวจออกแบบศึกษาการวางระบบรวบรวมน้ำาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   

โครงการนี้ ไม่ได้ดำาเนินการ  เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  และงบประมาณตกเป็นเงินสะสมของ

เทศบาล  งบประมาณ 480,000 บาท

1.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด  โครงการนี้ ไม่ได้ดำาเนินการ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยได้ โอนเงินงบประมาณไปใช้จ่ายในกิจการ

ที่จำาเป็น  งบประมาณ  500,000 บาท
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ยุทธศาสตร์

ที่ 11
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
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11.1  แผนงานเคหะและชุมชน

1. โครงการขยายเขตน้ำาประปา

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้ขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน เพื่ อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำาประปา

ได้ ใช้อย่างทั่วถึง ในชุมชนสุขสบายใจ 23 งบประมาณ 200,000  บาท 

2. โครงการขยายเขตไฟฟา

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้ขยายเขตไฟฟาให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน เพื่ อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟาได้ ใช้

อย่างทั่วถึง งบประมาณ 800,000  บาท 

ขยายเขตไฟส่องสว่าง บริเวณ  สุขสบายใจ 17
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11.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1. โครงการปรับปรุงทางเท้าเมืองเก่ากาฬสินธุ์ (รอบวัดกลาง)

 ปรับปรุงทางเท้าบริเวณรอบวัดกลาง เพื่ อให้ประชาชนสัญจรไป – มาได้สะดวกและสวยงาม  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

3,268.00 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด  งบประมาณ 8,500,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู  ซอยพัฒนโพธิ์ (เสนอโดยชุมชนดงปอ)

 ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู  กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว  185.00 เมตร   ตามแบบแปลน

เทศบาลกำาหนด ณ  ชุมชนดงปอ  งบประมาณ 462,500 บาท
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3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำาซอยเกาะแก้วฝงขวามือ (เสนอโดยชุมชนดงปอ)

 ก่อสร้างท่อระบายน้ำา ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร  พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล. ความยาวรวม  770.00 เมตร  ตาม

แบบแปลนเทศบาลกำาหนด ณ ชุมชนดงปอ  งบประมาณ  3,080,000 บาท

6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งมนเช� อมถนนลาดยางสายแขวงการทาง  (ข้างโรงสีบุญสมดุล)

(เสนอโดยชุมชนวัดปาทุ่งศรีเมือง)

ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

2,250.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด  ณ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง  งบประมาณ 1,350,000 บาท 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยวิโรจน์รัตน์ 2 (เสนอโดยชุมชนวัดปา

ทุ่งศรีเมือง)

 ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40  เมตร ยาว 588.00 เมตร  ตาม

แบบแปลนเทศบาลกำาหนด  ณ  ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 1,470,000 บาท

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนอภัย-สงเปลือย (เสนอโดยชุมชนสงเปลือยใน)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร  กว้าง 4.00 เมตร ยาว  96.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

384.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด ณ ชุมชนสงเปลือยใน  งบประมาณ 230,400 บาท
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7. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำา ซอยอ่อนณะมัย (เสนอโดยชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา)

ก่อสร้างท่อระบายน้ำา ค.ส.ล. Ø 0.60  เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี ค.ส.ล.  ความยาวรวม 131.00 เมตร และ

ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30  เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 442.00 เมตร วางท่อระบายน้ำา

ค.ส.ล.Ø 0.60 เมตร ลอดถนนยาว 25.00 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด  ณ  ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนางบ

ประมาณ 1,679,000 บาท

8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. ซอยสุขสบายใจ 9 (เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ)

ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง  0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว 93.00 เมตร ตาม

แบบแปลนเทศบาลกำาหนด  ณ  ชุมชนสุขสบายใจ  งบประมาณ 232,500 บาท

9.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 13 (เสนอโดยชุมชนสุขสบายใจ

ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง  0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า  0.40 เมตร ยาว  108.00 เมตร ตาม

แบบแปลนเทศบาลกำาหนด ณ  ชุมชนสุขสบายใจ  งบประมาณ  270,000 บาท
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11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหลังอีซูซุ (เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี)

 ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู  กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40  เมตร ยาว 151.00 เมตร  ตาม

แบบแปลนเทศบาลกำาหนด  งบประมาณ 377,500 บาท

12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบักโจ้ (เสนอโดยชุมชนกุดยางสามัคคี)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 98.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 343.00

ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด  ณ ชุมชนกุดยางสามัคคี  งบประมาณ  205,800 บาท

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยหลังวัดสว่างคงคา ต่อจากโครงการเดิม

(เสนอโดยชุมชนวัดสว่างพัฒนา)

ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40  เมตร ยาว 46.00 เมตร  ตามแบบ

แปลนเทศบาลกำาหนด  ณ ชุมชนวัดสว่างพัฒนา  งบประมาณ 115,000 บาท

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างบ่อบำาบัดน้ำาเสีย  (เสนอโดยชุมชนคุ้มห้วย)

 ก่อสร้างรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยูกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า  0.40  เมตร ยาว 160.00 เมตร  ตาม

แบบแปลนเทศบาลกำาหนด  ณ ชุมชนคุ้มห้วย  งบประมาณ 400,000 บาท
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14. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านยายเงี่ยม (เสนอโดยชุมชนโพธิ์ ไทร)

 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

240.00  ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด  ณ ชุมชนโพธิ์ ไทร  งบประมาณ 144,000 บาท

15.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำา ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยศิวกร (เสนอโดย

ชุมชนริม-แก่งดอนกลาง)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 33.00   

ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำา  ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาว  87.00 เมตร  

ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด  ณ ชุมชนริมแก่งดอนกลาง  งบประมาณ 237,300 บาท 

16. โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟสท์ติกคอนกรีตถนนประดิษฐ์ ชุมชนหนองลิ้นจี่  

(เสนอโดยชุมชนหนองลิ้นจี่)

 เสริมผิวจราจรแบบแอสฟลท์ติกคอนกรีต  หนา 0.05 เมตร กว้าง 7.00 - 12.00 เมตร ความยาว 275 เมตร หรือ

มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร  ช่วงหน้าสถานีขนส่งไปทางวัดใต้ โพธิ์ค้ำา  ตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด

ณ  ชุมชนหนองลิ้นจี่  งบประมาณ 1,000,000 บาท
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ยุทธศาสตร์

ที่ 12
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
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1. โครงการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับเยาวชน  

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำาหรับเยาวชน เพื่ อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึง

ความสามารถ  ในกิจกรรมที่ตนเองถนัด โดยใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท

  - จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำาป เพื่ อดำาเนินกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่ อประโยชน์ต่อสังคม 

และกิจกรรมอื่ นๆ ของสภาเด็กและเยาวชน

2. โครงการประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการชุมชน

และผู้นำาชุมชน

 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้นำาชุมชน เพื่ อแจ้งข้อมูล

ข่าวสาร  ผลการดำาเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ที่ได้ดำาเนินการ และรับฟงปญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่แต่ละชุมชน

ได้เสนอเพื่ อให้ปรับปรุงแก้ไข งบประมาณ  540,000  บาท  

12.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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3. โครงการครอบครัวคุณธรรมนำาสังคมเมืองกาฬสินธุ์สู่ความเข้มแข็ง

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดำาเนินการโครงการครอบครัวคุณธรรมนำาสังคมเมืองกาฬสินธุ์  สู่ความเข้มแข็ง เพื่ อ

มุ่งเน้นตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญาในการดำาเนินชีวิต ปลูกฝงสร้างจิตสำานึกและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม

แก่ครอบครัว และชุมชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนและครอบครัวในการนำาหลักธรรม และเป็นการ

ปฏิบัติธรรม  เพื่ อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช-มหาราช บรมนาถบพิตร  โดยจัดงาน

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณพุทธมณฑลแก่งดอนกลาง ผู้นำาชุมชน พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป

ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำานวน 400 ราย งบประมาณ  40,000 บาท
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ยุทธศาสตร์

ที่ 13
สร้างความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน



           

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจำาปี 256478

1.  โครงการอุดหนุนสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ได้ ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดกิจกรรม

ของสมาคม โครงการนี้ ไม่ได้ดำาเนินการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร-นา 2019 (โควิด - 19) และ

งบประมาณตกเป็นเงินสะสมของเทศบาล  งบประมาณ 20,000  บาท

13.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชน

 เพื่อฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่กลุ่มอาชีพในชุมชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม

โครงการนี้ ไม่ได้ดำาเนินการ  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และงบประมาณ

ตกเป็นเงินสะสมของเทศบาล งบประมาณ 30,000 บาท 

13.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์
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ยุทธศาสตร์

ที่ 14
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน



           

รายงานกิจการและผลการปฏิบัติงาน ประจําป 256480

1. โครงการรักษาความปลอดภัยของอาคารในอาคารพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์และ

บริเวณสวนสาธารณะและบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง  

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝาระวังดูแลรักษา

ความปลอดภัยของอาคารในอาคารพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

และบริเวณสวนสาธารณะและบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง 

พื่ อความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการ  งบประมาณ

360,000  บาท

2.  โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย  

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ได้จัดทำาโครงการจ้างเหมาเอกชน

รักษาความปลอดภัย  เพื่ อเฝาระวังดูแลรักษาความปลอดภัยของ

ทรัพย์สินของทางราชการและเพื่ อเป็นการปองกันการลักขโมย

หรือโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ได้

เฝาระวังดูแลรักษาความปลอดภัยของทางราชการและการลักขโมย

หรือโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการและปองกันการเกิดอัคคีภัย

ต่อทรัพย์สินของทางราชการ  งบประมาณ 280,000 บาท

14.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้เพิ่มประสิทธิภาพงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำานวน  5  คน ในการปฏิบัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณ

600,000 บาท

14.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน







Part 1

Part 2

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง

“แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนเมือง”

โครงการในอนาคต

โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2566 - 2570  วงเงิน 628,176,000 บาท

โดยจะเริ่มลงมือดำาเนินการในปีงบประมาณ 2566  วงเงิน 100,381,000 บาท



Part 3

Part 4

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง

“แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนเมือง”

โครงการในอนาคต






