
 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ระหวางเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

 

 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

โทร 043-820201 
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Rectangle
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 โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๒๔๗



แบบ ผด.02

 ดําเนนิการ

แลวเสร็จ

 ระหวาง

ดําเนินการ

 ยังไมได

ดําเนินการ

 ยกเลิก/

ไมดําเนนิการ

1     โครงการบริการฟนฟูสมรรถภาพในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ 

(ศูนยโฮมสุข)

     1,500,000  กองสาธารณสุข

อบจ.กส


2    โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 400,000 กองการศึกษาฯ อบจ.

กาฬสินธุ


3    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมสตรีจังหวัดกาฬสินธุ        200,000 กองสวัสดิการสังคม 

อบจ.กส.


4     โครงการเขาปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม ประจําป พ.ศ.2565        150,000  เทศบาลตําบล

รองคํา/กอง

การศึกษาฯอบจ.กส


                     150,000

5     โครงการจัดงานมหกรรมประเพณีเส็งกลองรองคํา ประจําป 

2565

       100,000  เทศบาลตําบลดงลิง 

 อําเภอ กมลาไสย  /

กองการศึกษาฯ 

อบจ.กส



6     โครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันมาฆบูชา

 ประจําป  2565

         50,000  เทศบาลตําบลหนอง

แปน/กองการศึกษาฯ

อบจ.กส


    8  โครงการจัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญของดี  

อําเภอคํามวง

         50,000  อุดหนุนที่ทําการ

ปกครอง อําเภอคํา

มวง  /กองการศึกษาฯ

 อบจ.กส



                      50,000

    7  โครงการสงเสริมฟนฟูประเพณีศิลปวัฒนธรรม จังหวัด

กาฬสินธุ 

 เทศบาลเมือง/กอง

การศึกษาฯอบจ.กส

 ผลการดําเนินงาน

       300,000

 โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

ที่ตั้งไว 

(บาท)

 หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่  หมายเหตุ

 ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(บาท)

                     300,000

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

 ปงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ยุทธศาสตรที่ 1-หนา  4 



    9  โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี 

อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2565

       100,000  อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอฆอง

ชัย  /กองการศึกษาฯ

 อบจ.กส



                     100,000

  10  โครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีอําเภอดอนจาน 

ประจําป 2565

         50,000  อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอดอน

จาน  /กองการศึกษา

ฯ อบจ.กส



                      50,000

  11  โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของดี 

อําเภอยางตลาด ประจําปงบประมาณ 2565

       200,000  อุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอยาง

ตลาด


  12  โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจาปูกุงศรี รวมของดี  ถิ่น

ดงมูล อําเภอหนองกุงศรี

       100,000  อุดหนุนที่ทําการ

ปกครอง อําเภอ

หนองกุงศรี /กอง

การศึกษาฯ อบจ.กส



                     100,000

  13  โครงการจัดงานนมัสการองคพระธาตุพนมจําลองหวยเม็ก 

บุญกุมขาวใหญ อําเภอหวยเม็ก

       300,000  อุดหนุนที่ทําการ

ปกครอง อําเภอหวย

เม็ก  /กองการศึกษาฯ

 อบจ.กส



                     300,000

  14  โครงการจัดงานประเพณีบุญบายศรีสูขวัญขาวคูณลานสืบ

ตํานานพระแมโพสพ ประจําป 2565

       100,000  อุดหนุน สภา

วัฒนธรรมตําบลเหนือ

  อําเภอเมือง   /กอง

การศึกษาฯ อบจ.กส


                     100,000

  15  โครงการจัดทําหลังคาชั่วคราวคลุมซากดึกดําบรรพ  ในพื้นที่

แหลงซากดึกดําบรรพขึ้นทะเบียนภูนอย อําเภอคํามวง 

จังหวัดกาฬสินธุ

       176,250  อุดหนุนสํานักงาน

ทรัพยากรธรณีเขต 2 

กรมทรัพยากรธรณ/ี

สํานักปลัด อบจ.กส.


16  โครงการมหกรรมโปงลาง 

แพรวา กาฬสินธุ  

500,000  สํานักปลัดฯอบจ.กส


                     500,000

  17  โครงการปฏิบัติธรรม        200,000  กองการศึกษาฯอบจ.

กาฬสินธุ


                     200,000



18   สงเสริมและอนุรักษประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม        450,000  กองการศึกษาฯอบจ.

กาฬสินธุ


19   โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตนแบบจังหวัดกาฬสินธุ 

(Yong Smart Farmer)

       300,000  กองสวัสดิการสังคม 

อบจ.กาฬสินธุ


  20 โครงการพัฒนาสงเสริมอาชีพกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัด

กาฬสินธุ

300,000  กองสวัสดิการสังคม 

อบจ.กาฬสินธุ


21  โครงการอบรมดานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 200,000  กองสวัสดิการสังคม 

อบจ.กาฬสินธุ


  22  โครงการเขาคายพัฒนาภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 80,000  กองการศึกษาฯอบจ.

กาฬสินธุ


  23  โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น   80,000  กองการศึกษาฯอบจ.

กาฬสินธุ


  24 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียน  สังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

400,000  กองการศึกษาฯ

 อบจ.กาฬสินธุ


  25 โครงการทุนการศึกษา สําหรับนักเรียน นักศึกษา ผูยากจน

หรือผูดอยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ

759,000  กองการศึกษาฯ

 อบจ.กาฬสินธุ


  26 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   100,000  กองการศึกษาฯ

 อบจ.กาฬสินธุ


  27 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมกับ

สถาบันอุดมศึกษา (MOU )

300,000  กองการศึกษาฯอบจ.

กาฬสินธุ


  28 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)        2,060,500  กองการศึกษาฯอบจ.

กาฬสินธุ


  29 โครงการพัฒนาศูนยประสานงานวิชาการ 9 กลุมสาระการ

เรียนรูโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

100,000  กองการศึกษาฯอบจ.

กาฬสินธุ 

  30 โครงการลูกเสือทองถ่ินแหงชาต ิ  70,000  กองการศึกษาฯอบจ.

กาฬสินธุ


  31 โครงการวันคร ู  100,000  กองการศึกษาฯอบจ.

กาฬสินธุ


                     100,000
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  32 โครงการศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา  50,000  1.กองการศึกษาฯ

อบจ.กาฬสินธุ

2.โรงเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวน

จังหวดักาฬสินธุ 12 

โรงเรียน



  33 โครงการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรูสู

ศตวรรตที่  21

4,032,000  กองการศึกษาฯอบจ.

กาฬสินธุ


  34 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุและ

โรงเรียนในสังกัด

70,000  กองการศึกษาฯอบจ.

กาฬสินธุ 

  35 โครงการสงเสริมอาชีพสรางรายไดระหวางปดภาคเรียน  

ใหแกนักเรียนในสังกัด

100,000  กองการศึกษาฯอบจ.

กาฬสินธุ


  36 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนอง

หาง

       150,000  โรงเรียนหนองหาง

พิทยา


  37 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ โรงเรียนหนองหาง

พิทยา

100,000  โรงเรียนหนองหาง

พิทยา


38 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

250,000        กองการเจาหนาที่ 

อบจ.กส.


39   โครงการฝกอบรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด องคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

50,000  กองการเจาหนาที่ 

อบจ.กส.


40  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรของ

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

150,000        กองการเจาหนาที่ 

อบจ.กส.


41  โครงการรูรักษ สามัคคี พลเมืองด ีตามวิถีประชาธิปไตย 300,000       สํานักงานเลขานุการ 

อบจ.กส.


42 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองคการ

บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

50,000  กองการเจาหนาที่ 

อบจ.กส.


43  โครงการใหความรู ปลุกจิตสํานึกในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ใหแก คณะผูบริหาร ขาราชการ 

ลูกจางประจําและพนักงานจาง

50,000  กองการเจาหนาที่ 

อบจ.กส. 

44  โครงการอบรมสัมมนากิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด 300,000 กองการเจาหนาที่ 

อบจ.กส.




45  โครงการฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 200,000 กองการเจาหนาที่ 

อบจ.กส.


46 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัตงิานในระบบบัญชี

คอมพิวเตอร (E-LAAS) ขององคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ

60,000 กองคลัง อบจ.กส



47  โครงการฝกอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธี

ทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ระบบ  e-Market ระบบ 

e-bidding ตามกฎหมายพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

60,000 กองพัสดุฯ อบจ.กส.



48  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรายได 60,000 กองคลัง อบจ.กส. 
49  โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด

ดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และใหคําแนะนํา

เกี่ยวกับการดําเนินงานแกบุคลากรของโรงเรียน

30,000 หนวยตรวจสอบ

ภายใน อบจ.กส
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