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สวนที่ 1
บทนํา
1. ความสําคัญการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชน
อยางไรก็ตาม แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นทีด่ ีมากเพียงใด แตหากไม
สามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงเปนเครื่องมือที่จะชวยในการบงบอกวา ผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายหรือไม เปนขอมูลในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือยุติการดําเนินการ ซึ่งถือเปนหนาที่
สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึง
จําเปนตองมีองคกรที่ทําหนาที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลเปนกระบวนการสําคัญในการในการใหขอมูลยอนกลับตอฝายบริหาร
และฝายปฏิบัติการวาการดําเนินการที่ผานมาเปนตามเปาหมายหรือไม กิจกรรมหรือการดําเนินการมีปญหา
อุปสรรคในเรื่องใด ควรปรับปรุงแกไขในเรื่องใด ในที่นี้แบงออกเปน 3 ประเด็นหลัก
เปาหมายเชิงคุณภาพ คือ ความสําเร็จของการปฏิบัติ หรือการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไวในแตละระยะ เปาหมายเชิงคุณภาพยังเกี่ยวกับการใชทรัพยากร วาผลงานที่ไดสอดคลองกับ
ทรัพยากรที่ใชหรือไม มีความสูญเสียหรือสิ้นเปลืองในกระบวนการใดหรือไม ผลที่ไดในแตละชวงเปนไปตามที่
คาดหวังหรือไม
เปาหมายดานเวลา คือ ผลการดําเนินการในแตละชวงเวลาเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม
ผลการดําเนินที่ลาชากวาเปาหมายยอมสอดคลองกับทรัพยากรดานตาง ๆ เชน เงิน คน
เปาหมายดานการเงิน คือ การใชจายงบประมาณในการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการใช
จายหรือไม สามารถดําเนินการจนแลวเสร็จโครงการหรือไม ทั้งนี้เปาหมายทั้งสามระดับจะสะทอนออกมาให
เห็นไดจากการติดตามประเมินผลสามสวน
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการประกาศใชแผนพัฒนา และนําแผนพัฒนาไปสูการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม การจายขาดเงินสะสม งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใชจายงบประมาณก็จะตองมีการ
ตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการ
ใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงมีวัตถุประสงคสําคัญ (purposes of evaluation) หลาย
ประการดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร การประเมินผลจะทําใหทราบวาการที่
รับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและการบริหารมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะการ

ใชทรัพยากรทั้งบุคลากรและงบประมาณ ตลอดอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการนํานโยบายไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ การประเมินผลจะทําใหทราบวามีปญหาจากภายในองคการ
หรือจากภายนอกองคการ การทราบขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการแสวงหาแนวทางการ
ปรับปรุงการจัดการและการบริหารใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน การประเมินผลจะทําใหทราบวาแผนงานตาง ๆ ที่กําหนดขึ้น มีความ
เหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด หากพบวาแผนงานมีขอบกพรอง การประเมินผลจะ
ชวยชี้แนะจุดสําคัญที่จําเปนตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรที่ตองใชไปแลว ชวงเวลาที่จะตองกระทําใหสําเร็จ ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ การประเมินผลจะทําให
ทราบวาจะตองทําการเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแคไหน
การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เปนตน
4. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม การประเมินผลจะทําใหทราบ
วามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนํามา
ประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุประสงค
ยิ่งขึ้น
5. เพื่อความกระจางชัดของแผนงาน การประเมินผลตั้งแตจุดเริ่มตนของแผนงานจนกระทั่งจุด
สุดทายของแผนงานจะทําใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค และปญหา อุปสรรคเหลานั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน
ของแผนงานใหมีความกระจางชัด เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป
6. เพื่อพัฒนาแผนงาน การประเมินผลจะทําใหทราบวาแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths)
และจุดออน (weaknesses) อะไรบาง และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เมื่อไดทํา
การวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. เพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน ในการประเมินผลโครงการนั้น
จะตองเขาใจวามีผูสนับสนุนทางการเงิน 2 สวนคือ สวนแรก คือผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนํา
โครงการไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ และสวนที่สอง คือผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผล
โครงการ ทั้งผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลตางตองการทราบวา ผล
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการ
หรือไม ดังนั้น การประเมินผลจึงเปนเครื่องมือในการตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทาง
การเงินทั้งสองสวน
8. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่น การประเมินผลจะชี้ใหเห็นวา
แนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด
มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานั้นจะแกไขไดอยางไร ดังนั้น การ
ประเมินผลจึงมีบทบาทสําคัญที่จะบอกวาแนวคิดเริ่มใหมนี้ไดผลเพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวน
ใดบาง

9. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ หรือใหการสนับสนุนโครงการหนึ่งและ
ยกเลิกอีกโครงการหนึ่ง การประเมินผลจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดี
สมควรจะขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลอง
กับการแกไขปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มี
ลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทน
นอยกวามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ครั้งนี้ มีขั้นตอนการดําเนินการ ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวนหลัก คือ ขั้นตอนการการ
แตงตั้งคณะกรรมการ กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงาน ขั้นตอนการการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และขั้นตอนการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
สามารถอธิบายรายละเอียด ดังนี้
1. การแตงตั้งคณะกรรมการ กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงาน ในขั้นตอนนี้ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไข
เพิ่มเติม คณะกรรมการประกอบดวย สมาชิกสภาทองถิ่น จํานวนสามคน ผูแทนประชาคมทองถิ่นจํานวนสอง
คน ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวนสองคน หัวหนาสวนราชการจํานวนสองคน ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน
รวมจํานวน 11 คน คณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป
4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการไดครบจํานวน 11 คน ตามระเบียบแลวจึงเชิญประชุม
คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทํา
หนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ ในขั้นตอนนี้
คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ เพื่อใหมีหนาที่รวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พรอมรายงานผลการดําเนินการที่
ไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ
2. การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวม
ออกติดตามประเมินผลโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ซึ่งไดกําหนดเปน

การติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม–ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม–มีนาคม) ไตรมาสที่ 3
(เมษายน–มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม–กันยายน) และในระหวางหวงแตละไตรมาสไดออกติดตาม
ประเมินผลโครงการที่องคการบริหารสวนจังหวัดอุดหนุนใหแกหนวยงานอื่น รวมทั้งติดตามประเมินผล
โครงการของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ตามวัตถุประสงคของการติดตามที่กําหนดไว โดยใชวิธีการทางสถิติพื้นฐาน เชน คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การพรรณนา เปนตน เมื่อออกติดตามและประเมินผลเสร็จแตละไตรมาส ก็จะเชิญประชุม
คณะกรรมการเพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลในแตละไตรมาส
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เมื่อ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวมออกติดตามประเมินผลโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2562 ครบทั้ง 4 ไตรมาสแลว คณะอนุกรรมการจัดทํารางรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอตอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ
แกไข และเพิ่มเติม เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จเรียบรอย จึงรายงานผลใหนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุทราบ เพื่อเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ พรอมทั้งจัดทําประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่รายงานผลและเสนอความเห็น และปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือที่ใชการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
ประกอบ 6 แบบ ดังนี้
1. แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการ
2. แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานในภาพรวม
3. แบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ
4. แบบติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนที่ไดรับจากองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ
5. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.25612565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
6. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.25612565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู
โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อใหขอมูล
ปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวา

ที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ
ในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดําเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่
กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไมอยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปน
อยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการ
ตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและ
ประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป
นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูล
ที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได
การติดตามและประเมินผลมีคุณคาและความสําคัญ หลายประการคือ
1. เปนภารกิจที่สําคัญของระบบการวางแผนและการบริหารแผน/โครงการ ที่มีสวนสําคัญในการ
ควบคุมคุณภาพงาน ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินโครงการเปนการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งดําเนินงาน
อยางมีระบบทุกสวนของโครงการและปจจัยทุกชนิดที่ใชในการดําเนินงานทั้งปจจัยนําเขา (inputs)
กระบวนการ (process) และผลงาน (outputs) จะไดรับการตรวจสอบทุกขั้นตอน และนําซึ่งขอมูลที่จําเปน
อันเปนขอมูลยอนกลับที่จะนํามาใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน เพราะนอกจากนี้จะชี้ใหเห็นขอบกพรองของ
การปฏิบัติงานแลวยังชี้ใหเห็นผลการปฏิบัติงานซึ่งไมสามารถทราบไดจากการะบวนการวางแผน
2. เปนเครื่องมือที่ชวยใหฝายบริหารสามารถปรับปรุงระบบการวางแผนและบริหารแผนดวยการให
ขอมูลที่ตอเนื่อง ทําใหสามารถปรับสภาพการปฏิบัติใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง สามารถควบคุมแผน
และโครงการใหเปนไปตามทิศทางที่กําหนดไว
3. การประเมินชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชนเต็มที่ ทั้งนี้เพราะการ
ประเมินโครงการจะตองวิเคราะหทุกสวนของโครงการ ขอมูลใดหรือปจจัยใดที่จะเปนปญหาจะไดรับการ
ปรับปรุงแกไขเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดหรือใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม คุมคาทรัพยากรทุกชนิดจะไดรับ
การจัดสรรใหอยูในจํานวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแกการดําเนินงาน
4. การประเมินโครงการมีสวนในการสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงานตามโครงการเพราะการ
ประเมินโครงการมิใชเปนเปนควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แตเปนการศึกษาวิเคราะหเพื่อนํามาปรับปรุง
แกไขและเสนอแนะวิธีการใหม ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติโครงการยอมจะนํามาซึ่งผลงานที่ดี เปนที่ยอมรับของผูที่
เกี่ยวของ โดยลักษณะเชนนี้ยอมทําใหผูปฏิบัติมีกําลังใจ มีความพึงพอใจและมีความตั้งใจกระตือรือรนที่จะ
ปฏิบัติงานตอไปและมากขึ้น
โดยสรุปแลวประโยชนที่ไดจากการติดตามและประเมินผล มีดังนี้
1. ทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการดําเนินโครงการ
2. ทราบขอดี/ขอบกพรอง ตลอดจนปจจัยที่ทําใหการดําเนินโครงการมีปญหาทําใหสามารถแกไขได
ทุกจุดอยางทันทวงที และหรือในโอกาสตอไป
3. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการ
๔. สามารถเก็บรวบรวม/วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ เพื่อนําเสนอผลการดําเนิน
โครงการในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร ทําใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากผูเกี่ยวของ

๕. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับโครงการ มีความสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และ
กระตือรือรนในการทํางาน ทําใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากผูเกี่ยวของ
6. ผูบริหารระดับตาง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัย/สังการไดอยางรัดกุมมีเหตุผล
7. สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานของโครงการตลอดจนผูเกี่ยวของ

สวนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2561
1.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2561
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 มาตรา 253 กําหนดให องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ
รวมตลอดทั้งมีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 12 กําหนดใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอผลการติด ตามและประเมิ นผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท องถิ่ น พรอมทั้ ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 องคการบริหาร
ส ว นจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ จึ งขอประกาศผลการดํ าเนิ น งานการจั ด ทํ างบประมาณ การใช จ าย และผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา
เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ องคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ ดังนี้
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1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่น
การวางแผน องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติ
ไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสว นรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาตอไป
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุกาฬสินธุ ไดประกาศใชแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 โดยไดกําหนดโครงการที่จะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) รายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร

จํานวน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มี
164
คุณภาพ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ
70
สงเสริมการทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา
70
เกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ
615
พัฒนาการศึกษาทองถิ่น
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1,085
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคง
5
ภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการ
บริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี
รวม 2,009

2561
งบประมาณ
จํานวน
206,159,000 152

2562
งบประมาณ
จํานวน
195,734,000 153

2563
งบประมาณ
จํานวน
198,694,000 151

2564
งบประมาณ
196,174,000

34,582,000

75

39,687,000

73

39,837,000

73

39,837,000

18,494,270

46

7,510,000

45

7,510,000

45

7,510,000

372,942,080

550

365,118,000

547

359,358,000

539

355,600,000

3,051,270,834
3,210,000

730
-

2,453,513,083
-

695
-

2,613,335,724
-

682
-

2,269,205,724
-

3,218,734,724 1,490

2,868,326,724

3,686,658,184 1,553
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1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ
การจัดทํางบประมาณ ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดประกาศใชขอบัญญัติ
งบประมาณ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณจํานวน 439
โครงการ งบประมาณ 257,925,076.06 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร
ภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี

17
23
10
40
346
3

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
17,795,100
2,955,250
2,378,540
20,665,920
212,630,266
1,500,000

รวม

439

257,925,076

ยุทธศาสตร

โครงการ

1.4 ผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน
การใชจายงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีการใชจายงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 302 โครงการ
จํานวนเงิน 151,405,335 บาท มีการเบิกจายงบประมาณจํานวน 114 โครงการ จํานวนเงิน
48,332,747 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริม
การทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนา
การศึกษาทองถิ่น
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคงภายในและ
พัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการ
บานเมืองที่ดี
รวม

จํานวน การกอหนี้ผูกพัน/ จํานวน
โครงการ ลงนามในสัญญา โครงการ
7
1,550,920
5

การเบิกจาย
งบประมาณ
1,055,920

3

346,719

2

296,719

1

200,000

1

200,000

17

4,389,787

15

3,948,332

271
3

143,702,689
1,215,220

89
2

41,999,700
832,076

302

151,405,335
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1.5 ปญหา อุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2561
ดานงบประมาณ
1. โครงการ/กิจกรรม ไมไดดําเนินการตามแผน เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอในการ
ดําเนินการ
2. การอนุมัติงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตรที่ 1 ,2,3,4 และ 6 มีสัดสวนที่นอยมาก
เมื่อเทียบกับยุทธศาสตรที่ 5
ขอเสนอแนะ
ควรจัดสรรงบประมาณใหมีสัดสวนที่สมดุลเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่ไดตั้งไว
ดานเวลา
1. การดําเนินโครงการบางโครงการ ดําเนินการเมื่อใกลสิ้นปงบประมาณ ซึ่งมีความเรงรีบ ทํา
ใหผลการดําเนินโครงการมีความเสี่ยง เกิดความผิดพลาดและมีผลลัพธไมดีเทาที่ควร
ขอเสนอแนะ
สวนราชการผูรับผิดชอบโครงการควรดําเนินการใหเปนไปตาม เพื่อไมใหการเบิกจาย
งบประมาณกระจุกตัวอยูในไตรมาสที่ 4 และมีการดําเนินโครงการในหวงเวลาที่เหมาะสมของแตละ
โครงการ
ดานการดําเนินโครงการ
1. โครงการดานโครงสรางพื้นฐานที่พบวาเกิดการชํารุดเสียหาย ปายโครงการหายเปนประจํา
มีการแจงประสานกองชาง และกองพัสดุและทรัพยสินใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหา แต
ยังไมมีการรายงานจึงไมทราบผลการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว
2. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑใหกับโรงเรียนในสังกัด มีการใชงบประมาณคอนขางสูง ควรมี
การเก็บรักษาที่เหมาะสมปลอดภัยเพื่อปองกันการชํารุดเสียหาย
3. โครงการที่มีผูเขารวมโครงการจํานวนมากเกินไปทําใหผูเขารวมโครงการไดรับประโยชน
และความรูนอยกวาที่ควรจะเปน
4. ในการดําเนินโครงการบางโครงการสวนราชการมีการแจงกําหนดการลาชา/ไมแจงโครงการ
ทําใหเกิดปญหาในการติดตามประเมินผลและไมไดติดตามประเมินผลในบางโครงการ
ขอเสนอแนะ
1. หนวยงานที่เกีย่ วตองแจงผลการแกไขความชํารุดเสียของโครงการดานโครงสรางพื้นฐานให
ผูบริหารและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลทราบผลและความคืบหนาในการแกไขปญหา
2. ควรมีแผนและการตรวจสอบ ซอมบํารุง ครุภัณฑโรงเรียนในสังกัด หรือจัดอบรมใหความรู
ในการดูแล บํารุงรักษา กับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด
3. ควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยเนนกิจกรรมกลุมยอย
4. ควรมีการจัดทํา KPI ขอโครงการใหชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใหการวัดผลมี
ความเที่ยงและสามารถสะทอนผลการดําเนินโครงการที่ตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใชแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให
แลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น ประกอบดวย
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน
3. ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย
(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน
(5) กลยุทธ 5 คะแนน
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใชแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให
แลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน
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2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน (ขอนีต้ ัด
ออกเนือ่ งจากเกณฑไมสัมพันธกับเคาโครงแผนพัฒนาทองถิ่นฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับ
ดังกลาว)
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน ขอนีต้ ดั ออก
เนื่องจากเกณฑไมสัมพันธกับเคาโครงแผนพัฒนาทองถิ่นฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาว)
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 คะแนน
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5
คะแนน
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 5 คะแนน
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 5
คะแนน
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน
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สวนที่ 3
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดประชุมเพื่อ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 หลังจากที่องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุประกาศใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ในการประชุมดังกลาว
คณะกรรมการไดดําเนินใหคะแนนตามเกณฑและแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดเสร็จเรียบรอยแลว
รายละเอียดตามหัวขอที่ 1 และ 2 ดังนี้
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดคะแนนรวม 92.60 จากคะแนนเต็ม 100
คะแนน รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1 สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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1.2 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ คะแนนรายขอของขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูล
พื้นฐาน ไดคะแนนรวมเทากับ 16.60 คะแนน
ตารางที่ 2 คะแนนรายขอของขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ประเด็นการ
พิจารณา
1. ขอมูลสภาพ
ทั่วไปและ ขอมูล
พื้นฐานของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะ
ของ แหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
และ ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ
(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ
(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว การบริการ การทองเทีย่ ว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้าํ )
(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคา
พื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
หรือ การใชขอมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมทองถิน่ รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการ ประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด
รวมทํา รวม ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจ หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คะแนนรวม
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คะแนน
เต็ม
20
(3)

คะแนน
ที่ได

(2)

2.00

(2)

2.00

(2)

2.00

(2)

2.00

(2)

2.00

(2)

2.00

(2)

0.00

(3)

1.90

20

16.60

2.70
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1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ คะแนนรายขอของการวิเคราะหสภาวการณและ
ศักยภาพ ไดคะแนนรวมเทากับ 18.30 คะแนน
ตารางที่ 3 คะแนนรายขอของการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
ประเด็นการพิจารณา
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตร จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นโยบายของ ผูบ ริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการ
พัฒนาทองถิ่น
(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปน
ตน
(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริม อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน
(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พืน้ ที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มผี ลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพือ่ ประเมินสถานภาพการพัฒนา
ใน ปจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงาน ไดแก
S-Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดออน) O-Opportunity
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)
คะแนนรวม
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คะแนน
เต็ม
20
(5)

คะแนนที่
ได

(3)

2.00

(3)

3.00

(3)

3.00

(3)

3.00

(3)

3.00

20

18.30

4.30
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1.4 ยุทธศาสตร
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ คะแนนรายขอของยุทธศาสตร ไดคะแนนรวม
เทากับ 57.70 คะแนน
ตารางที่ 4 คะแนนรายขอของยุทธศาสตร
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

3. ยุทธศาสตร
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น
ประเด็น ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand
4.0
3.2 ยุทธศาสตรของ
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
องคกรปกครองสวน
ของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตร
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร 20 ป และ
Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน
สอดคลองกับโอกาส และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ สัมพันธกบั โครงการพัฒนา
ทองถิ่น
3.5 กลยุทธ
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตาม
อํานาจหนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทีจ่ ะนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน หรือ แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิง่ ที่จะ
ดําเนินการใหบรรลุวิสยั ทัศนนั้น
3.6 เปาประสงคของแต เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
ละประเด็นกลยุทธ
สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน
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คะแนน
เต็ม
60
(10)

คะแนนที่
ได

(10)

9.60

(10)

9.70

(5)

5.00

(5)

4.70

(5)

4.50

9.50
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม

รายละเอียดหลักเกณฑ
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อให
บรรลุ วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปาประสงค ตัวชีว้ ัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น
ที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว
ความเชื่อมโยงองครวมที่นาํ ไปสูก ารพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง สวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น

คะแนนรวม
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คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได
(5)
4.90
(5)

4.80

(5)

5.00

60

57.70
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2. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
2.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดคะแนนรวม 72.30 จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน
คิดเปนรอยละไดเทากับ 90.38 รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 5-8
ตารางที่ 5 สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
ประเด็นการพิจารณา

คะแนน

คะแนนที่
ได
10.00
10.00

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
10
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
10
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
4.90
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
(5)
4.90
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณ
(5)
4.80
ไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(5)
4.10
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
(5)
4.20
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
(5)
4.00
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
(5)
4.50
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง
(5)
4.30
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(5)
4.40
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
(5)
3.60
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาด
(5)
4.30
วาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
(5)
4.30
รวมคะแนน
80
72.30
**หมายเหตุ ในขอลําดับที่ 2,3 คณะกรรมการพิจารณาตัดออกจากเกณฑการประเมิน เนื่องในหัวขอ
ดังกลาวไมมีในแบบเคาโครงแผนพัฒนาทองถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ คะแนนรายขอของการสรุปสถานการณการ
พัฒนา ไดคะแนนรวมเทากับ 10.00 คะแนน
ตารางที่ 6 คะแนนรายขอของการสรุปสถานการณการพัฒนา
ประเด็นการพิจารณา
1. การสรุป
สถานการณ การ
พัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวน ทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการ เปลี่ยนแปลงทีม่ ีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการ วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม,
ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม)
คะแนนรวม

คะแนน
เต็ม
10

คะแนน
ที่ได
10.00

10

10.00

2.3 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ คะแนนรายขอของการสรุปสถานการณการ
พัฒนา ไดคะแนนรวมเทากับ 10.00 คะแนน
แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
ตารางที่ 7 คะแนนรายขอของแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

4. แผนงานและ
1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
ยุทธศาสตรการพัฒนา กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จน
นําไปสูการ จัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มพี ื้นที่ติดตอกัน
คะแนนรวม
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คะแนน
เต็ม
10

คะแนน
ที่ได
10.00

10

10.00
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2.4 โครงการพัฒนา
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ คะแนนรายขอของโครงการพัฒนา ไดคะแนนรวม
เทากับ 52.30 คะแนน
ตารางที่ 8 คะแนนรายขอของโครงการพัฒนา
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อ โครงการ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อานแลวเขาใจไดวา จะพัฒนาอะไรในอนาคต
5.2 กําหนด
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลอง
สอดคลองกับโครงการ กับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชดั เจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปาหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
ของโครงการ) มีความ เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร
ชัดเจนนําไปสูการตัง้
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่
งบประมาณไดถูกตอง ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทําทีไ่ หน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง
5.4 โครงการมีความ โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง
สอดคลองกับแผน
ความสามารถใน การแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง
ยุทธศาสตร 20 ป
ศักยภาพคน (4) การสราง โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม (5) การสรางการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน
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คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได
60
(5)
4.90

(5)

4.90

(5)

4.80

(5)

4.10
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคม
แหงชาติ

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่ เปนเปาหมาย
ระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสู
รายไดสงู (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสราง สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมลาทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการ
แผนดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
สอดคลองกับ Thailand เศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
4.0
ขับเคลื่อนดวย นวัตกรรม ทานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสนิ คาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดวย ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม
(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน ภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ
ความคิด สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม
ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคลอง โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
กับยุทธศาสตรจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกาํ หนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลือ่ นการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม
สามารถแยกสวนใด สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปน โครงการเชื่อมตอหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได กําหนดขึน้ ที่เปนปจจุบัน
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คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได
(5)
4.20

(5)

4.00

(5)

4.50

หนา 21

ตารางที่ 8 (ตอ)
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

5.8 โครงการแกไข
ปญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรางให
ประเทศชาติ มัน่ คง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มี
ความ สอดคลองกับ
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เปนโครงการที่ดาํ เนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอ
ยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิด
ความยั่งยืน ซึง่ มีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มัง่ คั่ง
ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พฒ
ั นาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5
ประการในการ จัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity)
(5) ความโปรงใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
การ ราคาถูกตองตาม โครงการ ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง
หลัก วิธีการงบประมาณ ราคากลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ
5.11 มีการกําหนด
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator
ตัวชี้วัด (KPI) และ
: KPI) ที่สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล
สอดคลองกับ
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน
วัตถุประสงค และผลที่ การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอัน
คาดวาจะไดรับ
เกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งทีไ่ ดรับ (การคาดการณ
คาดวาจะไดรับ)
5.12 ผลที่คาดวาจะ ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตาม
ไดรับสอดคลองกับ
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผล
วัตถุประสงค
หรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มี
ความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3)
ระบุสิ่งทีต่ องการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัตไิ ด (4) เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับ
ความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได
รวมคะแนน
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คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได
(5)
4.30

(5)

4.40

(5)

3.60

(5)

4.30

(5)

4.30

60

52.30
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สวนที่ 4
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร
เปนการแสดงผลการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุตามแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ ป 2562 ในภาพรวมและรายยุทธศาสตร ดังนี้
ตาราง สรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุในภาพรวม

ยุทธศาสตร

แผนพัฒนา อบจ.กาฬสินธุ
ป 2562
จํานวน

งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ
จํานวน

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงเสริมการทองเที่ยว

167

211,569,500

19

13,953,543

78

47,187,000

21

6,650,000

3. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

50

9,610,000

10

2,860,000

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ
พัฒนาการศึกษาทองถิ่น

608

385,104,000

57

12,689,070

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคง
ภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต
การบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี

1,264 2,779,074,788

รวม

2,168 3,472,645,288

2

526 326,940,730

40,100,000

1

634

100,000

363,193,343

จากตารางสรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุในภาพรวม พบวา มีการบรรจุ
โครงการไวในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ป 2562 รวม 6 ยุทธศาสตร ทั้งสิ้น จํานวน
2,168 โครงการ งบประมาณ 3,472,645,288 บาท สามารถนําไปดําเนินการไดจํานวน 634 โครงการ
งบประมาณ 363,193,343 บาท แยกเปนรายยุทธศาสตรไดดังนี้
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1) ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จํานวน 167 โครงการ
งบประมาณ 211,569,500 บาท สามารถนําไปดําเนินการไดจํานวน 19 โครงการ งบประมาณ
13,953,543 บาท
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 78 โครงการ
งบประมาณ 47,187,000 บาท สามารถนําไปดําเนินการไดจํานวน 21 โครงการ งบประมาณ
6,650,000 บาท
3) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 50
โครงการ งบประมาณ 9,610,000 บาท สามารถนําไปดําเนินการไดจํานวน 10 โครงการ งบประมาณ
2,860,000 บาท
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น จํานวน 608 โครงการ
งบประมาณ 385,104,000 บาท สามารถนําไปดําเนินการไดจํานวน 57 โครงการ งบประมาณ
12,689,070 บาท
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 1,264 โครงการ งบประมาณ
2,779,074,788 บาท สามารถนําไปดําเนินการไดจํานวน 526 โครงการ งบประมาณ 326,940,730
บาท
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงาน
กิจการบานเมืองที่ดี จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 40,100,000 บาท สามารถนําไปดําเนินการได
จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000บาท
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1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตารางการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร

แผนพัฒนา อบจ.กาฬสินธุ
ป 2562
จํานวน
งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ
จํานวน

รอยละของ รอยละของ
จํานวน งบประมาณ
โครงการที่ โครงการที่
งบประมาณ
ไดอนุมัติ
ไดอนุมัติ
งบประมาณ งบประมาณ
13,953,543
3.00
3.84

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน
167
211,569,500
19
และสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
78
47,187,000
21
6,650,000
เศรษฐกิจและสงเสริมการ
ทองเที่ยว
3. ยุทธศาสตรการสงเสริม
50
9,610,000
10
2,860,000
และพัฒนาเกษตรกรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
608
385,104,000
57
12,689,070
องคกรและพัฒนาการศึกษา
ทองถิ่น
5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
1,264 2,779,074,788
526 326,940,730
โครงสรางพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
2
40,100,000
1
100,000
ความมั่นคงภายในและพัฒนา
ระบบบริหารภายใตการ
บริหารงานกิจการบานเมืองที่
ดี
รวม
2,168 3,472,645,288
634 363,193,343
การวัดผลในเชิงปริมาณสําหรับโครงการที่ตั้งไวในแผนพัฒนาเปรียบเทียบกับ
โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณคิดเปนรอยละ

3.31

1.83

1.58

0.79

8.99

3.49

82.97

90.02

0.16

0.03

100.00
100.00
29.24

จากตารางการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นําเสนอเปน 2 สวนดังนี้
1.2.1 การวัดผลในเชิงปริมาณพบวาโครงการที่จัดตั้งในแผนพัฒนา จํานวน 2,163 โครงการ
ในภาพรวมมีการอนุมัติงบประมาณจํานวน 643 โครงการ งบประมาณ 363,193,343 บาท คิดเปนรอย
ละ 29.24 แยกรายยุทธศาสตรไดดังนี้
1) ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จํานวนโครงการที่ไดอนุมัติ
งบประมาณ คิดเปนรอยละ 3.00 จํานวนงบประมาณโครงการที่ไดอนุมัติงบประมาณ คิดเปนรอยละ 3.84
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว จํานวนโครงการที่ไดอนุมัติ
งบประมาณ คิดเปนรอยละ 3.31 จํานวนงบประมาณโครงการที่ไดอนุมัติงบประมาณ คิดเปนรอยละ 1.83
3) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น จํานวนโครงการที่ได
อนุมัติงบประมาณ คิดเปนรอยละ 1.58 จํานวนงบประมาณโครงการที่ไดอนุมัติงบประมาณ คิดเปนรอยละ
0.79
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4) ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น จํานวนโครงการที่ไดอนุมัติ
งบประมาณ คิดเปนรอยละ 8.99 จํานวนงบประมาณโครงการที่ไดอนุมัติงบประมาณ คิดเปนรอยละ 3.49
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวนโครงการที่ไดอนุมัติงบประมาณ คิดเปน
รอยละ 82.97 จํานวนงบประมาณโครงการที่ไดอนุมัติงบประมาณ คิดเปนรอยละ 90.02
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงาน
กิจการบานเมืองที่ดี จํานวนโครงการที่ไดอนุมัติงบประมาณ คิดเปนรอยละ 0.16 จํานวนงบประมาณ
โครงการที่ไดอนุมัติงบประมาณ คิดเปนรอยละ 0.03
1.2.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ แยกเปนรายยุทธศาสตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ มีการดําเนินการโครงการ เชน
โครงการติดตามและประเมินผลกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปน เปนการติตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานการใชจายเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ บาท
ผูรับบริการจากศูนยโฮมสุขมาตรฐานและศูนยโฮมสุขพัฒนา จํานวน 56 แหง จํานวน 2,500 คน โดยรวม
ผูรับบริการจากศูนยโฮมสุขมีความพึงพอใจตอการทํางานของศูนยโฮมสุข สวนใหญระดับคะแนน 10
คะแนน จํานวน 1,114 คน (คิดเปนรอยละ 44.56) และผลผลิตในเชิงคุณภาพ พบวา องคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ ไดทํางานรวมกับหนวยงานองคกรภาคีตางๆ ไดแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ โรงพยาบาลชุมชน/ทั่วไปและ อบต./เทศบาล จนเกิดภาคีเครือขายในการ
ทํางานเกี่ยวกับคนพิการและผูสูงอายุมากขึ้นและมีการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ของกลุมเปาหมายระหวาง
หนวยงานมากขึ้น เกิดการฟนฟูสมรรถภาพในชุมชนอยางมีสวนรวม ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว ทําให
คุณภาพชีวิตของกลุมเปาหมายดีขึ้น คนในชุมชนมีทักษะในการดูแลชวยเหลือดานการฟนฟูสมรรถภาพแก
กลุมเปาหมายและเปนการเปดโอกาสใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เกิดความภาคภูมิใจในชุมชน เกิด
ภาพ “ชุมชนไมทอดทิ้งกัน” อบต./เทศบาล ไดประโยชนโดยตรงในการดูแลกลุมเปาหมายจากศูนยโฮมสุข
เชน การฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพในชุมชน (โดยนักกายภาพบําบัดและอาสาสมัครศูนยโฮมสุข)
การปรับสภาพแวดลอมที่อาศัย (บาน) สําหรับคนพิการ ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ กับ อบต./เทศบาล ในการจัดบริการเพื่อกลุมเปาหมาย และหนวยงานดานสาธารณสุข
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล) บุคลากรดานสาธารณสุขเพิ่มขึ้นหรือมีผูชวยเหลือการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เหมือนไดรับ
อัตรากําลังเพิ่มขึ้นนั่นเอง
โครงการอบรมเยาวชนรูรักสามัคคี นําความดีพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2562 งบประมาณ
จํานวน 300,000 บาท ซึ่งผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพพบวา นักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 144 คน ไดรับความรูแนวทางในการพัฒนาตนใหมีความพรอมตอการพัฒนา
ทองถิ่นของตน เกิดเครือขายการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นที่สามารถรวมพัฒนาดานอื่น ๆ อยาง
ตอเนื่อง มีการจัดตั้งกลุมเยาวชนแกนนําเพื่อการพัฒนาทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ และหนวยงานที่
เกี่ยวของไดรับขอมูลโครงการซึ่งสามารถนําไปตอยอดหรือสงเสริมพัฒนาตอไป โดยมีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2562 งบประมาณ
จํานวน 1,000,000 บาท ตัวแทนผูสูงอายุจาก 18 อําเภอ ในจังหวัดกาฬสินธุ อําเภอละ 25 คน จํานวน
450 คน ไดรับความรูความเขาใจในการดูและตนเองอยางถูกวิธีเหมาะสมกับวัย ผูสูงอายุไดแลกเปลี่ยน
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เรียนรูเพื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ และเกิดการตอยอดรูปแบบการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุ
และเครือขายในการดําเนินงานดานผูสูงอายุ โดยมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว มีการดําเนินการโครงการ เชน
โครงการจัดงานแขงขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2562 งบประมาณ
จํานวน 200,000 บาท ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 60,000 คน ไดเขา
รวมเที่ยวชมงานแขงขันเรือยาว ไดสรางจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ และไดรวมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงามของชาวจังหวัดกาฬสินธุ ใหคงอยูสืบไป เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคี และตระหนักในการ
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสงผลตอการพัฒนาประเทศ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวจังหวัด
กาฬสินธุ ไดเผยแพรเปนที่รูจักอยางแพรหลายและไดประชาสัมพันธแหลงการทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ
ใหเปนที่รูจักทั่วไป และประชาชนในทองถิ่นมีรายไดเพิ่มมากขึ้นจากการจําหนายสินคาพื้นเมืองและสินคาใน
ทองถิ่นเปนที่รูจักของคนทั่วไป โดยมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก
โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมผูไทบั้งไฟตะไลลาน (ปลอดเหลา ปลอดภัย ปลอดการ
พนัน) ประจําป 2562 งบประมาณ จํานวน 300,000 บาท ประชาชนในเขตเทศบาลองคการบริหารสวน
ตําบลกุดหวาไดรวมกิจกรรม ประมาณ 5,000 คน ประชาชนทั่วไปไดรวมเที่ยวชมงานประเพณีวัฒนธรรม
ผูไทยบั้งไฟตะไลลาน ไดตระหนักถึงการอนุรักษประเพณีและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น ได
แสดงออกถึงความเปนระเบียบเรียบรอย ความพรอมเพรียง ความเสียสละ ความสามัคคีในหมูคณะกลุม
เยาวชน และกลุมพลังมวลชน มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในหมูคณะ สงเสริมใหประชาชนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน เพื่อลด ละ เลิก อบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งปวง และไดสงเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนามี
รายไดสมทบกองทุนบั้งไฟตะไลลาน โดยมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก
3) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น มีการดําเนินการ
โครงการ เชน
โครงการสงเสริมการปลูกไมผลในจังหวัดกาฬสินธุ งบประมาณ จํานวน 400,000 บาท
ผูนําเกษตรกร ตําบล/อําเภอ ในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 137 คน ไดรับความรูดานวิชาการเกษตร ปลูกไม
ผล เกษตรกรไดรับแนวความคิดใหม ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางเกษตรกรดวยกัน
เกษตรกรตางพื้นที่ เจาหนาที่และผูใหความรู นํามาพัฒนาในพื้นที่ของตนเอง และเกิดการรวมกลุมของ
เกษตรกรในการพัฒนาการปลูกไมผลชนิดตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ โดยความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก
โครงการสงเสริมการทําการเกษตรดวยระบบอินทรีย งบประมาณ จํานวน 600,000
บาท กลุมเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 50 คน ไดความรูในการทําการเกษตรดวยระบบอินทรีย
ผูเขาอบรมไดรับแนวความคิด เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางผูเขาอบรมดวยกัน
เกษตรกรมีการใชพื้นที่อยางสมบูรณ คุมคา และเกิดเครือขายการพัฒนาอาชีพ จังหวัดกาฬสินธุ มีพื้นที่
การเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น และผูเขาอบรมสามารถทําการเกษตรดวยระบบอินทรียผานเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด โดยความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น มีการดําเนินการโครงการ เชน
โครงการเขาคายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน งบประมาณ จํานวน 240,000
บาท ครูโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 18 คน และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน
221 คน ไดมคี วามรูความเขาใจภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีนกลางไดอยางถูกตอง นักเรียนไดรับการ
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ถายทอดภาษา-ศิลปะ และวัฒนธรรมจีนไดอยางถูกตอง สามารถสื่อสารดวยภาษาจีนกลางเบื้องตนใน
ชีวิตประจําวันได และมีความรูจากการศึกษา และมีความสัมพันธอันดีกับประเทศเจาของภาษามากขึ้น โดย
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก
โครงการแลกเปลี่ยนครู และนักเรียนไทย-จีน (MOU) ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ กับสถาบันขงจื้อ ประจําปงบประมาณ 2562 งบประมาณ จํานวน 870,860 บาท นักเรียน
จาก 12 โรงเรียน จํานวน 22 คน และครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก 12 โรงเรียน จํานวน 6 คน ได
เรียนรูทางดานภาษาและวัฒนธรรมจีนจากประสบการณจริง นักเรียนสามารถใชภาษาจีนไดอยางถูกตอง
เกิดการแลกเปลี่ยนความรูทางดานภาษาและวัฒนธรรม ระหวางไทย – จีน และผูเขารวมโครงการไดรับการ
อบรมทางดานภาษา และวัฒนธรรมจีน โดยความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มีการดําเนินการโครงการ เชน
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปองกันการกัดเซาะสายบานโนนหนอง
เบ็ญ หมูที่ 5 ตําบลหนองบัว อําเภอนามน – บานหนองขอนแกน ตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง
จังหวัดกาฬสินธุ งบประมาณ จํานวน 1,340,000 บาท ไดถนนขนาดกวาง 5 เมตร ระยะทาง 142 เมตร
หนา 0.15 เมตร และขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร และทางเชื่อม
ขนาดผิวจราจร 6 เมตร ระยะทาง 10 เมตร หนา 0.15 เมตร ประชาชนไดรับประโยชนในการสัญจรไป
มา และมีการปองกันการกัดเซาะของน้ํา โดยความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยทรายและกอสรางถนนลูกรังเชื่อม
คอสะพาน สายบานหนองแคน หมูที่ 2 ตําบลดอนจาน เชื่อมบานภูเงิน หมูที่ 8 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ งบประมาณ จํานวน 1,790,000 บาท สะพานกวาง 7 เมตร ยาว 30 เมตร
และถนนลูกรังกวาง 7 เมตร ยาว 100 เมตร ประชาชนในตําบลดอนจาน ตําบลสะอาดไชยศรี และโดย
ความพึงพอใจตอการดําเนินการโดยรวมอยูในระดับมาก ประชาชนทั่วไป ไดรับประโยชนในการสัญจรไปมา
ไดสะดวกปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองแวง หมูที่ 16 ตําบลหนองแวง
อําเภอสมเด็จ – บานนามะเขือ หมูที่ 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ งบประมาณ
1,444,888 บาท ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 674 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร ประชาชนในตําบลหนองแวง ตําบลนามะเขือ และ
ประชาชนทั่วไป ไดรับประโยชนในการสัญจรไปมาไดสะดวกปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
โดยความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.2033 บานกุดหวา – บานจุมจัง
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ งบประมาณ 1,420,000 บาท ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 8
เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร ประชาชนในตําบลกุดหวา ตําบลจุมจัง และประชาชนทั่วไป ไดรับ
ประโยชนในการสัญจรไปมาไดสะดวกปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงาน
กิจการบานเมืองที่ดี มีการดําเนินการโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจําป 2562 งบประมาณ
จํานวน 100,000 บาท คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
จํานวน 185 คน ไดรับความรู ความเขาใจระบบการทํางานในระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีระมหากษัตริย
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เปนประมุขในยุคไทยแลนด 4.0 ไดนําความรูที่จากการอบรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันของตนเองและ
เปนประโยชนตอสถานศึกษาของตนเอง และเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองและสามารถนํา
ความรูที่ไดไปขยายผลใหเกิดประโยชนในโรงเรียน โดยความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับ
มาก
1.3 ความสําเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 องคการบริ หารสว นจังหวัด กาฬสินธุ มีเปาหมายคือ ไดบรรจุ
โครงการในแผนพั ฒ นาองค การบริ ห ารส ว นจังหวั ด กาฬสิ น ธุ จํ านวน 2,168 โครงการ สามารถอนุ มัติ
งบประมาณไดจํานวน 634 โครงการ คิดเปนรอยละ 29.24
1.4 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดอนุมัติงบประมาณจํานวน
643 โครงการ ลงนามในสัญญา จํานวน 462 โครงการ และกันเงินเพื่อดําเนินการในปงบประมาณถัดไป
จํานวน 181 โครงการ รวมคิดเปนรอยละ 100.00
1.5 ผลสําเร็จที่วัดได แยกเปนรายยุทธศาสตรได ดังนี้
1) ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยมีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และระดับมาก วัดไดจากการดําเนินงาน/โครงการ ครอบคลุมทุก
บริบท เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และประชาชนทั่วไป ประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ โครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีศักยภาพสูงขึ้นมีความพรอมทั้ง
ความรูและวิธีการดูแลในการดูแลผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุผูสูงอายุใหถูกสุขลักษณะ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ โครงการมหกรรมผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ โครงการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุและผู
พิการ ไดมีการเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุของผูสูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุใหมีความพรอม
และใหผูสูงอายุเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพ โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนไทย-จีน โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในดําเนินการดานนี้
มุงหวังใหเด็กและเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุไดเกิดการเรียนรูประสบการณ มีการพัฒนาการจัดการอารมณ
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาระเบียบ วินัย เขาใจกฎเกณฑทางสังคมในการอยูรวมกับคนอื่น และกองทุนฟนฟู
สมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ ดําเนินการในดานการจัดบริการขั้นพื้นฐานใหแก ผูพิการ
ผูสูงอายุ และผูมีความจําเปน ไดรับการฟนฟู ใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว โดยมีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก วัดไดจากการดําเนินงาน/โครงการ ครอบคลุมทุกบริบท อาทิ โครงการ
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุยาคู โครงการประเพณีทําบุญตักบาตรเทโวโรหะณะ สักการะพระประชาชนบาล
โครงการสงเสริมฟนฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ โครงการจัดงานนมัสการพระธาตุพนม
จําลองหวยเม็กบวชชีพราหมณ โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจาปูกุงศรี รวมของดีถิ่นดงมูล
โครงการมหกรรมประเพณีเส็งกลองรองคํา (แขงขันประชันกลองพื้นบานอีสาน) โครงการจัดงานประเพณี
บุญบายศรีสูขวัญขาวคูนลานสืบตํานานพระแมโพสพ ในการดําเนินการสงเสริมสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี การดําเนินการโครงการเหลานี้ ทําใหเกิดการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และกระตุนสงเสริมการ
ทองเที่ยวทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ มีแหลงทองเที่ยวที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงการทองเที่ยวให
หลากหลาย เชน การทองเที่ยววิถีไทยอีสาน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เขื่อนลําปาว และพิพิธภัณฑสิรินธร
รองรับนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ ทําใหเกิดการสรางงานสรางรายไดของประชาชนทั้งจังหวัด
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โครงการจัดงานประเพณีโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ โครงการจัดงานวิจิตรแพรวา
ราชินีแหงไหม โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมผูไทบั้งไฟตะไลลาน โครงการจัดงานประเพณี
มหาสงกรานต มหาธารลําปาว ทะเลมรกตอีสานแหลมโนนวิเศษ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟคํา
โครงการจัดงานบุญคูณลานสืบสานประเพณีพื้นบาน โครงการแขงเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ
มหกรรมการเกษตรและการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP โครงการจัดงานประเพณีตางๆ นั้นทําเกิดการ
สงเสริมการทองเที่ยว ประชาชนมีรายไดจากทองเที่ยวสูงขึ้น และเกิดการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ โดยในป 2560 จังหวัดกาฬสินธุมีจํานวนผูเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 24.28 และมีรายได
เพิ่มขึ้นจํานวน 249.69 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 29.79 (ที่มา : กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา)
3) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีความพึงพอใจ
ตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และระดับมาก ตามลําดับ วัดไดจากการดําเนินงาน/โครงการ
ครอบคลุมทุกบริบท อาทิ โครงการสงเสริมการปลูกไมผลในจังหวัดกาฬสินธุ โครงการสงเสริมการทํา
การเกษตรดวยระบบอินทรีย ไดเนนสงเสริมพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ คือ ขาว มันสําปะหลัง
ออย และพืชทางเลือก และยังไดสงเสริมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรในระบบการเกษตร
ปลอดภัย ในการดําเนินกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยมุงเนนการพัฒนาสินคาเกษตรใหไดคุณภาพ
มาตรฐานเพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกรอยางมั่นคงและยั่งยืน โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูดานการ
สื่อสารภาษาอาเซียนใหกลุมอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ ผูเขารับการอบรมไดรับความรูที่ครอบคลุมในการพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบการบรรจุภัณฑ จนกระทั่งการทําการตลาด การจัดสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑใน
ทองถิ่น โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อเปนสินคาที่ขึ้นทะเบียน OTOP และการลดรายจาย หลักสําคัญ
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกแหงนํามาเปนแนวทางใหความรูแกประชาชนในการดําเนินชีวิตคือ การใช
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น โดยมีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก วัดไดจากการดําเนินงาน/โครงการ ใหแกโรงเรียนในสังกัดและนอก
สังกัด อาทิ โครงการแขงขันทักษะวิชาการนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะทาง
วิชาการของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาศูนยประสานงานวิชาการ 9 กลุมสาระ
การเรียนรูโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ทําใหเกิดการพัฒนาโรงเรียนใหเปนศูนยการเรียนรูใน
ทุกกลุมสาระ โครงการเขาคายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน ทําใหมคี วามรูความเขาใจภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมจีนกลางไดอยางถูกตอง นักเรียนไดรับการถายทอดภาษา-ศิลปะ และวัฒนธรรมจีนไดอยาง
ถูกตอง สามารถสื่อสารดวยภาษาจีนกลางเบื้องตนในชีวิตประจําวันได และมีความรูจากการศึกษา และมี
ความสัมพันธอันดีกับประเทศเจาของภาษามากขึ้น โครงการแลกเปลี่ยนครู และนักเรียนไทย-จีน (MOU)
ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ กับสถาบันขงจื้อ ในการดําเนินการทําใหทั้งผูเรียนและผูสอนได
เรียนรูทางดานภาษาและวัฒนธรรมจีนจากประสบการณจริง นักเรียนสามารถใชภาษาจีนไดอยางถูกตอง
เกิดการแลกเปลี่ยนความรูทางดานภาษาและวัฒนธรรม ระหวางไทย – จีน และผูเขารวมโครงการไดรับการ
อบรมทางดานภาษา และวัฒนธรรมจีน โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูกลุมสาระ ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ภาษาตางประเทศ ซึ่งโครงการตาง ๆ
ที่ดําเนินการก็มุงที่จะพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหแกผูเรียนใหสูงขึ้น เสริมสรางเจตคติที่ดีตอ
การเรียน ในดานการพัฒนาองคกรมีดําเนินโครงการ อาทิเชน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
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จังหวัด ในการดําเนินการดังกลาวจะทําใหผูบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากร มีเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
เพิ่มขึ้น มีการตื่นตัวในการปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับบริบทประเทศไทยในยุคไทยแลนด 4.0 เพื่อใหเกิด
ระบบราชการ 4.0 โดยการใชนวัตกรรมขับเคลื่อนการทํางาน บุคลากรสามารถใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือการทํานอยไดมาก ลดทรัพยากร เงิน คน เวลาในทํางาน เกิดความคุมคา และ
ประโยชนสูงสุด
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน โดยมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยู
ในระดับมาก วัดไดจากการดําเนินงาน/โครงการ ครอบคลุมในทุกพื้นที่ อาทิ โครงการกอสราง/ซอมสราง
ถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟลตติกคอนกรีต กอสรางสะพาน คสล. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กอสรางถนนลูกรัง ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุทั้ง 18 อําเภอ โดยดําเนินการกอสราง พัฒนาและซอมแซมโครง
พื้นฐาน ใหมีความพรอมรองรับการคา การลงทุน และการทองเที่ยว นํามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจใหกับ
จังหวัดกาฬสินธุโดยรวม ประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ลดปญหาฝุนละออง
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงาน
กิจการบานเมืองที่ดี โดยมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก วัดไดจากการ
ดําเนินงาน/โครงการ อาทิ โครงการอบรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โครงการอบรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยการนําแนวทางของพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกับหลักธรรมาภิบาล
มาใชในการปฏิบัติงานนั้น อาทิ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแตกระบวนการ
แรกคือการบอกเลาปญหาและความตองการของประชาชนที่มีในชวงเวลานั้น เพื่อนําปญหามาแกไขและ
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นมากทีส่ ุด
4.2 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.2.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต
ในการดําเนินการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ในการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร
สงผลกระทบทาง เศรษฐกิจ สังคม ชุนชน วัฒนธรรมของคนในทองถิ่นมากมาย เชน การดําเนินการดานการ
พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพทองถิ่นจะตองมีภาระที่สูงขึ้นเนื่องจากประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุอยางสมบูรณในป พ.ศ.2568 จึงมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดการใชงบประมาณที่สูงขึ้นในดานนี้ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว มีการสงเสริมการทองเที่ยวแบบองครวม เชื่อมโยงการทองเที่ยวที่
หลากหลาย เชน การทองเที่ยววิถีไทยอีสาน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทองถิ่นประชาชนในพื้นที่จึงตอง
พรอมรับมือกับนักทองเที่ยวที่จะเดินทางเขามายังจังหวัดกาฬสินธุ การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น มีการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ คือ ขาว มันสําปะหลัง
ออย และพืชทางเลือก และยังไดสงเสริมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรในระบบการเกษตร
ปลอดภัย ในการดําเนินกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย เกษตรกรในฐานะผูผลิตจะตองมุงเนนการ
พัฒนาสินคาเกษตรใหไดคุณภาพมาตรฐาน เพื่อจะนําไปสูการสรางรายไดใหกับเกษตรกรอยางมั่นคงและ
ยั่งยืน การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น บุคลกรขององคกรเมื่อไดรับความรูจากการอบรม
เพิ่มพูนความรูแลว ก็จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาการทํางาน คิดคนนวัตกรรมในการทํางานใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด ใหมีผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานระบบราชการ การพัฒนา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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โครงสรางพื้นฐาน ทําใหเกิดการเชื่อมโยงเสนทางที่เดินทางไปมาสะดวกประชาชนในพื้นที่มีการดํารงชีวิต
แบบพื้นบานลดลงอันเปนผลมาจากความเจริญ การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร
ภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี เปนสรางเจตคติที่ดีตอคนในทองถิ่นนําไปสูการมีสวนรวม การ
ตรวจสอบ การติดตามของภาคประชาชน การดําเนินของทองถิ่นจึงตองเปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบได
4.2.2 ขอสังเกต
1) มีการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนจํานวนมาก นําไปดําเนินการไดเพียงรอยละ
29.24 ซึ่งคาต่ํามากไมถึงเกณฑในการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมไดสามารถ
ดําเนินการตามแผนที่ตั้งไว เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินการ
2) การอนุมัติงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตรที่ 1,2,3,4 และ 6 มีสัดสวนที่นอยมาก
เมื่อเทียบกับยุทธศาสตรที่ 5
3) โครงการดานโครงสรางพื้นฐานที่พบวาเกิดการชํารุดเสียหาย ปายโครงการหายเปน
ประจํามีการแจงประสานกองชาง และกองพัสดุและทรัพยสินใหดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อแกไข
ปญหา แตยังไมมีการรายงานจึงไมทราบผลการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว
4) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑใหกับโรงเรียนในสังกัด มีการใชงบประมาณคอนขางสูง
ควรมีการเก็บรักษาที่เหมาะสมปลอดภัยเพื่อปองกันการชํารุดเสียหาย
5) การดําเนินโครงการบางโครงการ ดําเนินการเมื่อใกลสิ้นปงบประมาณ ซึ่งมีความเรงรีบ
ทําใหผลการดําเนินโครงการมีความเสี่ยง เกิดความผิดพลาดและมีผลลัพธไมดีเทาที่ควร
6) โครงการที่มีผูเขารวมโครงการจํานวนมากเกินไปทําใหผูเขารวมโครงการไดรับประโยชน
และความรูนอยกวาที่ควรจะเปน
7) ในการดําเนินโครงการบางโครงการสวนราชการมีการแจงกําหนดการลาชา/ไมแจง
โครงการ ทําใหเกิดปญหาในการติดตามประเมินผลและไมไดติดตามประเมินผลในบางโครงการ
4.2.3 ขอเสนอแนะ
1) ควรพิจารณาการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาใหมีสัดสวนที่สมดุลกับการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ไดตั้งไว
2) สวนราชการผูรับผิดชอบโครงการควรดําเนินการใหเปนไปตามกรอบของเวลาที่กําหนด
ไวในแผนการดําเนินงาน เพื่อไมใหการเบิกจายงบประมาณกระจุกตัวอยูในไตรมาสที่ 4 และมีการดําเนิน
โครงการควรอยูในหวงเวลาที่เหมาะสมของแตละโครงการ
3) หนวยงานที่เกี่ยวของตองแจงผลการแกไขความชํารุดเสียหายของโครงการดาน
โครงสรางพื้นฐาน ใหผูบริหารและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลทราบผลและความคืบหนาในการ
แกไขปญหา
4) ควรมีแผนและการตรวจสอบ ซอมบํารุง ครุภัณฑโรงเรียนในสังกัด หรือจัดอบรมให
ความรูในการดูแล บํารุงรักษา กับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด
5) ควรมีการจัดทํา KPI ขอโครงการใหชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อใหการวัดผลมี
ความเที่ยงและสามารถสะทอนผลการดําเนินโครงการที่ตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ
4.2.4 ผลจากการพัฒนา
ผลในการพัฒนาทองถิ่นในชวงที่ผานมา (พ.ศ.2562) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
มุงมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดใหมีการพัฒนาอยางมีเสถียรภาพในมิติตาง ๆ ประกอบดวย การพัฒนาคนและ
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สังคมที่มีคุณภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการ
พัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี ดังมี
รายละเอียดสําคัญ ไดแก
1) การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมนาอยู
ประกอบดวย การเสริมสรางระบบสุขภาพที่มีคุณภาพอยางครบวงจร ตั้งแตการสงเสริม การปองกัน การ
รักษา และการฟนฟู การสงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส โดยมี
การอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการ จํานวน 13,953,543 บาท ในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกลุมสตรีจังหวัดกาฬสินธุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ โครงการองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุหวงใยประชาชน โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบจ.
กาฬสินธุ โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกสและสิ่งปฏิกูล โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและตั้งครรภในวัยรุน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครประจํา
ศูนยโฮมสุขจังหวัดกาฬสินธุ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดีเดน ป
2562 โครงการจัดหาครุภัณฑทางการแพทย เครื่องชวยหายใจชนิดควบคุมดวยปริมาตร และความดัน
เคลื่อนยายได การดําเนินการโครงการดังกลาวมุงเนนที่จะใหประชาชนไดรับการเสริมสรางระบบสุขภาพที่มี
คุณภาพอยางครบวงจร ประชาชนไดรับการสงเสริมใหความรู ทักษะ ที่ใชในการดํารงชีวิต เด็ก สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประชาชนไดรับการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
2) การพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อจังหวัดมีแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยง
หลากหลาย สรางรายไดจากการทองเที่ยว ประกอบดวย การสงเสริมการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน สงเสริม
และสนับสนุนเอกลักษณการทองเที่ยว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น สงเสริมการ
ทองเที่ยวทุกประเภท เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ สงเสริมและเพิ่มชอง
ทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน
ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาดานการบริการและการทองเที่ยว โดยมีการอนุมัติ
งบประมาณเพื่อดําเนินการ จํานวน 6,650,000 บาท ในการดําเนินการโครงการจัดงานมหกรรมโปงลาง
แพรวาจังหวัดกาฬสินธุ โครงการวิจิตรแพรวาราชินีแหงไหมของจังหวัดกาฬสินธุ โครงการงานประเพณีตัก
บาตรเทโวโรหะณะ สักการะพระประชาชนบาล โครงการงานประเพณีมหาสงกรานต มหาธารลําปาว
ทะเลมรกตอีสาน แหลมโนนวิเศษ โครงการแขงเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ โครงงานประเพณี
วัฒนธรรมผูไทบั้งไฟตะไลลาน (ปลอดเหลา ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สูอาเซียน โครงการแหเทียน
เขาพรรษา โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรมของดี อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโฮม จังหวัดกาฬสินธุ โครงการมหกรรมประเพณีเส็งกลองรองคําสู
มหกรรมกลองอาเซียน เปนตน การดําเนินการโครงการดังกลาวมุงเนนที่จะใหการทองเที่ยวภายในจังหวัด
ไดรับการสงเสริมสนับสนุน แหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดไดรับการสงเสริมพัฒนา ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นไดรบั การสงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุน และภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุน ดานการบริการและการทองเที่ยว
3) การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหสินคาเกษตรไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาสูมาตรฐานความปลอดภัย ประกอบดวย พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการทํา
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การเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปจจัยการ
ผลิตผาไหมแพรวาและผาทอพื้นเมือง สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตที่มาจากอินทรียชีวภาพที่มีคุณภาพ
เพิ่มสินคาเกษตรที่ไดคณ
ุ ภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) สงเสริมการมีอาชีพมีรายไดและความเขมแข็ง
ของชุมชน พัฒนา สงเสริม สงเสริมการศึกษาอบรมและฝกอาชีพเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
สนับสนุนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร ตั้งแตการออกแบบ การผลิต การบรรจุภัณฑและ
การตลาด โดยมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการ จํานวน 2,860,000 บาท ในการดําเนินการ
โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสินคากลุมวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก
จังหวัดกาฬสินธุ โครงการสงเสริมการปลูกไมผลในจังหวัดกาฬสินธุ โครงการฝกอบรมออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑสินคาการเกษตร โครงการสงเสริมและพัฒนาการปลูกออยในระบบอินทรีย โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรตนแบบจังหวัดกาฬสินธุ โครงการอบรมดานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การ
ดําเนินการโครงการดังกลาวมุงเนนที่จะใหเกษตรกรไดรับการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรที่ยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตผาไหมแพรวา และผาทอพื้นเมือง ไดรับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ประสิทธิภาพ เกษตรกรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหใชปจจัยที่มาจากอินทรียชีวภาพที่มีคุณภาพ สินคา
ที่เกษตรที่ไดรับคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) ประชาชนในจังหวัดไดรับการสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาอบรมและฝกอาชีพ และพัฒนาอาชีพ รวมถึงสินคาและผลิตภัณฑชุมชน ไดรับการพัฒนา สงเสริม
และสนับสนุนอยางครบวงจร
4) การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถิ่น เพื่อใหองคกรและโรงเรียนในสังกัดไดรับ
พัฒนาเพื่อรองรับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง ประกอบดวย พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ) สงเสริม
ใหเด็กและเยาวชนสามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหกับบุคลากรของทองถิ่นและประชาชนในจังหวัด พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
เพื่อรองรับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน
สงเสริมงานดานการศึกษา การฝกอบรมพัฒนาอาชีพรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมีการอนุมัติ
งบประมาณเพื่อดําเนินการ จํานวน 12,689,070 บาท ในการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนครู และนักเรียน
ไทย - จีน (MOU) ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุกับสถาบันขงจื้อ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภาษาจีน (MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดานภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และบุคลากรองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ โครงการพัฒนาศูนยประสานงานวิชาการ 9 กลุมสาระการเรียนรูโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด เปนตน การดําเนินการโครงการดังกลาวมุงเนนที่จะใหการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
ไดรับการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุน ใหมีคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน นักเรียนโรงเรียนในสังกัดไดรับการสงเสริมใหสามารถใช
ภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร บุคลากรและประชาชน ไดรับการสงเสริมพัฒนาความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดรับการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช
และอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน
5) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อใหระบบโครงสรางพื้นฐานไดการปรับปรุงพัฒนาให
สามารถใชงานตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ประกอบดวย พัฒนาระบบโครงขายการ
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คมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ
เพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ํา
เพียงพอตอการอุปโภค บริโภค สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน โดยมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการ จํานวน 326,940,730 บาท ในการดําเนินการโครงการกอสราง/ซอมสรางถนนลาดยางแบบ
เสริมผิวแอสฟลตติกคอนกรีต กอสรางสะพาน คสล. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางถนนลูกรัง
งานฝาย/พนังกั้น/ทอลอดเหลี่ยม งานขุดลอกแหลงน้ํา ขยายเขตไฟฟาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุทั้ง 18
อําเภอ การดําเนินการโครงการดังกลาวมุงเนนที่จะพัฒนาเสนทางการคมนาคมระหวางหมูบาน ตําบล และ
อําเภอ ไดรับการพัฒนาใหใชงานไดสะดวกปลอดภัย แหลงน้ําไดรับการพัฒนาใหมีเพียงพอตอการอุปโภค
บริโภค ภารกิจถายโอนไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และระบบโครงสราง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไดรับการพัฒนาตอบสนองความตองการของประชาชน
6) การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการ
บานเมืองที่ดี เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมดําเนินงานภายใตการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ประกอบดวย สงแสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี โดยมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการ จํานวน 100,000 บาท ในการดําเนินโครงการ
อบรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การดําเนินการโครงการ
ดังกลาวมุงเนนที่จะใหมีการดําเนินการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4.2.5 ผลสรุปภาพรวม
การพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดดําเนินการสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนาจังหวัด โดยมุงเนนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตาม
วิสัยทัศนประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทั้ง 6
ยุทธศาสตร จํานวน 634 โครงการ งบประมาณรวม 363,193,343 บาท แมวาในการดําเนินการ
ครอบคลุมทั้ง 6 ยุทธศาสตร แตก็ยังมีการดําเนินตามยุทธศาสตรที่ 1,2,3,4 และ 6 มีสัดสวนที่นอยมาก
เมื่อเทียบกับยุทธศาสตรที่ 5 โครงการ/กิจกรรม และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ
จํานวน 634 โครงการ แตโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนามีถึง 2,168 โครงการ เมื่อคิดเปนรอยละได
เทากับ 29.24 มีคาต่ํามากไมถึงเกณฑในการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local
Performance Assessment : LPA) เหลือโครงการที่ไมไดดําเนินการตามแผนจํานวนมาก เนื่องจาก
งบประมาณไมเพียงพอและบรรจุโครงการในแผนพัฒนามากเกินไป การบูรณาการการทํางานกับองคกร
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีไมมากนัก ควรมุงเนนการดําเนินการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานภาครัฐในดานการประเมินผลและการใชงบประมาณ และปายการดําเนินโครงการ
กอสรางถนนหาย จํานวน 40 โครงการ จึงเปนขอควรคํานึงในการดําเนินการในปตอไป
ดังนั้น จึงเปนความทาทายอยางยิ่งขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ที่จะตองดําเนินการ
การแกไขปญหา อุปสรรค และขอจํากัดดังกลาว เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมในการพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
ตอไป
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3.1 ด้านการวางแผน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี
(พ.ศ. 2562-2564) ตามกระบวนการทีบ่ ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพือ่ รับฟังปัญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชนในพืน้ ที่ ก่อนนามาจัดทา
โครงการเพือ่ พัฒนาพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

2562
จานวน
งบประมาณ
จานวน
167
211,569,500
168

2563
งบประมาณ
จานวน
202,394,000 166

2564
งบประมาณ
199,874,000

78

47,187,000

78

39,837,000

78

39,837,000

3. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

50

9,610,000

49

7,510,000

49

7,510,000

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น

608

385,104,000

605

359,358,000

597

355,600,000

1,264

2,779,074,788

922

2,581,406,724

913

2,269,704,724

2

40,100,000

1

100,000

1

100,000

3,190,605,724 1,804

2,872,625,724

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาความมั่นคง
ภายในและพัฒนา
ระบบบริหารภายใต้
การบริหารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

รวม 2,168

3,472,645,288 1,823
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แผนภูมิแสดงจานวนโครงการ การจัดทาแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร
ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

2564
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

2563
2562

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทาแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบ
บริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

2564

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

2563
2562

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
0
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3.2 ด้านการจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมือ่ วันที่ 16
ตุลาคม 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 634 โครงการ งบประมาณ
369,155,343.00 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมัน่ คงภายในและพัฒนาระบบบริหารภาย
ใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี
รวม
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โครงการ
19
21
10
57
526
1

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
13,953,543
6,650,000
2,860,000
12,689,070
326,940,730
100,000

634 363,193,343
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แผนภูมแิ สดงจานวนโครงการ ทีไ่ ด้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

โครงการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบ
บริหารภาย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

โครงการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
0
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แผนภูมแิ สดงจานวนโครงการ ทีไ่ ด้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบ
บริหารภาย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
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3.3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนีผ้ ูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 461 โครงการ จานวนเงิน 222,505,160
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจานวน 251 โครงการ จานวนเงิน 116,048,432 ล้านบาท สามารถ
จาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรและพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความ
มัน่ คงภายในและพัฒนาระบบ
บริหารภายใต้การบริหารงาน
กิจการบ้านเมืองที่ดี
รวม

การก่อหนี้ผกู พัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา
3
465,570
2

โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
159,970

1

531,110

1

358,636

5

1,800,000.00

5

1,800,000.00

29

3,476,880

8

350,080

426

218,031,600

240

115,179,746

1

42,010

1

42,010

465

224,347,170

257

117,890,442
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิ บประมาณ ทีม่ ีการก่อหนีผ้ ูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดงั นี้
ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

1 ยุทธศาสตร์การ
โครงการแข่งขันกีฬา
พัฒนาคนและสังคมที่ นักเรียนอปท.
มีคุณภาพ

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
800,000.00

2 ยุทธศาสตร์การ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม รายได้จัดเก็บเอง
พัฒนาคนและสังคมที่ และจริยธรรมของบุคลากร
มีคุณภาพ
อบจ.กาฬสินธุ์

3 ยุทธศาสตร์การ
โครงการบริหารจัดการขยะ รายได้จัดเก็บเอง
พัฒนาคนและสังคมที่ อันตราย/ขยะ
มีคุณภาพ
อิเล็กทรอนิกส์และสิง่ ปฏิกูล
เพือ่ นากากมาทาเป็นปุย๋
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการจัดงานมหกรรม
เศรษฐกิจและส่งเสริม โปงลางแพรวา จังหวัด
การท่องเทีย่ ว
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

80,000.00

750,000.00

4,000,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

99,820.00 เจนเจมส์สปอร์ต

12,000.00 ศิริกรการค้า
24,150.00 สุขสันต์เซลล์
16,000.00 า ร้านสมประสงค์

8,000.00 หจก.ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอ
เอ
55,600.00 หจก.ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอ
เอ
250,000.00 482/2562 บ.วินเทรด
เมเนจเม้นท์ จากัด

4,984.00 ทีโอกราฟฟิค

4,000.00 วานันดาการพิมพ์
34,410.00 บ.ชาร์ โต เดอะอาร์ต
10,000.00 สหไทย ศึกษาภัณฑ์
49,820.00 ก.เจริญคอนกรีต
10,500.00 โอริสา
3,900.00 นางยุภา เสงี่ยมงาม
6,750.00 อุไรพาณิชย์
12,000.00 นายนพคุณ พิมล
16,380.00 ทีโอกราฟฟิค
11,220.00 วานันดาการพิมพ์
1,600.00 สหไทย ศึกษาภัณฑ์
34,776.00 วานันดาการพิมพ์
14,100.00 กาฬสินธุก์ ารพิมพ์
10,180.00 หจก.เค.วี.กรีนเพาเวอร์
15,000.00 นายไวยวุฒิ ถิน่ จาลอง
1,000.00 กาฬสินธุก์ ารพิมพ์
10,000.00 นายอาทิตย์ ห่อฟูาม
3,240.00 ทีโอกราฟฟิค
3,000.00 ทีโอกราฟฟิค
10,700.00 ทีโอกราฟฟิค
5,350.00 ทีโอกราฟฟิค
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
และพัฒนา
เกษตรกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
6 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
และพัฒนา
เกษตรกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
7 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
และพัฒนา
เกษตรกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
8 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
และพัฒนา
เกษตรกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
9 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
และพัฒนา
เกษตรกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่
11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

โครงการพัฒนาส่งเสริม
อาชีพกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

300,000.00

10,200.00 ทีโอกราฟฟิค
78,600.00 นายเจริญศักดิ์ ทองมา
15,000.00 นายธงชัย คาโสภา
20,000.00 ดุริยะถวิล
36,000.00 นางมนพร นันทะเพ็ชร
41,000.00 นางอารีย์ ไกรทรัพย์สม
30,000.00 นายชัยรัตน์ ณ สงขลา
5,400.00 ร้านเด่นดีไซน์
22,000.00 นางดาราพร ภูดวงศรี
300,000.00 97/2562

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรต้นแบบจังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

300,000.00

300,000.00 130/2562

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ รายได้จัดเก็บเอง
ผลในจังหวัดกาฬสินธุ์

600,000.00

600,000.00 159/2562

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

300,000.00

300,000.00 139/2562

โครงการอบรมด้านแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง

300,000.00

300,000.00 129/2562

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

4,990.00 ทีโอกราฟฟิค

โครงการพัฒนาศูนย์
รายได้จัดเก็บเอง
ประสานงานวิชาการ 9
กลุม่ สาระการเรียนรู้
โรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

200,000.00

19,500.00 นางสุดารัตน์ ฤทธิม์ นตรี

423,890.00

26,800.00 วานันดาการพิมพ์
80,720.00 ตกเซ้งเครื่องเขียน

การแข่งขันทักษะทาง
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
วิชาการนักเรียน ในโรงเรียน
สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์

15,000.00 นายเฉลิมศักดิ์ งามเลิศ
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

รายได้จัดเก็บเอง

50,000.00

2,750.00 น.ส.ดวงดาว ภูก้านตาด
7,650.00 ทีโอกราฟฟิค

รายได้จัดเก็บเอง

274,400.00

31,350.00 วานันดาการพิมพ์

870,760.00

21,250.00 นางสมประสงค์
1,500.00 ทีโอกราฟฟิค
5,100.00 ร้านวานันดาการพิมพ์
2,800.00 วานันดาการพิมพ์
3,900.00 วานันดาการพิมพ์
1,800.00 ร้านวานันดาการพิมพ์
1,300.00 ร้านวานันดาการพิมพ์
94,500.00 นางสมประสงค์

150,000.00

84,015.00 ทีโอกราฟฟิค
47,250.00 ทีโอกราฟฟิค
7,875.00 ทีโอกราฟฟิค
60,000.00 คูส่ ัญญา ร้านสมประสงค์

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่
15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการลดเวลาเรียนเพิม่
เวลารู้

ประชุมทางวิชาการ
คณะกรรมการสถานศึกษา

โครงการแลกเปลีย่ นครู
รายได้จัดเก็บเอง
และนักเรียนไทย - จีน
(MOU) ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังวหัดกาฬสินธุ์
กับสถาบันขงจือ้

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทางาน
ของบุคลากรของ อบจ.
กาฬสินธุ์

คู่สัญญา

100,000.00

โครงการแข่งขันนักเรียนคน รายได้จัดเก็บเอง
เก่ง

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่

วงเงินตาม
สัญญา

10,000.00 นายวัชรพงษ์ องคศาสตร์
10,000.00 นายนิติพงษ์ พรหมคาบุตร
2,560.00 ทีโอกราฟฟิค

13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่

งบตามข้อบัญญัติ

รายได้จัดเก็บเอง

25,700.00 หจก.ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอ
เอ
10,000.00 หจก.ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอเอ
53,300.00 หจก.ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอเอ

18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการวันครู

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

1,000.00 คุณเต๋าฟลาวเวอร์
3,240.00 ทีโอกราฟฟิกส์
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

19 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่
21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่
22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่
23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่
24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่
25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่
26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่
27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้าน รายได้จัดเก็บเอง
การท่องเทีย่ วในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ประจาปี 2561

งบตามข้อบัญญัติ

200,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

13,500.00 ทีโอกราฟฟิค
20,260.00 ทีโอกราฟฟิค
30,000.00 ต้นกล้าทัวร์

12,190.00 ร้านทีโอกราฟฟิกส์
1,800.00 ร้านทีโอกราฟฟิกส์
9,600.00 ร้านทีโอกราฟฟิกส์
3,000.00 ทีโอกราฟฟิค
13,800.00 นางสมประสงค์
148,500.00 483/2562 นางสาวหนูแดง
อันเสน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เงินอุดหนุนทัว่ ไป
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนเมืองสมเด็จ

150,000.00

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เงินอุดหนุนทัว่ ไป
นอกสถานที่ โรงเรียนหนอง
ห้างพิทยา

100,000.00

100,000.00 019/2562

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในโรงเรียนเนิน
ยางประชาสามัคคี

รายได้จัดเก็บเอง

100,000.00

99,000.00 12/2562

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนเนินยาง
ประชาสามัคคี
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

เงินอุดหนุนทัว่ ไป

150,000.00

149,500.00 505/2562 นางสาวหนูแดง
อันแสน

เงินอุดหนุนทัว่ ไป

150,000.00

147,500.00 521/2562 นายอิฐพร
จันทร์สูรย์

โครงการพัฒนาครู บุคลากร รายได้จัดเก็บเอง
ทางการศึกษา และนักเรียน
เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โรงเรียนนา
เชือกวิทยาคม
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เงินอุดหนุนทัว่ ไป
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนหนอง
ชุมแสงวิทยาคม
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เงินอุดหนุนทัว่ ไป
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนบัวขาว

200,000.00

58,280.00 นางไสว ชุมกาแสง

150,000.00

148,500.00 484/2562 นางสาวนงนภัส
จุลเลิศ

150,000.00

148,000.00 499/2562 ร้านแก้วสมบัติ
เจริญ
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่
29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่
30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่
31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่
32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
150,000.00

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนขมิน้ พิทยา
สรรพ์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เงินอุดหนุนทัว่ ไป
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนลาปาว
วิทยาคม
เทพืน้ คสล.รอบอาคารหลัง รายได้จัดเก็บเอง
ใหม่ อาคารราชพฤกษ์
โรงเรียนลาปาววิทยาคม
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนทรายมูล
วิทยาคม
โครงการ International
Camp 2019 โรงเรียน
คลองขามวิทยาคาร

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

147,500.00 477/2562 นางสาวหนูแดง
อันแสง

150,000.00

149,500.00 519/2562 ร้านสมบัติเจริญ

498,000.00

496,000.00 480/2562 ร้านเอ แอนด์
เอ็ม เชอร์เวย์

เงินอุดหนุนทัว่ ไป

150,000.00

149,500.00 475/2562 นางสาวหนูแดง
อันแสน

เงินอุดหนุนทัว่ ไป

100,000.00

25,600.00 นางสาวอัญญารัตน์ นาถธีระ
พงษ์

55,200.00 นางสาวพชรภรณ์ จัว่ เจริญวงค์

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่

34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่
36 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรมตามรอยพ่อสู่
ความพอเพียง โรงเรียน
คลองขามวิทยาคาร

เงินอุดหนุนทัว่ ไป

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ เงินอุดหนุนทัว่ ไป
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนคลองขาม
วิทยาคาร

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เงินอุดหนุนทัว่ ไป
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนคลองขาม
วิทยาคาร
โครงการฝึกอบรมปูองกัน รายได้จัดเก็บเอง
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้แก่ คณะผูบ้ ริหาร
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง

100,000.00

100,000.00

150,000.00

48,500.00

18,300.00 ร้านหนึง่ มินิมาร์ท
900.00 ร้านยางตลาดอิงค์เจ็ท
5,000.00 บริษทั สหไทยศึกษาภัณฑ์
กาฬสินธุ์ จากัด

1,000.00 ร้านยางตลาดอิงค์เจ็ท
94,000.00 นายเกรียงศักดิ์ ดุลนีย์
19,000.00 ร้านหนึง่ มินิมาร์ท

81,000.00 นางไพฑูรย์ โพนสิงห์
148,500.00 481/2562 ร้าน เอ แอนด์
เอ็ม เชอริเวย์

14,000.00 ร้านสมประสงค์
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ
ประมาณ

งบตามข้อบัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

11,480.00 หจก.ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอเอ

37 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการฝึกอบรมปูองกัน รายได้จัดเก็บเอง
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

208,000.00

3,285.00 หจก.ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอ
เอ
19,700.00 หจก.ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอ
เอ
20,160.00 หจก.ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอ
เอ

187,500.00 ร้านขายยาดอกเตอร์ฟาร์มาซี
38 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการให้ความรู้ ปลุก
รายได้จัดเก็บเอง
จิตสานึกในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้แก่
คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างถนน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านท่าแห่ บ้านโคก
ประสิทธิ์ อาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
40 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. จาก
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านม่วงนาดี หมู่5 ตาบล
โนนนาจาน -บ้านนาสีนวล
ตาบลนาคู อาเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์

48,500.00

19,700.00 หจก.ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอ
เอ

3,285.00 หจก.ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอ
เอ
11,480.00 หจก.ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอ
เอ
14,000.00 ร้านสมประสงค์
495,000.00 16/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

รายได้จัดเก็บเอง

499,000.00

รายได้จัดเก็บเอง

499,000.00

490,000.00 149/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านเมืองภู หมู่9 ตาบลภู
แล่นช้าง - บ้านหนองห้าง
ตาบลโนนนาจาน อาเภอนาคู

499,000.00

491,000.00 152/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา1996

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.เชือ่ ม
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ระหว่าง บ้านโพธิแ์ สง หมู่7
ตาบลภูแล่นช้าง บ้านไค้นนุ่
ตาบลไค้นนุ่ อาเภอห้วยผึง้
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

489,000.00 151/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า 33

แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
43 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาด รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
พัฒนา หมู่14 ตาบลนาคู บ้านหนองขามปูอม หมู่2
ตาบลสายนาวัง อาเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

490,000.00 150/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านศรีสมบูรณ์ หมู4่ - บ้าน
คาแคน หมู่5 ตาบลนิคม บ้านวังมะพลับ หมู่7
ตาบลโนนบุรี อาเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 401/2562 หจก.จีระศักดิ์
ก่อสร้าง

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สามัคคี หมู่4 ตาบลโนนบุรี
บ้านตาดดงเค็ง ตาบลนิคม
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
46 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านวังมะพลับ หมู่ 7 ตาบล
โนนบุรี - บ้านคาแคน หมู่ 5
ตาบลนิคม อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

491,000.00 190/2562 บจก.จีระศักดิ์
ก่อสร้าง

269,000.00

255,000.00 171/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนวิเศษ หมู่9 ตาบลโนน
บุรี -บ้านท่าเรือภูสิงห์
ตาบลภูสิงห์ อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

257,000.00

248,000.00 95/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บึง ตาบลหมูม่น อาเภอ
สมเด็จ บ้านโคกสะอาด
ตาบลโนนแหลมทอง บ้าน
นามะเขือ ตาบลนามะเขือ
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

484,000.00 124/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

49 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คาเชียงวัน หมู่ 12 ตาบล
โนนแหลมทอง - บ้านโปุง
เชือก หมู่ 3 ตาบลนามะเขือ
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

390,000.00 164/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ์ 2012
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50 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังเชือ่ ม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านโคกสะอาด หมู่ 8
ตาบลโนนแหลมทอง บ้าน
โนนอุดม ตาบลนามะเขือ
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
51 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
โครงสร้างพืน้ ฐาน
แน่นสายบ้านนามน ตาบล
โนนแหลมทอง บ้านคาตา
ใกล้ ตาบลสหัสขันธ์
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
444,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

441,000.00 456/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

รายได้จัดเก็บเอง

498,000.00

486,000.00 74/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

52 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านนามะเขือ หมู่ 12
ตาบลนามเขือ บ้านคาเชียง
วัน ตาบลโนนแหลมทอง
อาเภอสหัสขันธ์
53 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คาปลาฝา หมูท่ ี่ 7 ตาบล
ขมิน้ อาเภอเมือง - บ้านโคก
เจริญ ตาบลนามะเขือ
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

476,000.00 235/2562 ร้านพรรณี
ทรัพย์ทวี

499,000.00

478,000.00 64/2562 ร้านสมบัติพาณิชย์

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านไทรทอง หมู่ 11 ตาบล
นามะเขือ บ้านแก่งพฤาชัย
ตาบลหมูม่น อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

489,000.00 346/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านนามะเขือ หมู่ 12
ตาบลนามะเขือ บ้านคา
ปลาฝา ตาบลขมิน้ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

498,000.00

489,000.00 325/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตาบล
นามะเขือ บ้านถ้าปลา
ตาบลสหัสขันธ์ อาเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

470,000.00 165/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 2012
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57 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สายบ้านโนนศรทอง หมู่ 8
ตาบลนามะเขือ อาเภอสหัส
ขันธ์ บ้านหนองแวง หมู่ 16
ตาบลหนองแวง อาเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

470,000.00 163/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ์ 2012

58 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคก รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เจริญ หมู่ 2 ตาบลนา
มะเขือ - บ้านโนนปุางิ้ว หมู่
4 ตาบลโนนน้าเกลีย้ ง
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

486,000.00 514/2562 หจก.สหแท่น
ทองก่อสร้าง

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านคาเม็ก หมู่7
ตาบลแซงบาดาล อาเภอ
สมเด็จ - บ้านนาบอน หมู่1
ตาบลนาบอน อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000.00

488,000.00 361/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

60 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองบัวโดน หมู่7 ตาบล
สมเด็จ อาเภอสมเด็จ - บ้าน
โนนสมบูรณ์ ตาบลลาห้วย
หลัว อาเภอสมเด็จ

496,000.00

488,000.00 391/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

61 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคก รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
กว้าง หมู1่ 0 ตาบลมหาไชย
- บ้านกอก หมู่ 2 ตาบลผา
เสวย อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
62 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คาบก หมู่8 ตาบลแซง
บาดาล อาเภอสมเด็จ บ้านดินจี่ หมู่ 6 ตาบลดินจี่
อาเภอคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000.00

488,000.00 218/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

499,000.00

477,000.00 327/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง1991

63 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคก รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ใหญ่ จากบ้านโนนชาด หมู่
8 ตาบลหนองแวง ถึงบ้าน
นามะเขือ ตาบลนามะเขือ
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

477,000.00 219/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธ์ 2012
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
64 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองปุาอ้อย หมูที่ 1
ตาบลลาห้วยหลัว ถึงบ้าน
น้อยภูเงิน ตาบลผาเสวย
อาเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

65 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด
โครงสร้างพืน้ ฐาน
แน่นสายหนองขาม ตาบล
หนองหนองแวง -บ้านโปุง
เชือก ตาบลนามะเขือ
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

477,000.00 326/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

รายได้จัดเก็บเอง

499,000.00

479,000.00 214/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

66 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สร้างแสน หมู9่ ตาบลลา
ห้วยหลัวอาเภอสมเด็จ บ้านหนองมะงง ตาบลคาบง
อาเภอห้วยผึง้ จังหวัด
กาฬสินธุ์

318,000.00

303,000.00 234/2562 หจก.ฝากแตก
ก่อสร้าง

67 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหนองกุงศรี หมู่2
ตาบลหนองกุงศรี บ้าน
หนองหอไตร หมู่2 ตาบล
ลาหนองแสน อาเภอหนอง
กุงศรี(โครงการต่อเนือ่ ง)
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

498,000.00

490,000.00 230/2562 หจก.คาเจริญ
ซีเมนต์

68 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.เชือ่ ม
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ระหว่าง บ้านโคกกลาง
ตาบลดงมูล - บ้านหนองกบ
ตาบลโคกเครือ อาเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

475,000.00 171/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

69 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองกุงศรี ตาบลหนองกุง
ศรี - บ้านยางเนียม ตาบล
บึงนาเรียง อาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์
70 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ห้วยยางดง - บ้านนางาม ถนนลาดยางหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

491,000.00 268/2562 หจก.คาเจริญ
ซีเมนต์

324,000.00

308,000.00 176/2562 ร้านมัง่ คง
พาณิชย์
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โครงการ

71 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านคาน้อย ตาบลหนอง
ใหญ่ อาเภอหนองกุงศรี บ้านทรายทอง ตาบลทราย
ทอง อาเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

491,000.00 298/2562 หจก.คาเจริญ
ซีเมนต์

72 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ท่าสามัคคี หมู่13 ตาบลเจ้า
ท่า - ทางหลวงแผ่นดิน214
ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ บ้านบ่อ
หมู่.2,9 ตาบลธัญญา
อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000.00

486,000.00 307/2562 หจก.คูส่ กุล
คอนกรีต

73 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านดอนสวรรค์ หมู่4
ตาบลโคกสมบูรณ์ - บ้าน
ธนบุรี ตาบลโพนงาม อาเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000.00

490,000.00 363/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

74 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านบ่อ หมู่9 ตาบลธัญญา
(เขตเทศบาล) - บ้านหนองตุ
หมู่ 14 ตาบลธัญญา(เข
ตอบต.) อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

489,000.00 301/2562 หจก.กาฬสินธุ์
อัครภัณฑ์

75 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านแก หมู่ 12 ตาบล
ธัญญา(เขตเทศบาล) - บ้าน
โปโล หมู่ 10,13 ตาบล
กมลาไสย อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00

489,000.00 147/2562 หจก.กาฬสินธุ์
อัครภัณฑ์

76 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองไผ่ หมู่6 ตาบลโคก
สมบูรณ์ - บ้านธนบุรี ตาบล
โพนงาม อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
77 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านงิ้วงาม หมู่ 3
ตาบลโคกสมบูรณ์ - บ้าน
ด่านเหนือ หมู่ 2 ตาบลโพน
งาม อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

494,000.00 306/2562 หจก.คูส่ กุล
คอนกรีต

498,000.00

490,000.00 364/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง
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78 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านนามล หมู่ 2 ตาบลโคก
สมบูรณ์ อาเภอกมลาไสย บ้านด่านแต้ หมู่ 9 ตาบล
ดอนจาน อาเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
493,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

471,000.00 48/2562 หจก. เฉิดสถิตย์

79 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.เชือ่ ม
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ระหว่างตาบล สายบ้านโพน
งาม หมูท่ ี่ 10 ตาบลโพนงาม
บ้านราษฎร์สาราญ ตาบล
โคกสมบูรณ์ อาเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000.00

487,000.00 309/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

80 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนค้อ หมูท่ ี่ 8 ตาบล
ธัญญา - บ้านโนนโพธิศ์ รี
ตาบลหนองแปน อาเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

490,000.00 280/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

81 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านบ่อ หมู่ 13 ตาบล
ธัญญา - บ้านลาด หมู่ 7,13
ตาบลหลักเมือง อาเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

492,000.00 79/2562 หจก.ปโอฬาร
ก่อสร้าง

82 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนคสล. รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สายบ้านบ่อ หมูท่ ี่ 13
ตาบลธัญญา(เขตเทศบาล)
บ้านโปโล หมูท่ ี่ 10,13
ตาบลกมลาไสย (เขต อบต.)
อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 500/2562 หจก.กาฬสินธุ์
อัครภัณฑ์

83 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หัวคูดิน หมู่ 5 ตาบลดงพยุง
อาเภอดอนจาน สายหนอง
หัวเสือ - บ้านดงสยาม
ตาบลนามน อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

477,000.00 264/2562 หจก.พงษ์สิทธิ์
ซัพพลาย
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84 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สวนปุา บ้านโนนสาราญ
หมู่9 ตาบลนิคมห้วยผึง้ บ้านหนองอีบุตร หมู่1
ตาบลหนอง อีบุตร
อาเภอห้วยผึง้ จังหวัด
กาฬสินธุ์
85 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคสล. สาย
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านนาใต้ ตาบลสงเปลือย
อาเภอนามน-บ้านหนองอี
บุตร ตาบลหนองอีบุตร
อาเภอห้วยผึง้ จังหวัด
กาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
497,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

493,000.00 75/2562 หจก. ร้านวุฒิพงษ์

รายได้จัดเก็บเอง

498,000.00

488,000.00 336/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา1996

86 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านนาขวัญเมือง ตาบล
นามน อาเภอนามน - เขต
เทศบาลตาบลสงเปลือย
ตาบลสงเปลือย อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

494,000.00 517/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

87 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหนองบัวใน ตาบล
หนองบัว อาเภอนามน-เชือ่ ม
เขต ตาบลนาขาม อาเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000.00

446,000.00 130/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ์

88 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ทรัพย์เจริญ ตาบลหลัก
เหลีย่ ม -เขต ตาบลหนองบัว
อาเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์
89 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมเสริมผิวทางลูกรัง รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านดงสวาง หมู่6 ตาบลสง
เปลือย - บ้านยอดแกง
ตาบลยอดแกง อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์

493,000.00

479,000.00 118/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

496,000.00

464,000.00 129/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

90 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านท่างาม ตาบลสงเปลือย
อาเภอนามน-เชือ่ มเขต
ตาบลคาบง อาเภอห้วยผึง้
จังหวัดกาฬสินธุ์

357,000.00

347,000.00 97/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า 40

ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

91 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหนองกาว หมู่5
ตาบลนาเชือก - บ้านหนอง
กุง หมู่2 ตาบลเขาพระนอน
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
496,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

488,000.00 393/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

92 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านดอนลาดวน ตาบลอิตอื้
- บ้านโนนสูง ตาบลโนนสูง
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์
93 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังหนอง รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ขามเหนือ ตาบลโนนสูง
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บ้านกระบาก
ตาบลเหล่าดอกไม้ อาเภอ
ชืน่ ชม จังหวัดมหาสารคาม

498,000.00

485,000.00 67/2562 ร้านภัทราวดี
การค้า

498,000.00

485,000.00 43/2562 ร้านสมบัติสมบูรณ์

94 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ดอนเงินหมู่4 ตาบลโนนสูง
อาเภอยางตลาด -บ้านคามะ
โฮ หมู่7ตาบลคาเหมือดแก้ว
อาเภอห้วยเม็ก

499,000.00

497,000.00 339/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา

95 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนสูง หมู่ 5 ตาบลโนนสูง
สานักสงฆ์หนองจิก อาเภอ
ยางตลาด - บ้านดอนขี หมู่
5 ตาบลอิตอื้ อาเภอยาง
ตลาด

499,000.00

489,000.00 311/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

96 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สูงใต้ หมู่8 ตาบลโนนสูง บ้านคาเหมือดแก้ว ตาบลคา
เหมือดแก้ว อาภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

484,000.00 40/2562 ร้านสมบัติ สม
บูรณ

97 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านดงบัง หมู่ 15 ตาบลหัว
นาคา - บ้านดอนขี หมู่ 5
ตาบลอิตอื้ อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000.00

492,000.00 90/2562 หจก.ยุทธชัยการ
โยธา
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
98 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โคกใหญ่ หมู่10 บ้านหัวนา
คา - บ้านดอนขี หมูท่ ี่5
ตาบลอิตอื้ อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

497,000.00 137/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

99 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สร้างหิน หมู5่ ตาบลหัวนา
คา อาเภอยางตลาด - บ้าน
ผา ตาบลดอนเงิน จังหวัด
มหาสารคาม
100 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหัวนาคาน้อย หมู่13
ตาบลหัวนาคา อาเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านนาสีนวน อาเภอกัทรวิ
ชัย จังหวัดมหาสารคาม

497,000.00

493,000.00 122/2562 หจก. เสนีย์การ
โยธา 1996

499,000.00

494,000.00 91/2562 หจก.ยุทธชัยการ
โยธา

101 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านดงบัง หมู่ 15 ตาบลหัว
นาคา อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตาบลศรี
สุข อาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

498,000.00

489,000.00 2/2563 หจก.บัวหลวงพาณิช

102 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ยางคา หมู่ 7 ตาบลอิตอื้ บ้านโพนสิม หมู่7 ตาบล
หัวนาคา อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
103 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 6
ตาบลหัวนาคา - บ้านดอนขี
หมู่ 5 ตาบลอิตอื้ อาเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

491,000.00 266/2562 ร้านธนภัทร
ก่อสร้าง

496,000.00

492,000.00 92/2562 หจก.ยุทธชัยการ
โยธา

104 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหนองแวงบ่อแก้ว หมู่ 8
ตาบลอิตอื้ - บ้านโนนสูง
หมู่ 7 ตาบลโนนสูง อาเภอ
ยางตลาด
105 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านดอนลาดวน หมู่ 9
ตาบลอิตอื้ - บ้านหนองปะโอ
หมู่7 ตาบลกุดโดน อาเภอ
ยางตลาด

498,000.00

496,000.00 81/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

497,000.00

495,000.00 140/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธาร 1996
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106 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนถนน คสล.
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สายบ้านโคกสาย หมู่6
ตาบลหนองตอกแปูน - บ้าน
ดงน้อย หมู5่ ตาบลหนองอิ
เฒ่า อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
107 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 12
ตลาดแตงโมโคกดอนหัน ตาบลดอนบูรณ์ เทศบาล
โคกศรี อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
497,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

494,000.00 427/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

รายได้จัดเก็บเอง

496,000.00

488,000.00 271/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

108 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เสียว หมู่ 1 ตาบลหัวงัว
อาเภอยางตลาด ตาบลโคก
สะอาด อาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
109 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เสียว หมู่ 6 ตาบลหัวงัว
อาเภอยางตลาด - บ้านวัง
เดือนห้า ตาบลโนนศิลาเลิง
อาเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000.00

491,000.00 99/2562 หจก.สินยิง่ ก่อสร้าง

498,000.00

485,000.00 49/2562 หจก.เฉิดสถิตย์

110 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองแสง (สายหน้า
โรงเรียน) หมู่7ตาบลเขา
พระนอน อาเภอยางตลาด
บ้านโนนสมบูรณ์ ตาบลหัว
หิน อาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

494,000.00 403/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง1991

111 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหนองสิมใหม่ ตาบล
สาราญ - บ้านโพนทอง
ตาบลสาราญใต้ อาเภอสาม
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
112 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านท่าสะอาด ตาบลคา
สร้างเทีย่ ง - บ้านกุดแห่
ตาบลสาราญใต้ อาเภอสาม
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

489,000.00 303/2562 หจก.สุวรรณเวียง

497,000.00

489,000.00 194/2562 หจก.สุวรรณ
เวียงก่อสร้าง
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113 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านน้อยนาไร่เดียว ตาบล
คาสร้างเทีย่ ง - บ้านหนองกุ
งน้อย ตาบลสาราญใต้
อาเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์
114 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านหนองกุงก
ลาง ตาบลสาราญ - บ้าน
หนองช้าง ตาบลหนองช้าง
อาเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
497,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

490,000.00 315/2562 หจก.สุพลรัตน์
พาณิช

รายได้จัดเก็บเอง

497,000.00

489,000.00 321/2562 หจก.สุวรรณ
เวียงก่อสร้าง

115 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
จราจรแอสฟัสต์ติกบ้านนา
ทัน หมู่1 ตาบลนาทัน -บ้าน
เก่าเดือ่ หมู่ 7 ตาบลทุง่
คลอง อาเภอคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000.00

488,000.00 156/2562 หจก.แสงศรี
พิมพ์การโยธา

116 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
แน่น บ้านนาอุดม หมู่10
ตาบลนาบอน - บ้านท่านา
เลา หมู่9 ตาบลดินจี่ อาเภอ
คาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

480,000.00 209/256 หจก.วงศ์ไทยการ
โยธา

117 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
แน่นบ้านนาอุดม หมู่ 10
ตาบลนาบอน - บ้านแก้ง
ใหญ่ หมู่ 6 ตาบลดินจี่
อาเภอคาม่วง
118 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. จาก
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านสูงเนิน หมู่3,5 ตาบล
เนินยาง อาเภอคาม่วง สะพานลาห้วยปอ บ้าน
หนองแห้ว หมู่ 5 ตาบลแซง
บาดาล อาเภอสมเด็จ

498,000.00

496,000.00 504/2562 หจก.วงศ์ไทย
การโยธา

498,000.00

488,000.00 155/2552 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

119 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
(สายขัวหิน) บ้านคาเมย หมู่
5 ตาบลนาบอน - บ้านเก่า
เดือ่ หมู่ 7 ตาบลทุง่ คลอง
อาเภอคาม่วง
120 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหนองม่วง ตาบลเนิน
ยาง -บ้านบะเอียด ตาบล
นาบอน อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

486,000.00 169/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

497,000.00

490,000.00 255/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา
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121 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านโคก หมู่ 6 ตาบลเนิน
ยาง อาเภอคาม่วง - บ้าน
หนองแห้ว หมู่ 5 ตาบล
แซงบาดาล อาเภอสมเด็จ

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
497,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

488,000.00 257/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

122 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โพน หมู่ 3 ตาบลโพน บ้านคาเมย หมู่ 5 ตาบลนา
บอน อาเภอคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์
123 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
แน่นบ้านนาเจริญ หมูท่ ี่11
ตาบลนาบอน อาเภอคาม่วง
- บ้านบัวสามัคคี หมูท่ ี่7
ตาบลแซงบาดาล อาเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

475,000.00 213/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

499,000.00

488,000.00 77/2562 วงศ์ไทยการโยธา

124 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
แน่น สายบ้านหนองม่วงหมู่
2, หมู่9 ตาบลเนินยาง บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่7
ตาบลนาบอน อาเภอคาม่วง

496,000.00

496,000.00 398/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

125 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
แน่น สายแก้งสองคอน จาก
บ้านนาบอน หมู่ 2 ตาบล
นาบอน - บ้านโพน หมู่ 3
ตาบลโพน อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

484,000.00 110/2562 หจก. แสนศรี
พิมพ์

126 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองยางคา หมู่7 ตาบล
เนินยาง อาเภอคาม่วงบ้านม่วงกุญชร หมู่6 ตาบล
โนนศิลา อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 494/2562 แสนศรีพมิ พ์การ
โยธา

127 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหนองยางคา หมู่7
ตาบลเนินยาง อาเภอคาม่วงบ้านม่วงกุญชร หมู่7
ตาบลโนนศิลา อาเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

491,000.00 250/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา
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128 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี หมู1่ 0 ตาบลเนิน
ยาง อาเภอคาม่วง - บ้านม่วง
เหนือ หมู่9 ตาบลโนนศิลา
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

478,000.00 211/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

129 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ดงบัง หมู่ 5 ตาบลดง
สมบูรณ์ - บ้านยางอูม้ หมู่ 1
ตาบลยางอูม้ อาเภอท่าคัน
โท จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

482,000.00 446/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

130 ยุทธศาสตร์การพัฒนา "ปรับปรุงถนนลูกรังสายจาก รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
วัดถ้าไม้รัง บ้านสร้างแก้ว
หมู่ 2 ตาบลกุงเก่า - วัด ถ้า
หม้อสันติธรรม หมู่ 11
ตาบลกุดจิก อาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

477,000.00 382/2562 หจก.ฮ เจริญรุ่ง
ก่อสร้าง

131 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ยางอุม้ หมู่ 7 ตาบลยางอุม้ บ้านเกิง้ หมู่ 5 ตาบลนา
ตาล อาเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00

496,000.00 44/2562 หจก. ฮ เจริญรุ่ง
ก่อสร้าง

132 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ไทยเจริญ ตาบลดงสมบูรณ์
อาเภอท่าคันโท - บ้าน
หนองหิน ตาบลหนองหิน
อาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000.00

487,000.00 511/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

133 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ยางอุม้ หมู่1 ตาบลยางอุม้ เขาน้อย บ้านไทยเจริญ หมู่
9 ตาบลดงสมบูณรณ์
อาเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000.00

486,000.00 445/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

134 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เทศบาล ตาบลกุดสิม จาก
บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตาบล
คุม้ เก่าเทศบาลตาบลกุดสิม บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตาบล
สระพังทอง อาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

490,000.00 258/2562 ร้านธนทรัพย์
ก่อสร้าง
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
135 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนอง รายได้จัดเก็บเอง
497,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โสน บ้านสมสนุก หมู่ 8
ตาบลกุดสิมคุม้ ใหม่ - บ้าน
หนองย่าโยน หมู่ 3 ตาบลสง
เปลือย อาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

489,000.00 310/2562 ร้านเฟือ่ งฟูา
พาณิชย์

136 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายรอบ รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
อ่างเก็บน้าห้วยสายนาเวียง
บ้านสายนาเวียง หมู่ 16
ตาบลคุม้ เก่า -เขตเทศบาล
ตาบลกุดสิม อาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

494,000.00 55/2562 หจก.นามูพาณิชย์

137 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย 5 รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ธันวามหาราช บ้านหัวสนาม
หมู่ 1 ตาบลคาใหญ่ - บ้าน
คาไฮ หมู่ 11 เทศบาล
ตาบลคาก้าว อาเภอหนอง
กุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

494,000.00 366/2562 หจก.อรรถพงษ์
คาใหญ่

138 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านชัยศรีตาบลคาใหญ่ บ้านพิมูล ตาบลพิมูล
อาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์
139 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วย รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ม่วง หมูท่ ี่ 6 ตาบลคาใหญ่บ้านกุดท่าลือ ตาบลท่าลาด
ดงยาง อาเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์

489,000.00

487,000.00 528/2562 หจก.อรรถพงษ์
คาใหญ่ก่อสร้าง

497,000.00

487,000.00 146/2562 หจก.คาเจริญ
ซีเมนต์

140 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนา รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สีนวล หมู่ ตาบลบึงนาเรียง บ้านหนองโน หมู่ 3 ตาบล
หัวหิน อาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์
141 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หาดทรายมูล บ้านพิมูล
ตาบลพิมูล อาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตาบลน้า
อ้อม อาเภอกระนวน
จังหวัดขอนแก่น

499,000.00

487,000.00 98/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

497,000.00

493,000.00 93/2562 หจก.อรรถพงษ์คา
ใหญ่ก่อสร้าง
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
142 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนอง รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ผักแว่น ตาบลพิมูล บ้านคา
ใหญ่ ตาบลคาใหญ่
อาเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

478,000.00 296/2562 หจก.อรรถพงษ์
คาใหญ่ก่อสร้าง

143 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านโนนพิมาน หมู่
3 ตาบลพิมูล-บ้านครอง
ทรัพย์ ตาบลทรายทอง
อาเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

22,000.00

490,000.00 160/2562 หจก.อรรถพงษ์
คาใหญ่ก่อสร้าง

144 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านเอราวัณ หมู่ 11 ตาบล
หนองใหญ่ อาเภอหนองกุง
ศรี - บ้านทรายทอง หมู่ 5
ตาบลทรายทอง อาเภอห้วย
เม็กจังหวัดกาฬสินธุ์

496,000.00

488,000.00 233/2562 หจก.อรรถพงษ์
คาใหญ่ก่อสร้าง

145 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ตาบลห้วยเม็ก - บ่อขยะ
ตลอดแนว - เขต อบต.ท่า
ลาดดงยาง อาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

495,000.00 450/2562 หจก.อรรถพงษ์
คาใหญ่ก่อสร้าง

146 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้าง ถนน คสล. จากข้าง รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ธกส. ตาบลห้วยเม็ก ถนนลาดยางไปบ้านเนินลาด
(ท่าลาดดงยาง) อาเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

495,000.00 474/2562 หจก.อรรถพงษ์
คาใหญ่ก่อสร้าง

147 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้าง ถนน คสล. จากข้าง รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม
ตาบลห้วยเม็ก -ถนนลาดยาง
ไปบ้านกุดท่าลือ (ท่าลาดดง
ยาง) อาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

496,000.00 444/2562 หจก.อรรถพงษ์
คาใหญ่ก่อสร้าง

148 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.เริ่มจาก รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ถนนสายคาใหญ่-เชียงยืน
บ้านคาเจริญหมู่ 12 ทต.คา
ใหญ่-อบต.คาใหญ่ ตาบลคา
ใหญ่ อาเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000.00

489,000.00 523/2562 หจก.อรรถพงษ์
คาใหญ่ก่อสร้าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า 48

ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

149 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. จาก
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหนองปะโอ หมู่ 9
ตาบลกุดโดน อาเภอห้วยเม็ก
- บ้านนางาม ตาบลโนนสูง
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
496,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

495,000.00 349/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธ์2012

150 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีต เส้น รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านกุดท่าลือ หมู่ 6 ตาบล
ท่าลาดดงยาง - บ้านกุดโดน
หมู่ 1 ตาบลกุดโดน อาเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

496,000.00 471/2562 หจก.อรรถพงษ์
คาใหญ่ก่อสร้าง

151 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านปุายาง หมู่ 5 ตาบลท่า
ลาดดงยาง อาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธ์ - บ้าน
หนองหว้า ตาบลชืน่ ชม
อาเภอชืน่ ชม จังหวัด
มหาสารคาม

498,000.00

495,000.00 473/2562 หจก.อรรถพงษ์
คาใหญ่ก่อสร้าง

152 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองแวงม่วง ตาบลกุดโดน
- บ้านเนินลาด ตาบลห้วย
เม็ก อาเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00

490,000.00 232/2562 หจก.คาเจริญ
ซีเมนต์

153 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านโนนแดง หมู่ 2 ตาบล
ลาชี อาเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์ - สีแ่ ยกพนังกัน้ น้า
ชี กิโลเมตรที่ 6 บ้านท่าตูม
ตาบลท่าตูม หมู่ 9 อาเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม

499,000.00

495,000.00 132/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

154 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหัวโนนเปลือย ตาบล
เหล่ากลาง - บ้านท่าเยีย่ ม
ตาบลลาชี อาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
155 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหัวหนอง ตาบลเหล่า
กลาง อาเภอฆ้องชัย - โนน
สาวเอ้ บ้านนาบึง หมู่ 8
ตาบลหนองแปน อาเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

491,000.00 175/2562 หจก.คูสกุล
คอนกรีต

499,000.00

495,000.00 127/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

156 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองบัว หมู่ 3 ตาบลโคก
สะอาด อาเภอฆ้องชัย บ้านนาเชือก ตาบลหนอง
ตอกแปูน อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
157 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลาดยาง จาก
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 12
ตาบลโคกสะอาด - บ้าน
เหล่าแดง ตาบลฆ้องชัย
พัฒนา อาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

491,000.00 222/562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

รายได้จัดเก็บเอง

499,000.00

400,000.00 46/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

158 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านกระเดา หมู่ 6 ตาบล
เหล่ากลาง - วัดปุาวิสุทธิธรร
มารามบ้านโนนเขวา ตาบล
ฆ้องชัยพัฒนา อาเภอฆ้อง
ชัยจังหวัด กาฬสินธุ์

499,000.00

492,000.00 330/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ์ 2012

159 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ดอนข่า หมู่ 6 ตาบลโคก
สะอาด -บ้านกุดฆ้องชัย(ดง
สวาง) หมู่ 8 ตาบลฆ้องชัย
พัฒนา อาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

490,000.00 388/2562 หจก. ตะนอย
กาฬสินธุ์

160 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนชัย หมู่ 1 ตาบลโคก
สะอาด อาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านไคร่
นุน่ ตาบลมะค่า อาเภอ
กัณทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

498,000.00

495,000.00 452/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

161 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วย รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ขีน้ าค บ้านนาเรียง หมุ่10
ตาบลสามัคคี - บ้านกระยอม
ตาบลเหล่าอ้อย อาเภอร่อง
คา จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

490,000.00 204/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

162 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่า รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สาราญ หมู่ 12 ตาบล
กลางหมืน่ อาเภอเมืองบ้านแห่ ตาบลยอดแกง
อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

492,000.00 89/2562 หจก.ทรงวัฒนคอ
นกรีต
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

163 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
โครงสร้างพืน้ ฐาน
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านหนองแสงจันทร์ หมู่6
ตาบลบึงวิชัย ถึงทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 227 (เส้น
โคกกลาง) เขตติดต่อตาบล
หนองกุง อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
498,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

490,000.00 203/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

164 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านศรีบูรพา ตาบลนาจารย์
- บ้านหนองหัวช้าง ตาบล
กลางหมืน่ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

489,000.00 347/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

165 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหนองสอใต้ ตาบลลา
ปาว - บ้านนาโก ตาบลขมิน้
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

489,000.00 351/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

166 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สายบ้านแก่งนาขาม หมู่ 5
ตาบลนาจารย์ - บ้านโจด
หมู่ 6 ตาบลภูปอ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
167 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สายบ้านทุง่ สว่าง ตาบลลา
พาน - บ้านดอนยานาง
ตาบลดอนสมบูรณ์ อาเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

488,000.00 37/2562 ร้านฤทธิพร
พาณิชย์

499,000.00

496,000.00 489/2562หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง1991

168 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจาก รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5
ตาบลขมิน้ - บ้านหนองสอ
ใต้ หมู่ 2 ตาบลลาปาว
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

477,000.00 61/2562 ร้านสมบัติ
พาณิชย์

169 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านมอดินแดง หมู่ 8 ตาบล
โพนทอง - บ้านหนองโพน
ตาบลไผ่ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000.00

493,000.00 42/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
170 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สายจาก รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 8
ตาบลเหนือ เชือ่ ม ชุมชนดง
ปอ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

491,000.00 208/2562 หจก. สุวิมล
ก่อสร้าง

171 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านโคกล่าม หมู่ 3
เทศบาลตาบลไผ่ - บ้านขมิน้
หมู่ 1 เทศบาลตาบลขมิน้
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

490,000.00 215/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

172 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านทุง่ สว่าง หมู่ 16 ตาบล
ลาพาน ดอนฝูาย(เชือ่ มต่อ
ถนนสาย กส 1010) ตาบล
ดอนสมบูรณ์ อาเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

493,000.00 45/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

173 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 ตาบล
เชียงเครือ -บ้านกุดครอง หมู่
4 ตาบลดอนจาน อาเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000.00

488,000.00 168/2562 หจก.พงษ์สิธิชัพ
ลาย

174 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านมอดินแดง
หมู่ 8 ตาบลโพนทอง บ้านหนองโพน ตาบลไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000.00

445,000.00 281/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

175 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. จาก
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านโนนตูม หมู่ 4 ตาบลลา
คลอง - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
11 ตาบลลาปาว อาเภอ
เมือ จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

495,000.00 387/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

176 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคก รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
น้าเกลีย้ ง หมู่ 3 ตาบลโพน
ทอง - บ้านหนาด ตาบล
เหนือ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

476,000.00 107/2562 หจก.สุขสันต์
เซลส์ เอ็นจิเนียริ่ง
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

177 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กบ้านหนองห้าง หมู่2
ตาบลหนองห้าง - บ้านวังมน
หมู่3 ตาบล กุดหว้า
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

491,000.00 491000 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

178 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก บ้านแจนแลน หมู่ 3,8
ตาบลแจนแลน - บ้าน
หนองหูลิง หมู่16 ตาบลบัว
ขาว อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

494,000.00 54/2562 ร้านภัทราวดี

179 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก บ้านแจนแลน หมู่ 1,3
ตาบลแจนแลน - บ้านหวาย
หมู่ 5 ตาบลนาโก อาเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

491,000.00 245/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

180 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กบ้านแจนแลน หมู่ 6
ตาบลแจนแลน - บ้านหนอง
หูลิง หมู่ 16 ตาบลบัวขาว
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

495,000.00 148/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา

181 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก(คสล) ม10 สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ 10 ,บ้าน
ดอนสวรรค์ หมู่ 7 อบต.บัว
ขาว - บ้านกุดหว้า หมู่ 1
ตาบลกุดหว้า (ทต.กุดหว้า)
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

495,000.00 82/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

182 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ 5
ตาบลนาโก เชือ่ ทบ้านแจน
แลน หมู่ 13 ตาบลแจนแลน
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

491,000.00 141/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

183 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านนาโก หมู่ 4
ตาบลนาโก - บ้านแจน
แลน หมู่ 13 ตาบลแจน
แลนอาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 86/2562 ร้านภัทราวดี
การค้า

รายได้จัดเก็บเอง
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
184 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สายบ้านดงมัน หมู่ 4
ตาบลสมสะอาด -บ้านจุมจัง
หมู่ 1 ตาบลจุมจัง จังหวัด
กาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

491,000.00 191/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1991

185 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านสมสะอาด
ตาบลสมสะอาด บ้านโคก
กลาง หมู่ 12 ตาบลจุมจัง
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

491,000.00 246/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

186 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองหัวแฮด หมู่ 7 ตาบล
จุมจัง อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพาน
ห้วยแดงบ้านหนองโน หมู่ 6
ตาบลชมสะอาด อาเภอ
เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

499,000.00

495,000.00 84/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

187 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านสมสะอาด
หมู่ 2 ตาบลสมสะอาด บ้านโคกกลาง หมู่ 12
ตาบลจุมจัง อาเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

499,000.00

493,000.00 354/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์1996

188 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยคา รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ม่วง(ช่วงต่อเนือ่ ง) ระหว่าง
เทศบาลตาบลคาม่วง อบต.ทุง่ คลอง จังหวัด
กาฬสินธุ์
189 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกลาห้วยหนองสอ
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ตอนบน บ้านนาอินทร์แปลง
หมู่ 5 ตาบลขมิน้ -บ้าน
หนองสอใต้ หมู่2 ตาบลลา
ปาว อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

460,000.00 226/2562 หจก.วงค์ไทย
การโยธา

499,000.00

477,000.00 61/2562 ร้านสมบัติ
พาณิชย์

190 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คสล.สายบ้านโคกเจริญ หมู่
2 ตาบลนามะเขือ - ปาก
ทางบ้านถ้าปลา หมู่3
ตาบลสหัสขันธ์ อาเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

486,000.00

486,000.00 506/2562 หจก.สหแท่น
ทองก่อสร้าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า 54

แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
191 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนสวรรค์ หมู่ 3 ตาบลภู
ปอ อาเภอเมือง - บ้านคาน้า
แซบ หมู่ 6 ตาบลนามะเขือ
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

480,000.00 62/2562 ร้านนิชารีย์ วัสดุ
ก่อสร้าง

192 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายโคก รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
จ่าชัย บ้านโจด หมู่ 7 ตาบล
ภูปอ - บ้านหนองแวงใต้
หมู่ 3 ตาบลขมิน้ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

486,000.00 27/2562 ร้านสาสกุล
พาณิชย์

193 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สะอาดนาทม หมู่ 1ตาบล
ลาคลอง -บ้านนาเชือกใหม่
ตาบลนาเชือก อาเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

2,000.00

478,000.00 241/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

194 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ชุมชน หมู่ 4 เทศบาลตาบล
โคกศรี - บ้านท่างาม
เทศบาลตาบลอุม่ เม่า
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00

489,000.00 272/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

195 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายสะพานหนองฮาง
บ้านโนนสาราญ หมู่ 1
ตาบลเหนือ - บ้านดงน้อย
หมู่13 ตาบลห้วยโพธิ์
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000.00

486,000.00 182/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

196 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านคาม่วง
(เทศบาลตาบลคาม่วง)
ตาบลทุง่ คลอง - บ้านเก่าเดือ่
(อบต.ทุง่ คลอง) ตาบลทุง่
คลอง อาเภอคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00

490,000.00 316/2562 หจก.รุ่งอนันต์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

197 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านคาไผ่ หมู่
14 ตาบลสามัคคี อาเภอ
ร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านหนองบัว ตาบลขามเปีย้
อาเภอโพธิช์ ัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด

499,000.00

492,000.00 331/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
198 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สายวัด รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ปุาอนุสรณ์ ตาบลคาเหมือด
แก้ว อาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้าน
หนองหว้า หมู่ 5 อาเภอชืน่
ชม จังหวัดมหาสารคาม
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

410,000.00 299/2562 หจก.คาเจริญ
ซีเมนต์

199 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านโคกกลาง
หมู่ 3 ตาบลหลุบ อาเภอ
เมือง - บ้านปอแดง หมู่ 2
ตาบลนาดี อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

492,000.00 201/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

200 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านโหมน หมู่ 2 ตาบลห้วย
โพธิ์ - บ้านสะอาดสมศรี หมู่
9 ตาบลเหนือ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

487,000.00 181/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 2012

201 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านดงสวาง หมู่ 6,17
ตาบลห้วยโพธิ์ อาเภอเมือง บ้านน้าจัน้ หมู่ 7 ตาบล
กมลาไสย อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

489,000.00 180/2562 หจก.บ้านฝาย
แตกก่อสร้าง

202 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านดงน้อย หมู่ 13 ตาบล
ห้วยโพธิ์ - บ้านเหล่าค้อ หมู่
4 ตาบลเชียงเครือ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

489,000.00 178/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

203 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตาบล
ห้วยโพธิ์ - บ้านดอนนาแก
หมู่ 8 ตาบลหลุบ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

431,000.00

423,000.00 179/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

204 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คสล. สายเลียบคลอง
ชลประทาน4R-LMC บ้าน
ดอนนาแก หมู่ 8 ตาบลหลุบ
- บ้านดอนม่วง หมู่ 9
ตาบลห้วยโพธิ์ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

492,000.00 121/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า 56

แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
205 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ช้างอียอ หมู5่ ตาบลหลุบ ชุมชนสงเปลือย ตาบล
กาฬสินธุ์ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

491,000.00 224/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

206 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองบ่อ หนองเปลือยน้อย
บ้านดอนสนวน หมู่ 9
ตาบลหลุบ อาเภอเมือง ตาบลโนนศิลาเลิง อาเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

477,000.00 108/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

207 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัว รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองแวง บ้านสะอาดใต้ หมู่
4 ตาบลเหนือ - คลองส่ง
น้าชลประทาน LMCบ้าน
เหล่าค้อ หมู่ 4 ตาบลเชียง
เครือ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

474,000.00 167/2562 หจก.พงษ์สิทธิ
ซัพลาย

208 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ดงน้อย หมู่ 4 ตาบลหนองอิ
เฒ่า - บ้านโคกสาย หมู่ 6
ตาบลหนองตอกแปูน
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

490,000.00 261/2562หจก.ยุทธชัยการ
โยธา

209 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.สายจาก รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางหลวงชนบทหมายเลข
2025 บ้านหัวนาคา หมู่
18 ตาบลหัวนาคา - เขต
ตาบลอิตอื้ อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

493,000.00 52/2562 ร้านพีรเดช

210 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงบัง รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หมู่15 ตาบลหัวนาคา
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - ตาบลศรีสุข หมู่
3 อาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

499,000.00

494,000.00 144/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

211 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.สายสวน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ผึง้ หมู่8 ตาบลเหล่าไฮงาม
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ - ห้วยแดง ตาบล
บุง่ เลิศ อาเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด

499,000.00

495,000.00 72/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

212 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนจันทร์หอม เทศบาล
ตาบลนามน อาเภอนามน อบต.หลักเหลีย่ ม ตาบล
หลักเหลีย่ ม อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

492,000.00 324/2562 หจก.รดาก่อสร้าง

213 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านดงบัง หมู่9 ตาบลหัวนา
คา อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บ้านศรีสุข
อาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000.00

493,000.00 53/2562 ร้านสังฆทานบ้าน
ห้อยโข่ง

214 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ดอนขี หมู่5 ตาบลอิตอื้ บ้านสร้างหิน หมู่ 5 ตาบล
หัวนาคา อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
215 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านกุดหว้า
ตาบลกุดหว้า - บ้านหนอง
ห้าง ตาบลหนองห้าง อาเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

489,000.00 123/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

499,000.00

494,000.00 69/2562 ร้านวุฒิพงษ์

216 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล่าไฮงาม หมู่9 ตาบล
เหล่าไฮงาม - สะพานห้วย
จุมจัง บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่
10 ตาบลจุมจัง อาเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

488,000.00 283/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

217 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านอร่ามมงคล หมู่ 9
ตาบลยางตลาด - บ้านดอน
กลอย หมู่ 6 ตาบลหนองอิ
เฒ่า อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

490,000.00 274/2562หจก.ยุทธชัยการ
โยธา

218 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านดงน้อย หมู่ 5 ตาบล
หนองอิเฒ่า - บ้านคาไฮ หมู่
11 ตาบลหนองตอกแปูน
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

490,000.00 262/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

219 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านดงบัง หมู่ 15 ตาบลหัว
นาคา - บ้านดอนขี หมู่ 5
ตาบลอิตอื้ อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
220 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
โครงสร้างพืน้ ฐาน
จราจรแบบพาราแอสฟัสท์
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิน่ กส ถ. 1-0002
สายบ้านโนนศรีสวัสดิ-์ บ้าน
นาอวน อาเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
496,000.00

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

221 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว เงินอุดหนุน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
จราจรแบบพาราแอสฟัลท์ เฉพาะกิจ
คอนกรีตรหัสทางหลวง
ท้องถิน่ กส.ถ.1-0053
บ้านห้วยเม็ก-บ้านห้วยมะทอ
อาเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

494,000.00 114/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุ์ (1991)

9,999,000.00 9,980,000.00 73/2562 หจก.พงษ์พชิ
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

9,999,000.00 1,612,900.00 66/2562 หจก.ดาวบัวขาว

222 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ดงอัคคะ ตาบลคลองขาม บ้านโพนสิม ตาบลหัวนาคา
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์
223 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองห้าง หมู่ 4 ตาบลโนน
นาจาน อาเภอนาคู - บ้าน
โพนสวาง ตาบลกุดสิมคุม้
ใหม่ อาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

497,000.00 183/2562 ร้านสังฆทาน
บ้านหอยโข่ง

499,000.00

490,000.00 153/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา

224 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บุง่ คล้า หมู่ 6 บ้านดอน
สวรรค์ หมู่ 7 ตาบลบัวขาว บ้านกุดหว้า หมู่ 1 ตาบล
กุดหว้า อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

491,000.00 170/2562หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
225 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
497,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนสวรรค์ หมู่ 10 บ้าน
โนนสาราญ หมู่ 14 บ้านบุง่
คล้า หมู่ 6 อบต.บัวขาว บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตาบล
จุมจัง อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

226 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สาย
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านแจนแลน หมู่ 6 ตาบล
แจนแลน - บ้านค้อ หมู่ 2
ตาบลกุดค้าว อาเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

496,000.00 71/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา

รายได้จัดเก็บเอง

499,000.00

496,000.00 87/2562 หจก. เสนีย์การ
โยธา

227 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านดงมัน หมูท่ ี่ 4
ตาบลสมสะอาด - บ้านจุม
จัง หมูท่ ี่ 1 ตาบลจุมจัง
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 329/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

228 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านดงเมือง หมู่ 1
ตาบลเหล่าอ้อย - ฝายสัม
มนพระราชดาริ หนองเริง
เปลือย เขตตาบลร่องคา
อาเภอร่องคา จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

490,000.00 287/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

229 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านดอนขีเ้ หล็ก
หมู่ 12 ตาบลอุม่ เม่า - บ้าน
หลุบข้าว หมู่ 7 ตาบลนาดี
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00

493,000.00 139/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา

230 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านทุง่ มน ตาบล
นาบอน - บ้านหนองม่วง
ตาบลเนินยาง อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

496,000.00 469/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

231 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านน้อยศรีสุข
ตาบลเสาเล้า - บ้านหนองกุ
งเผือก ตาบลหนองแสน
อาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธู์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

491,000.00 282/2562 หจก.พันธ์พมิ ล
ก่อสร้าง

232 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านนาค้อ หมู่ 5
ตาบลกุดโดน - บ้านหนองรัง
หมูท่ ี่ 8 ตาบลคาเหมือด
แก้ว อาเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00

488,000.00 145/2562 หจก.คาเจริญ
ซีเมนต์

233 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านนามะเขือ หมู่
12 - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2
ตาบลนามะเขือ อาเภอสหัส
ขันธ์ - บ้านโนนชัย ตาบล
ขมิน้ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

490,000.00 323/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

234 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านนาเรียง หมู่
12 ตาบลสามัคคี อาเภอ
ร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ ตาบลขามเปีย้ อาเภอโพธิช์ ัย
จังหวัดร้อยเอ็ด

499,000.00

490,000.00 373/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง1991

235 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านนาดี หมู่ 9
ตาบลนาดี -บ้านดอนขีเ้ หล็ก
หมู่ 12 ตาบลอุม่ เม่า
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00

493,000.00 138/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา

236 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านโนนโพธิศ์ รี
หมู่ 6 ตาบลหนองแปน บ้านโนนค้อ ตาบลธัญญา
อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

490,000.00 302/2562 หจก.ป.โอฬาร
ก่อสร้าง

รายได้จัดเก็บเอง
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

237 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านโนนยาง หมู่
11 ตาบลเหล่าไฮงาม
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธู์ -สะพานห้วยแดง
(บ้านโปร่ง) -ตาบลบุง่ เลิศ
อาเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
497,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

496,000.00 80/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

238 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านโนนสวรรค์
หมู่ 10 บ้านโนนสาราญ หมู่
14 บ้านบุง่ คล้า หมู่ 6
อบต.บัวขาว - บ้านอ่างแก้ว
หมู่่ 14 บ้านจุมจัง อาเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

493,000.00 83/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

239 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านโนนสูงเหนือ
หมู่ 7 ตาบลโนนสูง(สายเข้า
ศูนย์เพาะชากล้าไม้) - บ้าน
แกเหนือ หมู่ 4 ตาบลอิตอื้
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 120/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ์ 2012

240 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านพิทักษ์ หมู่ 4
ตาบลห้วยเม็ก เชือ่ มบ้านกุด
ท่าลือ หมู่ 6 เขตเทศบาล
ตาบลท่าลาดดงยาง อาเภอ
ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

493,500.00 88/2562 หจก.อรรถพงษ์คา
ใหญ่

241 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านลาด หมู่ 13
ตาบลหลักเมือง -บ้านโน
นมะคา หมู่ 4 ตาบลธัญญา
อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

491,000.00 237/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

242 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านศรีเมือง
ตาบลร่องคา - ทางหลวง
ชนบท ตาบลสามัคคี อาเภอ
ร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

490,000.00 288/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

243 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่
14 ตาบลหลุบ อาเภอเมือง
- บ้านนาดี หมู่ 8 ตาบลนา
ดี อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
496,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

488,000.00 223/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

244 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านหนองกุง หมุ่
9 ตาบลเขาพระนอน -บ้าน
ศรีสาราญ หมู่ 9 ตาบลเว่อ
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000.00

489,000.00 405/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ์ 2012

245 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านหนองกุงเผือก
หมู่ 4 ตาบลหนองแสน หนองบัว หมู่ 8 ตาบล
หนองบัว อาเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

491,000.00 267/2562หจก.คาเจริญ
ซีเมนต์

246 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านหนองแก่น
ทราย ตาบลหนองช้าง บ้านหนองแซง ตาบลสาราญ
อาเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000.00

488,000.00 193/2562 หจก.สุวรรณเวียง

247 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง
หมู่2 ตาบลหนองใหญ่ บ้านสระแก้ว หมู่7 ทต.คา
ก้าว ตาบลหนองกุงศรี
อาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000.00

488,000.00 294/2562 หจก.อรรถพงษ์
คาใหญ่ก่อสร้าง

248 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านหนองผือ หมู่1
ตาบลหนองผือ - บ้านซ้ง
หมู่4 ตาบลกุดปลาค้าว
อาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

492,000.00 254/2562 ร้านประเสริฐ
สุขก่อสร้าง

249 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านหนองสระพัง
หมู่ 3 ตาบลหนองห้าง บ้านกุดหว้า หมู่ 1 ตาบลกุด
หว้า อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

491,000.00 249/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

250 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านหินลาด หมู่
2 ตาบลบ่อแก้ว - บ้านชาด
หมู่ 5 ตาบลนาคู อาเภอนา
คู จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

490,000.00 142/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา

251 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านหนองหูลิง
หมู่ 3 (ทม.บัวขาว) - บ้าน
ดงมัน หมู่ 4 ตาบลสม
สะอาด อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

495,000.00 85/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

252 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านหาดทรายมูล
หมู่ 6 ตาบลพิมูล เชือ่ ม
บ้านครองทรัพย์ หมู่ 4
ตาบลทรายทอง อาเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

490,000.00 159/2562 หจก.อรรพงษ์
คาใหญ่ก่อสร้าง

253 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านเหล็ก หมู่10
ตาบลเหนือ - ถนนบายพาส
(กาฬสินธุ์ -สมเด็จ) เขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000.00

493,000.00 39/2562 หจก. สุวิมล

254 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายพันธ์ราษฐ์บารุง
ถนนซอย 2 บ้านบัวขาว
หมู่9 (ทม.บัวขาว) - บ้าน
โนนสาราญ หมู่ 14 ตาบล
บัวขาว (อบต.บัวขาว)
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 70/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

255 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายคุม้ กาญจนา หมู่
16 บ้านสายนาเวียง ตาบล
คุม้ เก่า - บ้านโพนนาดี หมู่ 4
ตาบลหนองผือ อาเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

494,000.00 158/2562 หจก.นามู
พาณิชย์
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
256 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
498,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายโครงกระดูกบ้าน
โพนสวาง หมู่ 6 ตาบลกุด
สิมคุม้ ใหม่ อาเภอเขาวง บ้าน ภูแล่นช้าง หมู่ 1
ตาบล ภูแล่นช้าง อาเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

489,000.00 390/2562 ร้านไทเกอร์วัสดุ

257 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายถนนโนนข่า บ้าน
สายนาคา หมู่ 9 ตาบลนาคู
(ทต.นาคู) - บ้านบ่อแก้ว
หมู่1 ตาบลบ่อแก้ว (อบต.
บ่อแก้ว) อาเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00

489,000.00 380/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา1996

258 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กบ้านกลางหมืน่ หมู่ 1
ตาบลกลางหมืน่ - บ้าน นา
ใหญ่ หมู่ 4 ตาบลม่วงนา
อาเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

479,000.00

471,000.00 344/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

259 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านขุมขีย้ าง
ตาบลกุดหว้า อาเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านคาพอก ตาบลโนนยาง
อาเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร

498,000.00

489,000.00 284/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา

260 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านคาไฮ ตาบล
หนองกุงศร - บ้านหนองบัว
แดง ตาบลหนองใหญ่
อาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

496,000.00

488,000.00 166/2562 หจก.คาเจริญ
ซีเมนต์

261 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านไชยวาร หมู่
11 ตาบลหนองบัว - บ้าน
คาขาม หมู่ 13 ตาบลดงมูล
อาเภอหนองกุงศรี

499,000.00

495,000.00 50/2562 หจก.พันธุพ์ มิ ล
ก่อสร้าง
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

262 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านดอนปอแดง
หมู่ 12 ตาบลห้วยโพธิ์ บ้านดอนนาแก หมู่ 8
ตาบลหลุบ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

492,000.00 1842562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

263 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านนาตาล หมู่
5 ตาบลนาทัน - บ้านเก่าเดือ่
หมู่ 6 ตาบลทุง่ คลอง
อาเภอคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000.00

489,000.00 109/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

264 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กบ้านโนนสง่า หมู่ 3
ตาบลหนองกุง - บ้านท่าไคร้
หมู่ 7 ตาบลบึงวิชัย อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

492,000.00 207/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

265 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านสันเมือง
(เทศบาลตาบลคาม่วง)
ตาบลทุง่ คลอง - บ้าน คาพิ
มูล(อบต.ทุง่ คลอง) ตาบลทุง่
คลอง อาเภอ คาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

490,000.00 317/2562 หจก.รุ่งอนันต์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

266 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านหนองทุม่ หมู่
1 ตาบลบึงวิชัย - บ้าน
หนองม่วง หมู่ 10 ตาบล
ลาคลอง อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

493,000.00 199/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุ์ 1991

267 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านหนองห้าง
ตาบลหนองห้าง - บ้านบัว
ขาว ตาบลบัวขาว อาเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

490,000.00 225/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา

268 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังข้าง
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โรงเรียนภูปอวิทยาบ้านปุา
นกขาบ หมูท่ ี่4 ตาบลภูปอ บ้านโพนพุทธคีรี หมู่6
ตาบลนามะเขือ อาเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

488,000.00 24/2562 ร้านฤทธิพร
พาณิชย์
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มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
269 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายโคก รายได้จัดเก็บเอง
498,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หมี บ้านหนองแวงเหนือ หมู่
5 ตาบลภูปอ - บ้าน หนอง
แวงใต้ หมู่ 3 ตาบลขมิน้
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

486,000.00 23/2562 ร้าน มยุรี

270 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายถนน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
รพช. บ้านหนองแวงเหนือ
หมู่5 ตาบลภูปอ - วัดตาด
แค ตาบลนาจารย์ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

488,000.00 26/2562 ร้านสาสกุล
พาณิชย์

271 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายถนน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
รพช. บ้านห้วยแสง หมู่1
ตาบลภูปอ อาเภอเมือง บ้านคาน้าแซบ หมู่ 6 ตาบล
นามะเขือ อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

486,000.00 25/2562 ร้าน มยุรีก่อสร้าง

272 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คาคา หมู่ 3 ตาบล โนนศิลา
อาเภอสหัสขันธ์ - บ้านท่า
นาจาน ตาบลคาสร้างเทีย่ ง
อาเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000.00

486,000.00 134/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

273 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โคกกลาง หมู่ 4 ตาบล
หนองแวง อาเภอสมเด็จ บ้านนามะเขือ หมู่ 1 ตาบล
นามะเขือ อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

482,000.00 220/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ์ 2012

274 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โคกเจริญ หมู่ 2 ตาบลนา
มะเขือ - บ้าน ถ้าปลา หมูท่ ี่
3 ตาบลสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ"์
275 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ดงสว่าง หมู่ 7 ตาบลโนน
ศิลา อาเภอสหัสขันธ์ บ้านหนองยาง หมู่ 4 ตาบล
เนินยาง อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

492,000.00 379/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

498,000.00

485,000.00 128/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
276 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ดอนจันทร์ หมู่ 9 - บ้านคา
น้าแซบ ตาบลนามะเขือ
อาเภอสหัสขันธ์ - บ้านโนน
สวรรค์ หมู่ 3 ตาบลภูปอ
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

475,000.00 63/2562 ร้านณิชารีย์วัสดุ
ก่อสร้าง

277 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนชายสาราญ หมู่11
ตาบลแซงบาดาล อาเภอ
สมเด็จ - บ้าน หัวนาคา หมู่6
ตาบล นาบอน อาเภอคา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

480,000.00 217/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

278 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนน้าเกลีย้ ง หมู่ 9 ตาบล
หมูม่น ถนนลาดยางไป บ้าน
คากุง หมู่ 5 ตาบลศรีสมเด็จ
อาเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

478,000.00 370/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

279 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนเมือง หมู่ 8 ตาบลโนน
ศิลา อาเภอสหัสขันธ์ - บ้าน
ใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตาบล
โพน อาเภอคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์

487,000.00

475,000.00 135/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

280 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนศรีสวัสดิ์ ตาบลนาบอน บ้านโพน ตาบลโพน
อาเภอคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์
281 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนสวรรค์ หมู่ 3 ตาบลภู
ปอ อาเภอเมือง - บ้านโพน
สว่าง หมู่ 4 ตาบลนามะเขือ
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสิน

499,000.00

478,000.00 332/2562 หจก.วงศ์ไทย
การโยธา

496,000.00

480,000.00 62/2562 ร้านนิชารีย์ วัสดุ
ก่อสร้าง

282 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัด รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สายไร่พอ่ จันทร์ บ้าน
พุทธรักษา หมู่4 ตาบลเขา
พระนอน - บ้านตูม หมู่19
ตาบลบัวบาน อาเภอยาง
ตลาด

499,000.00

480,000.00 236/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
283 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
450,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โพน หมู่ 3 ตาบลโพน บ้านสะพานหิน หมู่ 3
ตาบลนาบอน อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

432,000.00 216/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

284 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สะอาดสมศรี หมู2่ ตาบลภู
ปอ - บ้านโจด หมู่6 ตาบล
ภูปอ - บ้าน นาอินทร์แปลง
หมู่5 ตาบลขมิน้ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

487,000.00 29/2562 ร้านหัสชัยก่อสร้าง

285 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านสายปุาแดง หมู่ 4
ตาบลสะอาดไชยศรี อาเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านอวยศรี หมู่ 10 ตาบล
อัคคะคา อาเภอโพธิช์ ัย
จังหวัดร้อยเอ็ด

498,000.00

477,000.00 202/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 2012

286 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองกุง หมู่ 1 ตาบลเขา
พระนอน - บ้านขาม หมู่ 3
ตาบลคลองขาม อาเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ"์

499,000.00

477,000.00 269/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

287 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองพอก หมู่1 ตาบล
สะอาดไชยศรี - บ้านหนอง
แคน หมู่3 ตาบลดอนจาน
อาเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

480,000.00 244/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ์

288 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองม่วง หมู่ 2 ตาบลเนิน
ยาง อาเภอคาม่วง - บ้านม่วง
เหนือ หมู่ 9 ตาบลโนนศิลา
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

497,000.00 212/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

289 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โพนสวาง หมู่ 4 ตาบลนา
มะเขือ อาเภอสหัสขันธ์ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3
ตาบลภูปอ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

487,000.00 113/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
290 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองแวง หมู่ 8 ตาบลสง
เปลือย - บ้านหนองหญ้า
ปล้อง ตาบลยอดแกง
อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

480,000.00 136/2562 หจก.สายธาร
การโยธา

291 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองแวงใหญ่ หมู่ 8 ตาบล
ภูปอ - เขตเทศบาลตาบล
นาจารย์ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ"์
292 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองแวงใหญ่ หมู่ 8 ตาบล
ภูปอ - บ้านโนนคาม่วง หมู่
7 ตาบลนาจารย์ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

486,000.00 32/2562 ร้านศุภชัยวัสดุ
ก่อสร้าง

499,000.00

485,000.00 33/2562 ร้านต้อมมินิมาร์ท
วัสดุก่อสร้างทุกชนิด

293 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนาด หมู่5 ตาบลเหนือ บ้านเชียงเครือ หมู3่ ตาบล
เชียงเครือ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

477,000.00 177/2562 หจก.พงสิทธิ
ชัพพลาย

294 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายปุา รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โคกกลาง บ้านเดชอุดม หมู่
1 ตาบลพิมูล อาเภอห้วยเม็ก
- บ้านหนองชุมแสง หมู่ 13
ตาบลหนองใหญ่ อาเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

491,000.00 367/2562 หจก.อรรถพงษ์
คาใหญ่ก่อสร้าง

295 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบ รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
อ่างเก็บน้าห้วยสายนาเวียง
บ้านนาเวียง หมู่ 16 ตาบล
คุม้ เก่า - เขตเทศบาลตาบล
กุดสิม อาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

488,000.00 195/2562 หจก. นามู
พาณิชย์

296 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านโนนพิมาน หมู่3
ตาบลพิมูล - บ้าน ครอง
ทรัพย์ ตาบลทรายทอง
อาเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00

477,000.00 291/2562 หจก.พันธ์พมิ ล
ก่อสร้าง
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

297 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านหนองปะโอ
หมู่ 9 ตาบลกุดโดน อาเภอ
ห้วยเม็ก - บ้านนางาม ตาบล
โนนสูง อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธู์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
496,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

488,000.00 300/2562 หจก.คาเจริญ
ซีเมนต์

298 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
มอดินแดง หมู่ 8 ตาบลโพน
ทอง -บ้านหนองโพน ตาบล
ไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬ
สินธู์

495,000.00

495,000.00 472/2562 หจก.โชคทวี
ทรัพย์การโยธา 2015

299 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านพรเจริญ ตาบลหนอง
ช้าง - บ้านหนองแซงเหนือ
ตาบลสาราญ อาเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ "

490,000.00

447,000.00 192/2562 หจก. สุวรรณ
เวียง

300 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านนามะเขือ หมู่ 12
ตาบลนามะเขือ - บ้าน ถ้า
ปลา หมู่ 3 ตาบลสหัสขันธ์
อาเภอสหัสชันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

476,000.00 260/2562 ร้านพรรณีทรัพย์

301 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คลองไผ่ บ้านวังมะพลับ หมู่
7 ตาบลโนนบุรี - บ้าน
เสริมชัยศรี หมู่ 1 ตาบลนิคม
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

328,000.00

312,000.00 196/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

302 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านน้าพองพัฒนา หมู่ 11
ตาบลโคกเครือ - บ้านไทร
ทอง ตาบลดงมูล อาเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

411,000.00

394,000.00 133/2562 ร้านดีมนั่ ก่อสร้าง

303 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 9
ตาบลสหัสขันธ์ - บ้าน โคก
สง่า หมู่ 5 ตาบล โนนน้า
เกลีย้ ง อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

486,000.00 112/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

รายได้จัดเก็บเอง
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ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

304 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6
ตาบลสหัสขันธ์ - บ้านโนน
ปลาขาว หมู่ 8 ตาบลภูสิงห์
อาเภอสหัสชันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

484,000.00 116/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ์ 2012

305 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านคาตาใกล้ หมู่ 12 ถนนลาดยางสายวัดพุทธ
นิมิต(ภูค่าว) บ้านนาสีนวล
หมู่ 5 ตาบลสหัสขันธ์ - บ้าน
โนนบุรี ตาบลโนนบุรี
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

433,000.00

414,000.00 205/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

306 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนศาลาทอง หมู่ 9 ตาบล
โนนแหลมทอง - คุม้ หนอง
บัวลอย - บ้านนามะเขือ หมู่
12 ตาบลนามะเขือ
อาเภอสหัสชันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

477,000.00 265/2562 หจก.สหแท่น
ทอง ก่อสร้าง

307 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก บริเวณสถานีจอดรถ
โดยสารเทศบาลตาบล โนน
บุรี ตาบลโนนบุรี - ตาบลส
หัสขันธ์ อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000.00

487,000.00 377/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง1991

308 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
พุทธรักษา หมู่ 4 ตาบลเขา
พระนอน - บ้านแดง หมู่
3 ตาบลบัวบาน อาเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสิธุ์

499,000.00

479,000.00 270/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

309 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ห้วยแสงกลาง หมู่ 9 ตาบล
ภูปอ - บ้านโคกใหญ่ ตาบล
ขมิน้ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์
310 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหน้า รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สนามกอล์ฟนาจารย์ บ้าน
สะอาดสมศรี หมู่ 2 ตาบลภู
ปอ - บ้านโคกล่าม หมู่ 3
ตาบลไผ่ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

485,000.00 35/2562 ร้านกฤษณ์พาณิช

499,000.00

476,000.00 58/2562 ร้านยุพเยาว์พาณิช
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
311 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนน รายได้จัดเก็บเอง
379,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ชาด หมู่8 ตาบลหนองแวง
อาเภอสมเด็จ - บ้านยอด
แกง หมุ่ 1,2 อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

367,000.00 94/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

312 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หามแห หมู่ 9 ตาบลโพน
ทอง อาเภอเมือง - ตาบล
ม่วงนา อาเภอดอนจาน
จังหวัดกาฬสินธุ์
313 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายปุา รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
จิกหนา บ้านหนองแวงเหนือ
หมูท่ ี่ 5 ตาบลภูปอ อาเภอ
เมือง - บ้านโพนคาพุทธคีรี
หมูท่ ี่ 5 ตาบลนามะเขือ
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000.00

480,000.00 263/2562 หจก.พงษสิทธิ
ซัพพลาย

499,000.00

486,000.00 31/2562 ร้านยุพเยาว์
พาณิชย์

314 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหนองบัว ตาบล หนอง
บัว - บ้านหนองสรวง ตาบล
หนองสรวง อาเภอหนองกุง
ศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

415,000.00

397,000.00 157/03/2562 หจก.แสน
ศรีพมิ พ์การโยธา

315 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหนองกบ ตาบลโคก
เครือ - บ้านนาคลองแสน
ตาบลหนองใหญ่ อาเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

475,000.00 104/2562 ร้านดีมนั่

316 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านสระแก้ว ตาบลหนองกุง
ศรี (เขต เทศบาลตาบลคา
ก้าว) - บ้านโนนศิลา เขต
เทศบาล ตาบลหนองกุงศรี
อาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000.00

476,000.00 162/2562 ร้านมัน่ คง
พาณิชย์ วัสดุก่อสร้าง

317 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านห้วยยางดง ตาบล โคก
เครือ - บ้านนาคลองแสน
ตาบลหนองใหญ่ อาเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000.00

473,000.00 103/2562 ร้านดีมนั่
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

318 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง หน้า
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เทศบาลตาบลหนองบัว
ตาบลหนองบัว - บ้าน
หนองสรวง ตาบลหนอง
สรวง อาเภอหนองกุงศรี

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
23,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

477,000.00 206/2560 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

319 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โคกครึม ตาบลหนองหิน บ้านทับปลา ตาบลหนอง
สรวง อาเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
320 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหนองบัวชุม หมู่2
ตาบลหนองหิน - บ้าน นาบง
ตาบลหนองสรวง อาเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

475,000.00 172/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

498,000.00

476,000.00 173/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

321 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
(OVERLAY) สายบ้านดงมูล
หมู่11 ตาบลดงมูล - บ้าน
พรมลี หมู่ 2 ตาบลหนองบัว
อาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

999,000.00

761,200.00 251/2562 บริษทั ทราย
ชลทิศ

322 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านค้อ หมู่ 4 ตาบลลาห้วย
หลัว อาเภอสมเด็จ - บ้าน
หนองน้อย หมู่ 7 ตาบลสง
เปลือย อาเภอนามน - บ้าน
โคกศรี หมู่ 2 ตาบลคาบง
อาเภอห้วยผึง้ จังหวัด
กาฬสินธุ์

293,000.00

285,000.00 125/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

323 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เรียบคลองชลประทาน RMC
ฝัง่ ขาว บ้านโปโล หมู่ 10
ตาบลกมลาไสย อาเภอ
กมลาไสย - บ้านสว่าง หมู่
2 ตาบลโนนศิลาเลิง
อาเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00

485,000.00 20/2562 สุวิมลก่อสร้าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน้า 74

ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

324 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สะอาดไชยศรี หมู8่ ตาบล
กมลาไสย - บ้านสว่าง หมู่2
ตาบลโนนศิลาเลิง อาเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
497,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

491,000.00 174/2562 หจก.คูสกุล
คอนกรีต

325 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองโสน บ้านสมสนุก หมู่
8 (สายดงทรัพย์รีสอร์ท)
ตาบลกุดสิมคุม้ ใหม่ - บ้าน
หนองย่าโยน หมู่3 ตาบลสง
เปลือย อาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์

487,000.00

485,000.00 119/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ์ 2012

326 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลุกรังบ้าน ห้วย รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
แสง หมู1่ ตาบลภูปอ - บ้าน
โนนชัย หมู่7 ตาบลขมิน้
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 34/2562 ร้านกฤษณ์พาณิช

327 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองแวงใหญ่ หมู่8 ตาบล
ภูปอ - บ้านหนองแวงใต้
หมู่3 ตาบลขมิน้ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

485,000.00 30/2562 ร้านต้อมมินิมาร์ท
วัสดุก่อสร้าง

328 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายคุม้ กาญจนา
บ้านสายนาเวียง หมู่ 16
ตาบลคุม้ เก่า (ทต.กุดสิม) บ้านดอกแก้วใหม่ หมู่ 8
ตาบลคุม้ เก่า(อบต.คุม้ เก่า)
อาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

498,000.00

494,000.00 55/2562 หจก. นามูพาณิชย์

329 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล.สายก้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
กล้วย บ้านโนนสาราญ หมู่ 5
ตาบลกุดสิมคุม้ ใหม่ อาเภอ
เขาวง - บ้านชาด หมู่8
ตาบลนาโก อาเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000.00

489,000.00 318/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ์ 2012
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330 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายข้างลาห้วยโปร่งดู่
บ้านบัวขาว หมู่ 15
(เทศบาลเมืองบัวขาว) บ้านแจนแลน หมู่ 8 ตาบล
แจนแลน อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

491,000.00 186/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

331 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายคุม้ นาคลองหลัง
วัดปุาอินทรนิมิต หมู่14
ตาบลคุม้ เก่า (ทต.กุดสิม) โคกมะลิ หมู2่ ตาบลสระพัง
ทอง อาเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000.00

490,000.00 343/2562 ร้านชัชเจนวัสดุ
ก่อสร้าง

332 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายจากถนน
ขอนแก่น-โพนทอง ตาบล
ร่องคา - บ้านหนองคู ตาบล
เหล่าอ้อย อาเภอร่องคา
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

495,000.00 392/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

333 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายจากทีว่ ่าการ
อาเภอร่องคา ตาบลร่องคา ทางหลวงชนบท ตาบล
สามัคคี อาเภอร่องคา
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

497,000.00 102/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

334 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายเทศบาล 2 ช่วง
สุดถนนคอนกรีตเทศบาล9
หมู่13 ทม.บัวขาว - บ้าน
หนองหูลิง หมู่16 ตาบลบัว
ขาว อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

494,000.00 68/2562 ร้านวุฒิพงษ์

335 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านคาเชียงยืน
ตาบลนิคม - ถนนลาดยาง
สาย 227 บ้านปุากล้วย
ตาบลโนนน้าเกลีย้ ง
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

495,000.00 189/2562 หจก.จีระศักดิ์
ก่อสร้าง

รายได้จัดเก็บเอง
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

336 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านโคกศรี หมู่
5 ตาบลอุม่ เม่า - เขตตาบล
ดอนสมบูรณ์ อาเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
337 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านตาดดงเค็ง
หมู่ 2 ตาบลนิคม - บ้าน
โนนศึกษา หมู่ 11 ตาบล
โนนบุรี อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
498,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

491,000.00 221/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

499,000.00

492,000.00 188/2562 หจก.จีรศักดิ์
ก่อสร้าง

338 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โรงเรียนสองห้อง บ้านสอง
ห้อง ตาบลร่องคา - ทาง
หลวงชนบท บ้านด่านใต้
ตาบลเหล่าอ้อย อาเภอร่อง
คา จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 429/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

339 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านไชยวาร หมู่
9 ตาบลหนองบัว - บ้านนา
บง ตาบลหนองสรวง อาเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

491,000.00 273/2562 หจก.พันพิมล
ก่อสร้าง

340 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ทุง่ ใหญ่บ้านห้วยแสง หมูท่ ี่
1 ตาบลภูปอ - บ้านโนนชัย
หมูท่ ี่7 ตาบลขมิน้ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

487,000.00 28/2562 ร้านหัสชัยก่อสร้าง

341 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
นาเชือกใต้ หมุ่1 ตาบลนา
เชือก - บ้านโนนหัวช้าง บ้านนากุง ตาบลเขาพระ
นอน อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

499,000.00

480,000.00 242/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

342 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนเขวา หมู่ 4 ตาบลฆ้อง
ชัยพัฒนา - บ้านกุดเชือม
หมู่ 3 ตาบลลาชี อาเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

499,000.00

474,000.00 289/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
343 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนคาม่วง หมู่7 ตาบลนา
จารย์ - ปุานกขาบ หมู่4
ตาบลภูปอ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

477,000.00 59/2562 ร้านทรัพย์รุ่งเรือง

344 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนสวรรค์ ตาบลนาเชือก เขต ตาบลบัวบาน อาเภอ
ยางตลาด
345 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หมูม่น หมุ่1 ตาบลหมูม่น บ้านหลุบเปลือย ตาบลศรี
สมเด็จ อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์
346 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จดั เก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายหลังโรงเรียนสอง
ห้อง บ้านสองห้อง ตาบล
ร่องคา - ทางหลวงชนบท
บ้านด่านใต้ ตาบลเหล่าอ้อย
อาเภอร่องคา จังหวัด
กาฬสินธุ์

495,000.00

478,000.00 117/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

494,000.00

477,000.00 238/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

499,000.00

494,000.00 490/2560 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

347 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจาก รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เขือ่ นลาปาว บ้านคาคา
ตาบลโนนศิลา ถนนลาดยางบ้านนาสีนวล สิงห์สะอาดทีว่ ่าการอาเภอ
สหัสขันธ์ อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

494,000.00 432/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุ์ 1991

348 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านโนนสามัคคี
หมู่4 ตาบลโนนบุรี - บ้าน
คาเชียงยืน หมู3่ ตาบลนิคม
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 400/2562 หจก.จีระศักดิ์
ก่อสร้าง

349 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนศรทอง หมู่8 ตาบลนา
มะเขือ อาเภอ สหัสขันธ์ บ้านหนองแวง ตาบลหนอง
แวง อาเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

495,000.00 378/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
350 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้าน รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองกุง หมู่ 2 ตาบลเขา
พระนอน - บ้านโนนสวรรค์
หมูท่ ี่12 ตาบลนาเชือก
จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

351 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
โครงสร้างพืน้ ฐาน
แน่น บ้านโพธิช์ ัย หมูท่ ี่ 23
ตาบลบัวบาน - บ้านนา
เชือกใต้ หมู่ 1 ตาบลนา
เชือก อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

478,000.00 312/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

รายได้จัดเก็บเอง

499,000.00

496,000.00 333/ หจก.บัวหลวงพาณิช
1996

352 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนคาม่วง หมู่ 7 ตาบลนา
จารย์ อาเภอเมือง - บ้าน
พรสวรรค์ หมู่ 10 ตาบล
หนองแวง อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

482,000.00 243/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ์ 2012

353 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านใหม่คา หมู่
14 ตาบลห้วยโพธิ์ อาเภอ
เมือง - บ้านฟากปาว หมู่14
ตาบลกมลาไสย อาเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 502/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 2012

354 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านหาดทรายมูล
หมู่ 6 ตาบลพิมูล เชือ่ ม
บ้านครองทรัพย์ หมู่ 4
ตาบลทรายทอง อาเภอห้วย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

490,000.00 210/2562 หจก.อรรถพงษ์
คาใหญ่ก่อสร้าง

355 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกลาห้วยแก้งตอนล่าง รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านนาบอน หมู่ 2 ตาบล
นาบอน - บ้านโพน หมู่ 2
ตาบลโพน อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

478,000.00 105/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

356 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกลาห้วยยาง บ้านโพน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หมู่1 (ทต.โพน) ตาบลนา
บอน - บ้านคลองเตย หมู่5
(อบต.โพน) อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

461,000.00 106/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
357 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกลาห้วยคลองนาเรียง รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านหนองบัว หมู่ 10
ตาบลหนองบัว - เขต บ้าน
นาบง หมู่ 3 ตาบลหนอง
สรวง อาเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

478,000.00 15/2562 หจก.รชต
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

358 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกลาห้วยคาขาม บ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
นางาม ตาบลโคกเครือ บ้านคาขาม ตาบลดงมูล
อาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์
359 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกหนองแสง บ้านโหมน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หมูท่ ี่ 1 ตาบลห้วยโพธิ์ บ้านฟากปาว หมูท่ ี่ 14
ตาบลกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์
360 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกหนองเปลือยน้อย
รายได้จดั เก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สาธารณประโยชน์ บ้าน
ดอนสนวน หมู่9 ตาบลหลุบ
- ตาบลโนนศิลาเลิง อาเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

459,000.00 279/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุ์

499,000.00

488,000.00 438/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

499,000.00

494,000.00 430/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

361 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกลาห้วยสีทน บ้านนา รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คอกควาย หมู่1 ตาบล
หนองกุง อาเภอเมือง บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3
ตาบลขมิน้ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

462,000.00 56/2562 ร้านกฤษ์พาณิชย์

362 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกลาห้วยหนองสอ
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ตอนบน บ้านนาอินทร์แปลง
หมู่5 ตาบลขมิน้ - บ้าน
หนองสอใต้ หมู่2 ตาบลลา
ปาว อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

461,000.00 57/2562 ร้านกฤษ์พาณิช

363 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกกุดเชือก บ้านหนอง รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บัว หมูท่ ี่ 4 ตาบลโพนทอง เทศบาลเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

497,000.00 278/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

364 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกลาห้วยคากอไผ่ บ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ชัยศรีสุข หมู่ 6 ตาบลยางอุม้
อ.ท่าคันโท - บ.ดงจันทร์
หมู่ 7 ตาบลดงสมบูรณ์
อาเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000.00

462,000.00 143/2562 หจก.ฮ.เจริญรุ่ง
ก่อสร้าง
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365 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกลาห้วยคาจาปา บ้าน รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ดงกลาง หมู่ 3 ตาบลดง
สมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่
6 ตาบลยางอุม้ อาเภอท่า
คันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

463,000.00 144/2562 หจก.ฮ เจริญรุ่ง
ก่อสร้าง

366 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกลาห้วยทราย บ้านกุง รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เก่า หมู่ 8 ตาบลกุงเก่า - ภู
โน หมู่ 11 ตาบลกุดจิก
อาเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์
367 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกลาห้วยมูลตอนบน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านนาตาล หมู่ 3 ตาบลนา
ตาล อาเภอท่าคันโท - บ้าน
ภูฮัง ตาบลดงมูล อาเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

462,000.00 229/2562 หจก.ฮ เจริญรุ่ง
ก่อสร้าง

499,000.00

463,000.00 228/2562 หจก.ฮ เจริญรุ่ง
กาฬสินธุ์

368 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายถนนพัฒนาใหม่
บ้านหนองคอนชัย หมู่10
ตาบลหลุบ อาเภอเมือง บ้านปอแดง หมู่1 ตาบลนา
ดี อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

444,000.00

432,000.00 197/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

369 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านดงบังเก่า หมู่
11 ตาบลห้วยโพธิ์ อาเภอ
เมือง - บ้านหัวขวา หมู่ 12
ตาบลหลักเมือง อาเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

495,000.00 297/2562 หจก.คูส่ กุล
คอนกรีต

370 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านทุง่ สว่าง หมู่
16 ตาบลลาพาน - ดอนฝูาย
อาเภอเมือง เชือ่ มต่อถนน
สาย กส.1010 บ้านดอน
ยานาง หมู่ 1 ตาบลดอน
สมบูรณ์ อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

496,000.00

493,000.00 516/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง
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มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
371 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
498,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ดงไร่ หมู3่ ตาบลโนน
แหลมทอง - บ้านม่วง
กุญชร หมู่6 ตาบลโนนศิลา
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

490,000.00 243/2560 ร้านหัสไชย
ก่อสร้าง

372 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายหนองเลิงเปือย
หมู่11 ตาบลสามัคคี - บ้าน
โพนงาม ตาบลโพนงาม หมู่
1 อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

494,000.00 524/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

373 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กบ้านร่องคา หมู3่
ตาบลร่องคา อาเภอร่องคา
- บ้านฟากปาว ตาบลกมลา
ไสย อาเภอกมลาไสย

499,000.00

496,000.00 395/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

374 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านหนองจาน
หมู่1 ตาบลโนนสูง อาเภอ
ยางตลาด - บ้านคามันปลา
ตาบลคาเหมือดแก้ว
อาเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

498,000.00

494,000.00 353/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา

375 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านโพนสิม หมู่
14 ตาบลหัวนาคา - บ้าน
แก หมู่ 3 ตาบลอิตอื้
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

498,000.00

495,000.00 414/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์1996

376 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านโคกค่าย หมู่
3 ตาบลหัวนาคา - บ้าน
ยางคา หมู่ 7,12 ตาบลอิตอื้
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000.00

494,000.00 413/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996

377 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก ข้างอนามัยบ้านดงบัง
หมู่ 12 ตาบลหัวนาคา บ้านยางคา หมู่ 7,12
ตาบลอิตอื้ อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

495,000.00 415/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996
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378 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านโคกค่าย หมู่
3 ตาบลหัวนาคา - บ้าน
สร้างมิง่ หมู่ 2 ตาบลโนนสูง
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
497,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

495,000.00 416/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996

379 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านบ้านขาม หมู่
3 ,1 ,15 ตาบลคลองขาม ถนนสายหลักตาบลเขาพระ
นอน อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

496,000.00 340/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา

380 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองกุงเหนือ หมู่ 2 ตาบล
เขาพระนอน บ้านหนองกาว
ตาบลนาเชือก อาเภอ
ยางตลาด
381 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กบ้านโคกเครือ หมู่3
ตาบลอุม่ เม่า - บ้านคลอง
คู่ หมู่ 6 ตาบลนาดี อาเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

495,000.00 338/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996

498,000.00

495,000.00 492/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

382 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คาสร้างเทีย่ ง หมู่ 1 ตาบล
คาสร้างเทีย่ ง - บ้านหนองกุ
งน้อย หมู่ 9 ตาบลสาราญใต้
อาเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

2,113,000.00 1,115,000.00 479/2562ภานรินทร์การ
โยธา

383 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านหนองแสง
น้อย หมู่4 ตาบลผาเสวย บ้านหนองปุาอ้อย หมู่1
ตาบลลาห้วยหลัว อาเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

495,000.00 439/2562หจก.สทวีวัฒนา
คอนสตรัคชัน่

384 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ขมิน้ หมู่7 ตาบลผาเสวย
อาเภอสมเด็จ - บ้านคาม่วง
ตาบลคาบง อาเภอห้วยผึง้
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

495,000.00 410/2562 หจก.กรีติเจริญ
ก่อสร้าง
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385 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
โครงสร้างพืน้ ฐาน
แน่น บ้านหนองม่วง หมู่9
ตาบลเนินยาง - บ้านทุง่ มน
หมู่ 8 ตาบลนาบอน
อาเภอคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์
386 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านกุดฆ้องชัย
ตาบลฆ้องชัยพัฒนา - บ้าน
โนนแดง หมู่ 1 ตาบลลาชี
อาเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

478,000.00 252/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

รายได้จัดเก็บเอง

497,000.00

495,000.00 497/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ2์ 012

387 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล่าใหญ่ หมู่ 1 ตาบลเหล่า
ใหญ่ - ตาบลแจนแลน
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
388 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านนาบง ตาบล
หนองสรวง - บ้านหนอง
บัวชุม หมู่2 ตาบลหนอง
หิน อาเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

486,000.00 457/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

497,000.00

490,000.00 478/2562 หจก.พันพิมล
ก่อสร้าง

389 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกคลองน้าปุาบ้านโปโล รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หมู่ 8 ตาบลกมลาไสย
อาเภอกมลาไสย - บ้านลาด
(อบต.หลักเมือง) ตาบลหลัก
เมือง อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

495,000.00 487/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

390 ยุทธศาสตร์การพัฒนา "ขุดลอกลาห้วยดอนพยุง
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
บ้านโคกกลาง หมู่6 ตาบล
กุดจิก - บ้านคาแคน หมู่7
ตาบลกุงเก่า อาเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์ "

499,000.00

495,000.00 498/2562 หจก. ฮ.เจริญ
รุ่งก่อสร้าง

391 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกลาห้วยส้มโฮ้งตอน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหนือ บ้านกุดกว้าง หมู่ 3
ตาบลหลักเมือง - บ้านฟาก
ปาว หมู่14 ตาบลกมลาไสย
อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

498,000.00 431/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง
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392 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขุดลอกคลองระบายน้า
โครงสร้างพืน้ ฐาน
D24-RMC บ้านสะอาดชัย
ศรี หมู8่ - บ้าน สงเปลือย
หมู่7 ตาบลธัญญา อาเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

495,000.00 313/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

393 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านคาไผ่ หมู่14
ตาบลสามัคคี อาเภอร่องคา
จังหวัดกาฬสินธุ์ - อาเภอ
โพธิช์ ัย จังหวัดร้อยเอ็ด

498,000.00

495,000.00 448/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

394 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านโนนสามัคคี
หมู่1 ตาบลสามัคคี อาเภอ
ร่องคา - บ้าน ดงเมือง ตาบล
เหล่าอ้อย อาเภอร่องคา
อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00

495,000.00 495/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

395 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านเมย หมู่5
ตาบลดงลิง บ้านท่าเพลิง
หมู่1 ตาบลเจ้าท่า อาเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

494,000.00 341/2562 หจก.คูส่ กุล
คอนกรีต

396 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ท่าใหม่ หมู่6 ตาบลเจ้าท่า บ้านสีถาน หมู่10 ตาบล
ดงลิง อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
397 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก บ้านลาด หมู่ 7,13
ตาบลหลักเมือง - บ้านโน
นมะค้า หมู่ 4 ตาบลธัญญา
อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

490,000.00

488,000.00 320/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ2์ 012

498,000.00

496,000.00 459/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

398 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายเลียบคลอง
ชลประทานบ้านโจด หมู่10
ตาบลเจ้าท่า - บ้านหนองตุ
หมู่3 ตาบลธัญญา อาเภอ
กมลไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

494,000.00 493/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง
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399 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านบึงไฮ หมู่
4,14 ตาบลหลักเมือง บ้านบ่อ หมู่2 ตาบลธัญญา
อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
497,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

494,000.00 463/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

400 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล้กสายบ้านเก่าน้อย หมู่3
ตาบลเจ้าท่า - บ้านแวง หมู่
6 ตาบลดงลิง อาเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

497,000.00 458/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

401 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านท่า รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ใหม่ หมู่6 ตาบลเจ้าท่า
อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ - บ้านเลิงคา
ตาบลดินดา อาเภอจังหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด

490,000.00

487,000.00 328/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ์

402 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เลียบคลองชลประทานบ้าน
โจด หมู่10 ตาบลเจ้าท่า บ้านเมย ตาบลดงลิง หมู่5
ตาบลดงลิง อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000.00

490,000.00 308/2562 หจก.คูส่ กุล
คอนกรีต

403 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังเรียบ
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คลองชลประทานRMC ฝัง่
ซ้าย บ้านบ่อ หมู่2 ตาบล
ธัญญา - บ้านโปโล หมู่
10,13 ตาบลกมลาไสย
อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

490,000.00

487,000.00 518/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ2์ 012

404 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังเรียบ
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คลองชลประทาน RMC
บ้านข้าวหลาม หมู่16
ตาบลกมลาไสย อาเภอ
กมลาไสย - บ้านนาสีนวล
หมู่6 ตาบลโนนศิลาเลิง
อาเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

490,000.00

486,000.00 304/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง
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405 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังเรียบ
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คลองชลประทาน 7R RMCบ้านข้าวหลาม หมู่16
ตาบลกมลาไสย - บ้านสง
เปลือย หมู่7 ตาบลธัญญา
อาเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
490,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

487,000.00 305/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุ์

406 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เรียบคลองชลประทาน
8R-RMC บ้านสงเปลือย
หมู่7 อบต.ธัญญา - บ้านแก
หมู่1 ทต.ธัญญา อาเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

490,000.00

487,000.00 352/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991

407 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านท่างาม หมู่6
ตาบลสาราญ อาเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ - อาเภอ
วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

497,000.00

495,000.00 522/2562 หจก.สุวรรณ
เวียงก่อสร้าง

408 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายอุดมศิริ 4 บ้าน
บัวขาว หมู่12(ทม.บัวขาว) บ้านนาโก หมู่4(อบต.นาโก)
อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

495,000.00 421/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996

409 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายศาลาแดง ซอย
3 บ้านบัวขาว หมู่15(ทม.
บัวขาว) บ้านแจนแลน หมู่
8 (อบต.แจนแลน) อาเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

498,000.00

495,000.00 440/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996

410 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายพร้อมพันธ์ ซอย
3 บ้านบัวขาว หมู่13 (ทม.
บัวขาว) - บ้านบัวขาว หมู่
15(อบต.บัวขาว) อาเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

495,000.00 422/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์1996
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411 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กบ้านหนองหูลิง หมู่3
(อบต.บัวขาว) - บ้านหนอง
หูลิง หมู่3 (ทม.บัวขาว)
อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

494,000.00 426/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996

412 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กบ้านเหล่าใหญ่ หมู่7
ตาบลเหล่าใหญ่ อาเภอกุฉิ
นารายณ์ บ้านโนนศาลา
หมู่3 ตาบลภูแล่นช้าง
อาเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

496,000.00 496/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์1996

413 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสาย บ้านเหล่าใหญ่
หมู่8 ตาบลเหล่าใหญ่
อาเภอกุฉินารายณ์ - บ้าน
โนนนาคา หมู่ 5 ตาบลภู
แล่นช้าง อาเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

498,000.00

495,000.00 441/2562 หจก.บ้านหลวง
พาณิชย์ 1996

414 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านกุดฝัง่ แดง หมู่
6 ตาบลเหล่าใหญ่ บ้าน
หนองฟูาเลือ่ น หมู่5 ตาบล
แจนแลน อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

494,000.00 466/2562หจก.บัวหลวง
พาณิชย์

415 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายชาวไร่พฒ
ั นาบ้าน
กุดหว้า หมู1่ 3 ตาบลกุด
หว้า ตาบลเหล่าไฮงาม
อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

497,000.00

494,000.00 467/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์1996

416 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก บ้านบุง่ คล้า หมู่5
(อบต.บัวขาว) -บ้านบัวขาว
หมู่9 (ทม.บัวขาว) อาเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

495,000.00 423/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์
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417 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านหนองแข้
ตาบลจุมจัง - บ้านกลาง บ้านโนนยาง ตาบลเหล่าไฮ
งาม อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
498,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

496,000.00 425/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์

418 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านห้วยแดง
ตาบลกุดหว้า อาเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านโนนประก่อ อาเภอดง
หลวง จังหวัดมุกดาหาร

498,000.00

495,000.00 424/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996

419 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบัวขาว - สมเด็จ
ซอย 8 หมูท่ ี่ 15 (ทม.บัว
ขาว) - บ้านบัวขาว หมูท่ ี่
15 (อบต.บัวขาว) อาเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 337/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996

420 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบัวขาว - เขาวง
ซอย26 หมู่12(ทม.บัวขาว)
- บ้านบัวขาว หมู่12
(อบต.บัวขาว) อาเภอ กุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

495,000.00 442/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์1996

421 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองหิน หมู่6 ตาบล
หนองหิน อาเภอหนองกุง
ศรี - บ้าน ดงจันทร์ หมู่7
ตาบลดงสมบูรณ์ อาเภอท่า
คันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

495,000.00 365/2562 ร้านมัน่ คง
พาณิชย์วัสดุก่อสร้าง

422 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กเลียบคลองชลประทาน
หมู่4 ตาบลอิตอื้ - บ้านโนน
สูงเหนือ หมู่7 ตาบลโนนสูง
(สายเข้าศูนย์เพาะชากล้าไม้)
อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

497,000.00 488/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991
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423 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 201
บ้านหัวนาคา หมู่2 ตาบล
หัวนาคา - บ้านดอนขี หมู่5
ตาบลอิตอื้ อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
497,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

494,000.00 396/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา

424 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านสา หมู่14,7
ตาบล คลองขาม - บ้านแก
ตาบลอิตอื้ อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

494,000.00 357/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา

425 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กบ้านนางาม หมู่6
ตาบลโนนสูง อาเภอยาง
ตลาด - วัดวังโพธิ์ บ้านคา
ปะโอ ตาบลกุดโดน
อาเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

499,000.00

497,000.00 41/2562 หจก.ยุทธชัยการ
โยธา

426 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านร่มเย็น
ตาบลบัวบาน อาเภอยาง
ตลาด - บ้านดงเมือง ตาบล
ลาพาน อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00

494,000.00 374/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

427 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายโนนปุากล้วยบ้าน
โพนวิมาน หมู่7 ตาบลกุด
สิมคุม้ ใหม่ อาเภอเขาวง ตาบลโนนนาจาน อาเภอนา
คู จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

497,000.00 507/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง1991

428 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนถอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายคุม้ คลองไผ่ หมู่
13 ตาบลกุดสิมคุม้ ใหม่
อาเภอเขาวง - ตาบลภูแล่น
ช้าง อาเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

495,000.00 451/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991
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429 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ถนนคอนกรีตสายหนองทุง่
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หลวง บ้านโนนศิวิไล หมู่11
ตาบลกุดสิมคุม้ ใหม่ เทศบาลตาบลกุดสิม (ตาบล
กุดสิมคุม้ เก่า) อาเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์
430 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านนากระเดา
หมู่5 ตาบลสายนาวัง
อาเภอนาคู - เทศบาล
ตาบลนาคู อาเภอนาคู
จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

496,000.00 508/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

รายได้จัดเก็บเอง

497,000.00

495,000.00 406/2562 หจก.กีรติเจริญ
ก่อสร้าง

431 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านหนองสระพัง
หมู่2 ตาบลนาทัน อาเภอคา
ม่วง - บ้านห้วยยาง หมู่4
ตาบลหนองช้าง อาเภอสาม
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

497,000.00 468/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

432 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านสูงเนิน หมู่10
ตาบลเนินยาง อาเภอคา
ม่วง - บ้านม่วงเหนือ หมู่9
ตาบลโนนศิลา อาเภอสหัส
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 527/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

433 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านคาม่วง ตาบล
ทุง่ คลอง - บ้านโพนแพง
ตาบลดินจี่ อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 460/2562 หจก. รุ่งอนันต์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

434 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คาพิมูล หมู่11 ตาบลทุง่
คลอง - บ้านห้วยยาง หมู่4
ตาบลหนองช้าง อาเภอสาม
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

493,000.00

492,000.00 501/2562 หจก.วงศ์ไทย
การโยธา
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435 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
โครงสร้างพืน้ ฐาน
แน่น หมู่7 บ้านโนนศรีสวัสดิ์
ตาบลนาบอน -บ้านบัว
สามัคคี หมู1่ 2 ตาบลแซง
บาดาล อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

495,000.00 470/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

436 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก หมู่1 บ้านหนองพอก
ตาบลสะอาดไชยศรี - เขต
ทต.ดอนจาน อาเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 292/2562 หจก.คูส่ กุล
คอนกรีต

437 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านกุดครอง หมู่7
ตาบลดอนจาน อาเภอดอน
จาน - บ้านเชียงเครือ หมู่ 3
ตาบลเชียงเครือ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

495,000.00 290/2562 หจก.คูส่ กุล
คอนกรีต

438 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านดงอุดม หมู่12
(สายวัดปุาดงอุดมพัฒนา
ราม) ตาบลดงพยุง อาเภอ
ดอนจาน - บ้านกลางหมืน่
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

496,000.00 409/2562 หจก.กรีติเจริญ
ก่อสร้าง

439 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านภูเงิน หมู่8
ตาบลสะอาดไชยศรี อาเภอ
ดอนจาน - ตาบลนาจาปา
อาเภอดอนจาน จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00

493,000.00 510/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง1991

440 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านหนองแวง หมู่
16 ตาบลหนองแวง อาเภอ
สมเด็จ - บ้านโปุงเชือก หมู่3
ตาบลนามะเขือ อาเภอส
หัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

494,000.00 464/2562 หจก.โชคทวี
ทรัพย์ การโยธา 2015

441 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสาย บ้านมหาไชยคุม้
ใหม่ หมู่9 - บ้านกอก หมู่11
ตาบลผาเสวย อาเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

494,000.00 462/2562 หจก.สรรพสิทธิ์
การโยธา
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
442 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
463,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โคกกลาง หมู่4 ตาบลหนอง
แวง อาเภอสมเด็จ - บ้าน
โพนสว่าง หมู่4 ตาบลนา
มะเขือ อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

460,000.00 386/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

443 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
โนนปุากอยบ้านโคกเจริญ
หมู่2 ตาบลนามะเขือ บ้าน
โนนชัย ตาบลขมิน้ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 350/2562 หจก.สหแท่น
ทอง ก่อสร้าง

444 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เชียงวัน หมู1่ 2 ตาบลโนน
แหลมทอง - ปุาโคกกุง
บ้านนามะเขือ ตาบลนา
มะเขือ อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

499,000.00

497,000.00 371/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง1991

445 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านม่วงเหนือ
ตาบลโนนศิลา อาเภอสหัส
ขันธ์ - ถนนหมายเลข 227
ตาบลเนินยาง อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

494,000.00 437/2562 หจก.โชคทวี
ทรัพย์การโยธา

446 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กหมู่3 บ้านโคกไม้งาม
ตาบล โนนน้าเกลีย้ ง - มอ
กระแต ถนน227 ตาบลส
หัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

497,000.00

496,000.00 418/2562 หจก.จีระศักดิ์
ก่อสร้าง

447 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณ รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
รอบเขาภูสิงห์ บ้านโนนบุรี
หมู่2 ตาบลโนนบุรี - บ้าน
หนองฝาย หมู่5 ตาบลภูสิงห์
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

499,000.00

494,000.00 454/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง 1991
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แหล่งที่
ข้อ
โครงการ
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
448 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
499,000.00
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คาดอกซ้อน หมู่7 ตาบลนา
มะเขือ อาเภอสหัสขันธ์
บ้านดงคาพัฒนา หมู่11
ตาบลหนองแวงอาเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธ
ศาสตร์

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

497,000.00 362/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

449 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
คาน้าแซบ หมู่ 6 ตาบลนา
มะเขือ อาเภอสหัสขันธ์
บ้านห้วยแสง หมู่ 1 ตาบล
ภูปอ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00

494,000.00 375/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

450 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านนามะเขือ หมู่
12 ตาบลนามะเขือ บ้านคาเชียงวัน ตาบลโนน
แหลมทอง อาเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

489,000.00 348/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

451 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กหมู่ 4 บ้านบึงวิชัย
ตาบลบึงวิชัย -ตาบลลาคลอง
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

496,000.00 465/2562 หจก.โชคทวี
ทรัพย์การโยธา 2015

452 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านสะอาดสมศรี
หมู่9 ตาบลเหนือ - บ้าน
โหมน ตาบลห้วยโพธิ์
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

495,000.00 476/2562 หจก.พงษ์สิทธิ์
ซัพพลาย

453 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กบ้านห้วยสีทน หมู่6
ตาบล โพนทอง - บ้านหนอง
โพน หมู่1 ตาบลไผ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

493,000.00 435/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

454 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านโนนสาราญ
หมู่1 ตาบลเหนือ - บ้านดง
น้อย หมู่3 ตาบลห้วยโพธิ์
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

495,000.00 532/2562 หจก.พงษ์สิทธิ์
ซัพพลาย
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

455 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก บ้านเตาไห หมู่ 4
ตาบลหลุบ - เขตเทศบาล
เมือง อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
497,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

494,000.00 449/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

456 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กบ้านทุง่ สว่าง หมู่16
ตาบลลาพาน อาเภอเมือง
(ทางเข้าหมูบ่ ้านนานาชาติ)
ตาบลดอนสมบูรณ์ อาเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

499,000.00

496,000.00 447/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง1991

457 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็กสายบ้านเชียงเครือ หมู่
3 ตาบลเชียงเครือ อาเภอ
เมือง -บ้านนาน้อย หมู่ 5
ตาบลม่วงนา อาเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ์

498,000.00

495,000.00 369/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

458 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสุข
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สวัสดิ์ หมู่14 ตาบลหลุบ ตาบลลาพาน อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

205,000.00

201,000.00 314/2562 หจก.ไนน์เอ็นจิ
เนียริ่งแอนดิเซอวิส

459 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
หนองบัว หมู่ 14 เลียบ
คลองส่งน้าปุา ตาบลเจ้าท่า
หมู่ 14 - บ้านหัวแฮด หมู่
18 ตาบลธัญญา อาเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

498,000.00

485,000.00 47/2562 หจก.รชต.
กาฬสินธุก์ ่อสร้าง

460 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สะพานหิน หมู่ 3 ตาบลนา
บอน อาเภอคาม่วง บ้านบัว
หมู่ 6 ตาบลแซงบาดาล
อาเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

497,000.00

493,000.00 359/2562 หจก.แสนศรี
พิมพ์การโยธา

461 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
แบบเสริมผิวแอสฟัสติกคอ
นกรีต (OVERAY) ภายใน
โรงเรียนกาญนาภิเษก
กาฬสินธุ์ ตาบลคุม้ เก่า
อาเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง

7,543,030.00 1,502,000.00 275/2562 หจก.ดาวบัวขาว
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ข้อ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

462 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านเสียว หมู่ 6
ตาบลหัวงัว - หนองอีเฒ่า อ.
ยางตลาด - บ้านหนองอีเฒ่า
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

แหล่งที่
มางบ
งบตามข้อบัญญัติ
ประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง
485,000.00

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

478,000.00 509/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

463 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน
รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สะอาดไชยศรี หมู่ 8 ตาบล
กมลาไสย - บ้านสว่าง หมู่ 2
ตาบลโนนศิลาเลิง อาเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

495,000.00

485,000.00 21/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

464 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม รายได้จัดเก็บเอง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
เหล็ก สายบ้านพิทักษ์ หมู่ 4
ตาบลห้วยเม็ก - บ้านกุด
ท่าลือ หมู่ 6 เขต ทต.ท่า
ลาดดงยาง อาเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์

497,000.00

489,000.00 161/2562 หจก.อรรถพงษ์
คาใหญ่ก่อสร้าง

465 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรและ
พัฒนาการศึกษา
ท้องถิน่

100,000.00

โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยใน โรงเรียน

รายได้จัดเก็บเอง

25,680.00 ทีโอกราฟฟิค

16,330.00 ทีโอกราฟฟิค
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แผนการพัฒนา อบจ.กส
ยุทธศาสตร์

อนุมตั งิ บประมาณ

ทัง้ หมด
จานวน

ร้อยละ

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ

167

211,569,500

19

13,953,543

11

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมการ
ท่3.องเที
่ยว ส่งเสริมและ
ยุทธศาสตร์

78

47,187,000

21

6,650,000

27

50

9,610,000

10

2,860,000

20

608

385,104,000

57

12,689,070

9

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

1,264

2,779,074,788

526

326,940,730

42

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความมัน่ คงภายในและ
พัฒนาระบบบริหารภายใต้
การบริหารงานกิจการ
บ้รวม
านเมืองที่ดี

2

40,100,000

1

100,000

50

2,168

3,472,645,288

634

363,193,343

29

พัฒนาเกษตรกรรม และภูมิ
ปัญยุญาท้
องถิ่น การพัฒนา
4.
ทธศาสตร์
องค์กรและพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปองกันการกัดเซาะสายบานโนนหนองเบ็ญ
หมูที่ 5 ตําบลหนองบัว อําเภอนามน – บานหนองขอนแกน ตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ
ปรากฏในแผนงานพัฒนาระบบโครงขายกระทรวงคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน
ตําบล และอําเภอ (กอสรางซอมแซมถนน)
วัตุประสงค
เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็วและมีเสนทางขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น และปองกันการกัดเซาะของน้ํา
เปาหมาย
กวาง 5 เมตร ระยะทาง 142 เมตร หนา 0.15 เมตร และขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร และทางเชื่อมขนาดผิวจราจร 6 เมตร ระยะทาง 10 เมตร หนา
0.15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการกองชาง
ระยะเวลาดําเนินการ/สถานที่ดําเนินการ
งบประมาณ 2562 บานโนนหนองเบ็ญ หมูที่ 5 ตําบลหนองบัว อําเภอนามน - บานหนอง
ขอนแกน ตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 1,340,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนสี่หมื่นบาทถวน)
ผลผลิตในเชิงปริมาณ
ไดถนนขนาดกวาง 5 เมตร ระยะทาง 142 เมตร หนา 0.15 เมตร และขนาดผิวจราจรกวาง 6
เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร และทางเชื่อมขนาดผิวจราจร 6 เมตร ระยะทาง 10 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ผลผลิตในเชิงคุณภาพ
ประชาชนในตําบลหนองบัว ตําบลหนองอีบุตร และประชาชนทั่วไปไดรับประโยชนในการสัญจร
ไปมาไดสะดวกปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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หนา 142

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปองกันการกัดเซาะสายบานโนนหนองเบ็ญ
หมูที่ 5 ตําบลหนองบัว อําเภอนามน – บานหนองขอนแกน ตําบลหนองอีบุตร
อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
รายการ

จํานวน รอยละ

รายการ

จํานวน รอยละ

(คน)

(คน)

เพศ ชาย

59

70.20 อาชีพหลัก

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

0

0.00

หญิง

25

29.80

รับจาง

2

2.40

84

100

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

13

15.50

0

0.00

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

0

0.00

20 - 30 ป

0

0.00

เกษตรกร

69

82.10

31 - 40 ป

4

4.80

อื่น ๆ (ระบุ).....

0

0.00

41 - 50 ป

38

45.20

84

100

51 - 60 ป

42

50.00 ตําแหนงในหมูบาน

6

7.10

มากกวา 60 ป

0

0.00

สมาชิกสภาเทศบาล/อบต.

0

0.00

84

100

อสม.

2

2.40

ประชาชนในหมูบาน

76

90.50

อื่น ๆ (ระบุ).....

0

0.00

84

100

อาศัยอยูในหมูบาน

65

77.40

ประกอบอาชีพอยูในหมูบาน

8

9.50

สัญจร ไป-มา ภายในหมูบาน

11

13.10

อื่น ๆ (ระบุ).....

0

0.00

84

100

รวม
อายุ ต่ํากวา 20 ป

รวม

รวม
กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยฯ

รวม
เหตุที่ใชเสนทางนี้

รวม

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ
70.20 อายุชวง 41-50 ป จํานวน 38 คิดเปนรอยละ 45.20 อายุชวง 51-60 ป จํานวน 42 คน คิดเปน
รอยละ 50 อาชีพเกษตรกรรม 69 คิดเปนรอยละ 82.10 อาศัยอยูในหมูบาน 65 คน คิดเปนรอยละ 77.40
สัญจรไปมา 11 คน คิดเปนรอยละ 13.10
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการ

N=84

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นที่ประเมิน

มาก
ที่สุด
0
0
42

รอยละ

มาก

0.00
0.00
50.00

0
0
42

ปาน
รอยละ
กลาง
0.00 42 50.00
0.00 84 100.00
50.00 0
0.00

4. การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสราง

0

0.00

42

50.00

42

5. ความรวดเร็วของการกอสราง
6. การกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา

21
39

25.00
46.40

43
45

51.20
53.60

7. ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ
8. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบโครงการ

0
0

0.00
0.00

0
0

9. ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาถนน

15

17.90

10. ประโยชนที่ไดจากการใชถนน

0

11. ความปลอดภัยทีไ่ ดรับจากการใชถนน
12. ความสะดวกรวดเร็วจากการใชถนน
13. ความพึงพอใจตอการใชถนนในภาพรวม

1. การประชาสัมพันธระยะเวลาในการกอสราง
2. การแจงชื่อบริษัท เบอรโทรศัพทของผูรับจาง
3. การแจงรายละเอียดของถนน

นอย

รอยละ

42
0
0

50.00
0.00
0.00

นอย
ที่สุด
0
0
0

50.00

0

0.00

20
0

23.80
0.00

0
0

0.00
0.00

42
14

50.00
16.70

26

31.00

22

0.00

42

50.00

42
25

50.00
29.80

42
34

42

50.00

42

2.50
3.00
4.50

ระดับ
ความพึง
พอใจ
นอย
ปานกลาง
มากที่สุด

X

0.00
0.00
0.00

84
84
84

รอย
ละ
100
100
100

0

0.00

84

100

3.50

ปานกลาง

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

84
84

100
100

4.01
4.46

มาก
มาก

42
16

50.00
19.00

0
54

0.00
64.30

84
84

100
100

2.50
1.52

นอย
นอย

26.20

10

11.90

11

13.10

84

100

3.29

ปานกลาง

42

50.00

0

0.00

0

0.00

84

100

3.50

ปานกลาง

50.00
40.50

0
25

0.00
29.80

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

84
84

100
100

4.00
4.00

50.00
รวม

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

100

มาก
มาก
มากที่สุด

4.50
3.14 ปานกลาง

รอยละ
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จากการติดตามและประเมินผล โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโนนหนองเบ็ญ
หมูที่ 5 ตําบลหนองบัว อําเภอนามน – บานหนองขามแกน ตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ 9,980,000 บาท พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X̅ =3.14)
สรุปแตละดานไดดังนี้
ความพึงพอใจตอผูใชเสนทาง เมื่อเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึง
พอใจในการแจงรายละเอียดของถนน ความพึงพอใจตอการใชถนนในภาพรวม(X̅ = 4.50) รองลงมาคือ การ
กอสรางแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา (X̅ =4.46) และความรวดเร็วของการกอสราง (X̅ =4.01) โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบโครงการ (X̅ = 1.52)
ขอเสนอแนะ
- อยากใหมีการทําถนนเชื่อมตอใหแลวเสร็จตลอดสาย
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2. โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยทรายและกอสรางถนนลูกรังเชื่อมคอ
สะพาน สายบานหนองแคน หมูที่ 2 ตําบลดอนจาน เชื่อมบานภูเงิน หมูที่ 8 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ
ปรากฏในแผนงานพัฒนาระบบโครงขายกระทรวงคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และ
อําเภอ (กอสรางสะพาน)
วัตุประสงค
เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็วและมีเสนทางขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น
เปาหมาย
สะพานกวาง 7 เมตร ยาว 30 เมตร และถนนลูกรังกวาง 7 เมตร ยาว 100 เมตร รายละเอียด
ตามประมาณการกองชาง
ระยะเวลาดําเนินการ/สถานที่ดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 บานหนองแคน หมูที่ 2 ตําบลดอนจาน เชื่อมบานภูเงิน หมูที่ 8 ตําบล
สะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 1,790,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนเกาหมื่นบาทถวน)
ผลผลิตในเชิงปริมาณ
สะพานกวาง 7 เมตร ยาว 30 เมตร และถนนลูกรังกวาง 7 เมตร ยาว 100 เมตร
ผลผลิตในเชิงคุณภาพ
ประชาชนในตําบลดอนจาน ตําบลสะอาดไชยศรี และประชาชนทั่วไป ไดรับประโยชนในการ
สัญจรไปมาไดสะดวกปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยทรายและกอสรางถนนลูกรังเชื่อมคอสะพาน
สายบานหนองแคน หมูที่ 2 ตําบลดอนจาน บานนามะเขือ หมูที่ 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ
จังหวัดกาฬสินธุ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
จํานวน

รายการ
เพศ

(คน)
80

รายการ

จํานวน

รอยละ

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

16
96

83.30 อาชีพหลัก
16.70
100

(คน)
0

รับจาง

16

16.70

0

0.00

ต่ํากวา 20 ป

0

0.00

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

0

0.00

20 - 30 ป

0

0.00

เกษตรกร

80

83.30

31 - 40 ป

3

3.10

อื่น ๆ (ระบุ).....

0

0.00

41 - 50 ป

39
54

40.60

รวม

96
1

100
1.00

0

0.00

อสม.

1

1.00

ประชาชนในหมูบาน

94

97.90

อื่น ๆ (ระบุ).....

0

0.00

รวม

96
73

100
76.00

ประกอบอาชีพอยูในหมูบาน

8

8.30

สัญจร ไป-มา ภายในหมูบาน

15

15.60

อื่น ๆ (ระบุ).....

0

0.00

รวม

96

100

ชาย
หญิง
รวม

อายุ

รอยละ

51 - 60 ป
มากกวา 60 ป
รวม

0
96

56.30 ตําแหนงในหมูบาน กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยฯ
0.00
สมาชิกสภาเทศบาล/อบต.
100

เหตุทใี่ ชเสนทางนี้ อาศัยอยูในหมูบาน

0.00

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 83.30
สวนใหญมีอายุ 51-60 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 56.30 มีอาชีพหลักเปนเกษตรกร จํานวน 80 คน คิด
เปนรอยละ 83.30 ตําแหนงในหมูบาน เปนประชาชนในหมูบาน จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 97.90 และ
เหตุที่ใชเสนทางนี้ คืออาศัยอยูในหมูบาน จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 76.00
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการ

N=96

ระดับความคิดเห็น
ประเด็นที่ประเมิน

มาก
ที่สุด
0
0
48

รอยละ

มาก

0.00
0.00
48.00

0
33
45

ปาน
รอยละ
รอยละ
กลาง
0.00 48 50.00
34.40 63 65.60
50.00 0
0.00

4. การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสราง

0

0.00

45

50.00

45

5. ความรวดเร็วของการกอสราง
6. การกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา

21
39

23.30
43.30

49
51

54.40
56.70

7. ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ
8. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบโครงการ

0
0

0.00
0.00

0
0

9. ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาถนน

15

16.70

10. ประโยชนที่ไดจากการใชถนน

0

11. ความปลอดภัยทีไ่ ดรับจากการใชถนน
12. ความสะดวกรวดเร็วจากการใชถนน
13. ความพึงพอใจตอการใชถนนในภาพรวม

45
28
45

1. การประชาสัมพันธระยะเวลาในการกอสราง
2. การแจงชื่อบริษัท เบอรโทรศัพทของผูรับจาง
3. การแจงรายละเอียดของถนน

นอย

รอยละ

48
0
0

50.00
0.00
0.00

นอย
ที่สุด
0
0
0

50.00

0

0.00

0

0.00

90

20
0

22.20
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0.00
0.00

45
14

50.00
15.60

45
16

50.00
17.80

0
60

26

28.90

22

24.40

13

14.40

0.00

45

50.00

45

50.00

0

50.00
31.10
50.00

45
34
45

50.00
37.80
50.00

0
28
0

0.00
31.10
0.00

0
0
0

รวม
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รอยละ
0.00
0.00
0.00

รอย
จํานวน
ละ
96 100
96 100
93
98

X

ระดับความ
พึงพอใจ

2.50
3.37
4.50

ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

100

3.50

ปานกลาง

90
90

100
100

4.01
4.43

มาก
มาก

0.00
66.70

90
90

100
100

2.50
1.49

ปานกลาง
นอยที่สุด

14

15.60

90

100

3.17

ปานกลาง

0.00

0

0.00

90

100

3.50

ปานกลาง

0.00
0.00
0.00

0
0
0

0.00
0.00
0.00

90
90
90

100
100
100

4.00
4.00
4.50

มาก
มาก
มากที่สุด

3.50

ปานกลาง

หนา 148

จากการติดตามและประเมินผล โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยทรายและ
กอสรางถนนลูกรังเชื่อมคอสะพาน สายบานหนองแคน หมูที่ 2 ตําบลดอนจาน เชื่อมบานภูเงิน หมูที่ 8 ตําบล
สะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ งบประมาณ 1,790,888 บาท พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยูในระดับปานกลาง (X̅ =3.50) สรุปแตละดานไดดังนี้
ความพึงพอใจตอผูใชเสนทาง เมื่อเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึง
พอใจในเรื่องการแจงรายละเอียดของถนน ความพึงพอใจตอการใชถนนในภาพรวม (X̅ =4.50) รองลงมาคือ
การกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา (X̅ =4.43) และความรวดเร็วของการกอสราง (X̅ =4.10) โดยขอที่
มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบโครงการ (X̅ =1.49)
ขอเสนอแนะ
- อยากใหปรับเกรดถนนลูกรังตลอดสาย
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3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองแวง หมูที่ 16 ตําบลหนองแวง
อําเภอสมเด็จ – บานนามะเขือ หมูที่ 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ
ปรากฏในแผนงานพัฒนาระบบโครงขายกระทรวงคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และ
อําเภอ (กอสรางซอมแซมถนน)
วัตุประสงค
เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็วและมีเสนทางขนถายผลผลิตทางการ
เกษตรดีขึ้น
เปาหมาย
ดําเนินการชวง กม ที่ 0+000-0+574 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 674 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามประมาณการกองชาง
ระยะเวลาดําเนินการ/สถานที่ดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 บานหนองแวง หมูที่ 16 ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ – บานนา
มะเขือ หมูที่ 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ
งบประมาณ 1,444,888 บาท (หนึ่งลานสี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดรอยแปดสิบแปดบาทถวน)
ผลผลิตในเชิงปริมาณ
ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 674 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ 0.30 เมตร
ผลผลิตในเชิงคุณภาพ
ประชาชนในตําบลหนองแวง ตําบลนามะเขือ และประชาชนทั่วไป ไดรับประโยชนในการสัญจร
ไปมาไดสะดวกปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนา 150

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองแวง หมูที่ 16 ตําบลหนองแวง
อําเภอสมเด็จ – บานนามะเขือ หมูที่ 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
จํานวน

รายการ
เพศ ชาย
หญิง
รวม
อายุ ต่ํากวา 20 ป
20 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
มากกวา 60 ป
รวม

(คน)
80
16
96
0
0
3
39
54
0
96

รอยละ

รายการ

83.30 อาชีพหลัก ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
16.70
รับจาง
100
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
0.00
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
0.00
เกษตรกร
3.10
อื่น ๆ (ระบุ).....
40.60
56.30 ตําแหนงในหมูบาน กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยฯ
0.00
สมาชิกสภาเทศบาล/อบต.
100
อสม.
ประชาชนในหมูบาน
อื่น ๆ (ระบุ).....
เหตุทใี่ ชเสนทางนี้ อาศัยอยูในหมูบาน
ประกอบอาชีพอยูในหมูบาน
สัญจร ไป-มา ภายในหมูบาน
อื่น ๆ (ระบุ).....

จํานวน
(คน)
0
16
0
0
80
0
96
1
0
1
94
0
96
73
8
15
0
96

รอยละ
0.00
16.70
0.00
0.00
83.30
0.00
100
1.00
0.00
1.00
97.90
0.00
100
76.00
8.30
15.60
0.00
100

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 83.30
อายุอยูในชวง 41-50 ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 40.60 อายุอยูในชวง 51-60ป จํานวน 54 คน คิด
เปนรอยละ 56.30 ประกอบอาชีพเกษตรกร 80 คน คิดเปนรอยละ 83.30 สวนมากเปนประชาชนในหมูบาน
94 คน คิดเปนรอยละ 97.90 และเหตุที่ใชเสนทางนี้ คือ อาศัยอยูในหมูบาน จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ
76.00
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ

n=96

ระดับความคิดเห็น
X

ระดับความ
พึงพอใจ

0

รอย
รอยละ จํานวน
ละ
0.00
96 100

2.50

นอย

0.00

0

0.00

96

100

3.34

ปานกลาง

0

0.00

0

0.00

96

100

4.50

มาก

50.00

0

0.00

0

0.00

96

100

3.50

ปานกลาง

20

20.80

0

0.00

0

0.00

96

100

4.01

มาก

59.40

0

0.00

0

0.00

0

0.00

96

100

4.41

มาก

0

0.00

33

34.40

33

34.40

30

31.30

96

100

2.03

นอย

0.00

0

0.00

62

64.60

16

16.70

18

18.80

96

100

2.46

นอย

10

10.40

86

89.60

0

0.00

0

0.00

0

0.00

96

100

4.10

มาก

10. ประโยชนที่ไดจากการใชถนน

53

55.20

43

44.80

0

0.00

0

0.00

0

0.00

96

100

4.55

มากที่สุด

11. ความปลอดภัยที่ไดรับจากการใชถนน

48

50.00

48

50.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

96

100

4.00

มาก

12. ความสะดวกรวดเร็วจากการใชถนน

31

32.30

34

35.40

31

32.30

0

0.00

0

0.00

96

100

4.00

มาก

13. ความพึงพอใจตอการใชถนนในภาพรวม

48

50.00

48

50.00
รวม

0

0.00

0

0.00

0

0.00

96

100

4.50
3.68

มากที่สุด

ประเด็นที่ประเมิน

มาก
ที่สุด

รอยละ

มาก

1. การประชาสัมพันธระยะเวลาในการกอสราง

0

0.00

2. การแจงชื่อบริษัท เบอรโทรศัพทของผูรับจาง

0

3. การแจงรายละเอียดของถนน

รอยละ

ปาน
กลาง

รอยละ

นอย

รอยละ

นอย
ที่สดุ

0

0.00

48

50.00

48

50.00

0.00

33

34.40

63

65.60

0

48

50.00

48

50.00

0

0.00

4. การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสราง

0

0.00

48

50.00

48

5. ความรวดเร็วของการกอสราง

21

21.90

55

57.30

6. การกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา

39

40.60

57

7. ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ

0

0.00

8. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบโครงการ

0

9. ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาถนน
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จากการติดตามและประเมินผล โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองแวง หมูที่ 16
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ – บานนามะเขือ หมูที่ 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ 1,444,888 บาท พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X̅ =3.68)
สรุปแตละดานไดดังนี้
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง เมื่อเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึง
พอใจในเรื่องประโยชนที่ไดจากการใชถนน (X̅ =4.55) รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอการใชถนนในภาพรวม
(X̅ =4.50) และการแจงรายละเอียดของถนน (X̅ =4.50) และกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดเวลา (X̅ =4.41)
โดยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ (X̅ =2.03)
ขอเสนอแนะ
- อยากใหมีการซอมแซมถนนใหอยูในสภาพใชงานไดดีตลอดสาย
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4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.2033 บานกุดหวา – บานจุมจัง
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
ปรากฏในแผนงานพัฒนาระบบโครงขายกระทรวงคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบานตําบล
และอําเภอ (กอสรางซอมแซมถนน)
วัตุประสงค
เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็วและมีเสนทางขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น
เปาหมาย
ถนนกวาง 8 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะเวลาดําเนินการ/สถานที่ดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 ณ บานกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ
งบประมาณ 1,420,000 บาท (หนึ่งลานเสี่แสนสองหมื่นบาทถวน)
ผลผลิตในเชิงปริมาณ
ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 8 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร
ผลผลิตในเชิงคุณภาพ
ประชาชนในตําบลกุดหวา ตําบลจุมจัง และประชาชนทั่วไป ไดรับประโยชนในการสัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.2033 บานกุดหวา – บานจุมจัง
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
จํานวน

รายการ

(คน)
46

รอยละ

รายการ

จํานวน

รอยละ

ขาราชการ/พนักงานของรัฐ

49
95

48.40 อาชีพหลัก
51.60
100

(คน)
0

รับจาง

12

12.60

0

0.00

อายุ ต่ํากวา 20 ป

0

0.00

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

0

0.00

20 - 30 ป

0

0.00

เกษตรกร

83

87.40

31 - 40 ป

6

6.30

อื่น ๆ (ระบุ).....

0

0.00

41 - 50 ป

47

49.50

รวม

51 - 60 ป

42

100
0.95

มากกวา 60 ป

0
95

44.20 ตําแหนงในหมูบาน กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวย
0.00
สมาชิกสภาเทศบาล/อบต.
100
อสม

95
1
0

0.00

0

0.00

94
0

99.05
0.00

95
39

100
41.10

ประกอบอาชีพอยูในหมูบาน

56

58.90

สัญจรไปมาภายในหมูบาน

0

0.00

อื่น ๆ (ระบุ).....

0

0.00

รวม

95

100

เพศ ชาย
หญิง
รวม

รวม

ประชาชนในหมูบาน
อื่น ๆ (ระบุ).....
รวม
เหตุที่ใชผลเสนทางนี้ อาศัยอยูในหมูบาน

0.00

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 51.60
อายุชวง 41-50 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 49.50 ประกอบอาชีพเกษตรกร 83 คน คิดเปนรอยละ
87 สวนใหญเปนประชาชนในหมูบาน จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 99.05 และเหตุที่ใชเสนทางนี้ คือประกอบ
อาชีพอยูในหมูบาน จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 58.90
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ

n=95

เกณฑความพึงพอใจ
ประเด็นที่ประเมิน

X

ระดับความ
พึงพอใจ

มาก
ที่สุด

รอยละ

มาก

รอยละ

ปาน
กลาง

รอยละ

นอย

รอย
ละ

ควรปรับ
ปรับปรุง

รอย
ละ

จํานวน

รอย
ละ

2.1 ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง
1.การประชาสัมพันธระยะเวลาในการกอสราง

65

68.40

30

31.60

0

0.00

0

0.00

0

0.00

95

100

4.68

มากที่สุด

2. การแจงชื่อบริษัท เบอรโทรศัพทของผูรับจาง
3. การแจงรายละเอียดของถนน

53
42

55.80
44.20

42
53

44.20
55.80

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

95
95

100
100

4.56
4.44

มากที่สุด
มาก

4. การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสราง
5.ความรวดเร็วของการกอสราง

30
43

31.60
45.30

65
52

68.40
54.70

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

95
95

100
100

4.32
4.45

มาก
มาก

6.การกอสรางแลวเสร็จตามระยะเวลา

30

31.60

65

68.40

0

0.00

0

0.00

0

0.00

95

100

4.32

มาก

7.ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ

60

63.20

12

12.60

23

24.20

0

0.00

0

0.00

95

100

4.39

มาก

8. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบโครงการ

47

49.50

25

26.30

23

24.20

0

0.00

0

0.00

95

100

4.25

มาก

9.ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาถนน

59

62.10

18

18.90

18

18.90

0

0.00

0

0.00

95

100

4.43

มาก

10.ประโยชนที่ไดรับจากการใชถนน
11.ความปลอดภัยทีไ่ ดรับจากการใชถนน

63
25

66.30
26.30

32
70

33.70
73.70

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

95
95

100
100

4.66
4.26

มากที่สุด
มาก

12.ความสะดวกรวดเร็วจากการใชถนน

17

17.90

77

81.10

1

1.10

0

0.00

0

0.00

95

100

4.17

มาก

13.ความพึงพอใจตอการใชถนนในภาพรวม

29

30.50

65

68.40

1

1.10

0

0.00

0

0.00

95

100

4.29

มาก

4.40

มาก

รวม
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จากการติดตามและประเมินผล โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.2033 บานกุด
หว า - บ า นจุ ม จั ง อํ า เภอกุ ฉิ น ารายณ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ พบว า โดยรวมมี ค วามพึ ง พอใจอยู ใ นระดั บ มาก
(X̅ =4.40) สรุปแตละดานไดดังนี้
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง เมื่อเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาประชาชนสวนใหญมีความ
พึงพอใจในเรื่องการประชาสัมพันธระยะเวลาในการกอสราง (X̅ =4.68) ประโยชนที่ไดรับจากการใชถนน
(X̅ =4.66) และรองลงมาคือ การแจงชื่อบริษัท เบอรโทรศัพทของผูรับจาง (X̅ =4.46) และโดยที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ ความสะดวกรวดเร็วจากการใชถนน (X̅ =4.17)
ขอเสนอแนะ
1. อยากใหซอมแซมถนนใหใชงานไดดีในชวงที่ชํารุด
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5. โครงการซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอสฟลคอนกรีตสายบานโนนศรีสวัสดิ์ –
บานนาอวน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ
ปรากฏในแผนงานพัฒนาระบบโครงขายกระทรวงคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบานตําบล
และอําเภอ (กอสรางซอมแซมถนน)
วัตุประสงค
เพื่อใหประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็วและมีเสนทางขนถายผลผลิต
ทางการเกษตรดีขึ้น
เปาหมาย
ดําเนินการจํานวน 2 ชวง มีพื้นที่รวมไมนอยกวา 20,748 ตารางเมตร องคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ
ระยะเวลาดําเนินการ/สถานที่ดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 ณ บานกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ
งบประมาณ 1,420,000 บาท (หนึ่งลานเสี่แสนสองหมื่นบาทถวน)
ผลผลิตในเชิงปริมาณ
ไดถนนถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอสฟลคอนกรีตมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 20,748
ตารางเมตร
ผลผลิตในเชิงคุณภาพ
ประชาชนในอําเภอหนองกุงศรี และประชาชนทั่วไป ไดรับประโยชนในการสัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอสฟลคอนกรีตสายบานโนนศรีสวัสดิ์ –
บานนาอวน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
รายการ

จํานวน
(คน)
51

รอยละ

รายการ

จํานวน
(คน)
0

รอยละ

อายุ ต่ํากวา 20 ป

0

59.30 อาชีพหลัก ขาราชการ/พนักงานของรัฐ
40.70
รับจาง
100
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
0.00
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

20 - 30 ป

0

0.00

เกษตรกร

74

86.00

31 - 40 ป

1

1.20

อื่น ๆ (ระบุ).....

0

0.00

41 - 50 ป

44

51.20

51 - 60 ป

41

100
0.86

มากกวา 60 ป

0
86

47.70 ตําแหนงในหมูบาน กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวย
0.00
สมาชิกสภาเทศบาล/อบต.
100
อสม

86
1
0

0.00

0

0.00

ประชาชนในหมูบาน

85

99.14

อื่น ๆ (ระบุ).....

0

0.00

86
51

100
59.30

ประกอบอาชีพอยูในหมูบาน

35

40.70

สัญจรไปมาภายในหมูบาน

0

0.00

อื่น ๆ (ระบุ).....
รวม

0

0.00

86

100

เพศ ชาย
หญิง
รวม

รวม

35
86

รวม

รวม
เหตุที่ใชเสนทางนี้ อาศัยอยูในหมูบาน

0.00

12

14.00

0

0.00

0

0.00

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 59.30
อายุ 41-50 ป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 51.20 อาชีพหลักเกษตรกร 74 คน คิดเปนรอยละ
86.00 สวนใหญเปนประชาชนในหมูบาน จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 99.14 และเหตุที่ใชเสนทางนี้ คือ
อาศัยอยูใ นหมูบาน จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 59.30
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ

N=86

เกณฑความพึงพอใจ
ประเด็นที่ประเมิน

X

ระดับความ
พึงพอใจ

มาก
ที่สุด

รอยละ

มาก

รอยละ

ปาน
กลาง

รอยละ

นอย

รอย
ละ

ควรปรับ
ปรับปรุง

รอย
ละ

จํานวน

รอย
ละ

2.1 ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง
1.การประชาสัมพันธระยะเวลาในการกอสราง

57

66.30

29

33.70

0

0.00

0

0.00

0

0.00

86

100

4.66

มากที่สุด

2. การแจงชื่อบริษัท เบอรโทรศัพทของผูรับจาง

45

52.30

41

47.70

0

0.00

0

0.00

0

0.00

86

100

4.52

มากที่สุด

3. การแจงรายละเอียดของถนน

41

47.70

45

52.30

0

0.00

0

0.00

0

0.00

86

100

4.48

มาก

4. การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสราง

29

33.70

57

66.30

0

0.00

0

0.00

0

0.00

86

100

4.34

มาก

5.ความรวดเร็วของการกอสราง

42

48.80

44

51.20

0

0.00

0

0.00

0

0.00

86

100

4.49

มาก

6.การกอสรางแลวเสร็จตามระยะเวลา

29

33.70

57

66.30

0

0.00

0

0.00

0

0.00

86

100

4.34

มาก

7.ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ

57

66.30

12

14.00

17

19.80

0

0.00

0

0.00

86

100

4.47

มาก

44

51.20

25

29.10

17

19.80

0

0.00

0

0.00

86

100

56

65.10

13

15.10

0.00

0

0.00

86

100

4.45

มาก

55

64.00

31

36.00

19.80
0.00

0

10.ประโยชนที่ไดรับจากการใชถนน

17
0

0

0.00

0

0.00

86

100

4.64

มากที่สุด

11.ความปลอดภัยทีไ่ ดรับจากการใชถนน

29.10
14.00

61
73

70.90
84.90

0

0.00

0

0.00

0

0.00

86

100

1

1.20

0

0.00

0

0.00

86

100

4.29
4.13

มาก

12.ความสะดวกรวดเร็วจากการใชถนน

25
12

13.ความพึงพอใจตอการใชถนนในภาพรวม

24

27.90

62

72.10

0

0.00

0

0.00

0

0.00

86

100

4.27

มาก

4.41

มาก

8. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
โครงการ
9.ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาถนน

รวม
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จากการติดตามและประเมินผล โครงการซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอสฟลคอนกรีต
สายบานโนนศรีสวัสดิ์ – บานนาอวน อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก (X̅ =4.41) สรุปแตละดานไดดังนี้
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง เมื่อเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึง
พอใจในเรื่องการประชาสัมพันธระยะเวลาในการกอสราง (X̅ =4.16 ) ประโยชนที่ไดรับจากการใชถนน (X̅
=4.64) การแจงชื่อบริษัท เบอรโทรศัพทของผูรับจาง (X̅ =4.57) และมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความสะดวกรวดเร็ว
จากการใชถนน (X̅ =4.13)
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ยุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นาความมั่น คงภายในและพัฒ นาระบบบริ ห ารภายใต้ การ
บริ ห ารงานกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี

1. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจาปี 2562
ปรากฏในแผนงานการศึกษา จากการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 –
2564) กาหนดไว้ในปี 2562
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการดาเนินงานในระบอบประชาธิปไตยอันทรงมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในยุคปัจจุบัน
2. เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด มี
ความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนรูปแบบสภานักเรียนแบบมีส่วนร่วม
3. เพื่อให้คณะกรรมการสภานักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและ
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโรงเรียนและชุมชนของตนเองต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน
185 คน
ระยะเวลาดาเนินการ/สถานที่ดาเนินการ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนลาปาววิทยาคม อาเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์
งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ผลผลิตในเชิงปริมาณ
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้า
ร่วมโครงการประชาธิปไตย จานวน 185 คน
ผลผลิตในเชิงคุณภาพ
1. คณะกรรมการสภานักเรียนหรือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจระบบการทางานในระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขในยุคไทยแลนด์ 4.0
2. คณะกรรมการสภานักเรียนหรือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ นาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของตนเองและเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาของตนเอง
3. คณะกรรมการสภานักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและสามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจาปี 2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนลาปาววิทยาคม อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
จานวน
รายการ
ร้อยละ
(คน)
64
38.80
เพศ ชาย
101
61.20
หญิง
100
รวม 165
165 100.00
อายุ ต่ากว่า 20 ปี
0
0.00
20 - 30 ปี
0
0.00
31 - 40 ปี
0
0.00
41 - 50 ปี
0
0.00
51 - 60 ปี
0
0.00
มากกว่า 60 ปี
100
รวม 165

จานวน
ร้อยละ
(คน)
0
0.00
การศึกษา ประถมศึกษา
165 100.00
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
0
0.00
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
0
0.00
ปริญญาตรี
0
0.00
สูงกว่าปริญญาตรี
0
0.00
อื่น ๆ (ระบุ).....
100
รวม 165
165 100.00
สถานะ คณะกรรมการสภานักเรียน
0
0.00
ครูผู้ควบคุม
0
0.00
วิทยากร
0
0.00
เจ้าหน้าที่โครงการ
อื่น ๆ (ระบุ).....
0
0.00
รวม 165
100
รายการ

หมายเหตุ ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จานวน 165 คน
จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ
61.20 ส่วนใหญ่อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การศึกษาส่วนใหญ่ระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และสถานะเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน
จานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดทา
โครงการ
เกณฑ์ความพึงพอใจ
ประเด็นที่ประเมิน

มาก
ที่สุด

ร้อยละ

มาก

ร้อยละ

ปาน
กลาง

ร้อยละ

น้อย

ร้อยละ

ควร
ปรับ
ปรุง

ร้อยละ

ระดับ
ความ
พึง
พอใจ

2.1 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่โครงการ
1. การลงทะเบียน

47

28.50

91

55.20

27

16.40

0

0.00

0

0.00

4.12

มาก

2. สถานที่จัดอบรม

46

27.90

71

43.00

45

27.30

3

1.80

0

0.00

3.96

มาก

3. ระยะเวลาในการจัดอบรม

24.80
31.50

71
78

43.00
47.30

43
31

26.10
18.80

10

6.00

0

0.00

4

2.40

0

0.00

3.84
4.07

มาก

4. อาหารและอาหารว่าง

41
52

5. อุปกรณ์/คู่มือ/เอกสาร

61

37.00

75

45.50

29

17.60

0

0.00

0

0.00

4.17

มาก

71

43.00

53

32.10

13

7.90

2

1.20

70

42.40

19

11.50

0

0.00

0

0.00

4.32

มาก

6. ระบบเสียง/
26 15.80
โสตทัศนูปกรณ์
7. ความเหมาะสมของเนื้อหา/ 76 46.10
หลักสูตรในการอบรม
2.2 ความพึงพอใจต่อการอบรมของวิทยากร
1. หัวข้อ การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. หัวข้อ การเลือกตั้งใน
ระบอบประชาธิปไตยในยุคไทย
แลนด์ 4.0
3. ความรู้ที่ได้รับสามารถ
นาไปใช้ได้ในระดับใด
4. ความพึงพอใจต่อการ
จัดการอบรมในภาพรวม

3.64

มาก
มาก

74

44.80

71

43.00

20

12.10

0

0.00

0

0.00

4.32

มาก

64

38.80

74

44.80

27

16.40

0

0.00

0

0.00

4.21

มาก

55

33.30

80

48.50

30

18.20

0

0.00

0

0.00

4.15

มาก

61

37.00

70

42.40

34

20.60

0

0.00

0

0.00

4.13

มาก

4.08

มาก

รวม

หมายเหตุ ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จานวน 165 คน
จากการติดตามและประเมินผล โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจาปี 2562 พบว่า
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X =4.08) สรุปแต่ละด้านได้ดังนี้
2.1 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่โครงการ เมื่อเรียงลาดับจากมากไป
หาน้อย พบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหา/หลักสูตรในการ
อบรม (X =4.32) รองลงมาคือ อุปกรณ์/คู่มือ/เอกสารประกอบการอบรม (X =4.17) และการลงทะเบียน
(X =4.12) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ระบบเสียง/โสตทัศนูปกรณ์ (X =3.64)
2.2 ความพึงพอใจต่อการอบรมของวิทยากร/ความรู้ความเข้าใจ/การนาไปใช้ เมื่อเรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (X =4.32) รองลงมาคือ หัวข้อ การเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยในยุคไทยแลนด์ 4.0 (X =4.21) และความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถนาไปใช้ได้ในระดับใด
(X =4.15) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ ความพึงพอใจต่อการจัดอบรมในภาพรวม (X =4.13)
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ข้อเสนอแนะ
1. ระบบเสียง ไม่ชัดเจน ฟังไม่รู้เรื่อง

2. อาหารว่างอยากเปลี่ยนนมดีน่างาดา เป็นนมเปรี้ยว
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รายการสรุปคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
คณะกรรมการฯ คนที่
คะแนนเฉลีย่
ข้อ ข้อย่อย
คะแนนเต็ม รวม10คน
รวม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

2

3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3 3 2 2 3 3 2 3
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 1 1 2 2 2 2
5 5 5 5 4 4 4 3
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
9 10 9 9 10 9 10 9
10 9 10 9 9 10 10 10
10 9 10 10 10 10 10 9
5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 5 5 5 5 5
5 4 4 5 5 4 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 4 4 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5
95 93 91 92 93 92 93 92
1 2 3 4 5 6 7 8

3 3
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
0 0
2 2
4 4
2 2
3 3
3 3
3 3
3 3
10 10
10 9
10 9
5 5
5 4
5 4
5 4
5 5
5 5
95 90
9

3
2
2
2
2
2
2
2
3
5
3
3
3
3
3
10
10
10
5
5
5
5
5
5
100

27
20
20
20
20
20
20
0
19
43
20
30
30
30
30
95
96
97
50
47
45
49
48
50
926

2.70
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0.00
1.90
4.30
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
9.50
9.60
9.70
5.00
4.70
4.50
4.90
4.80
5.00
92.60

รายการสรุปคะแนนการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
คณะกรรมการฯ คนที่
คะแนนเฉลีย่
ข้อ ข้อย่อย
คะแนนเต็ม รวม10คน
รวม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5

10 10 10 10 10 10 10 10
ตัดออกเนือ่ งจากเกณฑ์ไม่สัมพันธ์กับรูปเล่ม
ตัดออกเนือ่ งจากเกณฑ์ไม่สัมพันธ์กับรูปเล่ม
10 10 10 10 10 10 10 10
5.1 5 5 5 5 5 4 5 5
5.2 5 5 5 5 5 5 5 4
5.3 5 5 5 5 5 5 5 4
5.4 4 4 4 4 4 4 4 4
5.5 5 4 4 4 4 4 4 4
5.6 4 4 4 4 4 4 4 4
5.7 4 4 4 4 4 5 5 5
5.8 5 4 4 4 4 4 4 4
5.9 4 4 4 4 5 4 5 4
5.10 4 3 4 4 3 3 4 4
5.11 4 4 4 4 4 4 5 4
5.12 4 4 4 4 4 4 5 5
73 70 71 71 71 70 75 71

10 10

10

100

10.00

10 10
5 5
5 5
5 4
5 4
5 4
4 4
5 5
5 5
5 5
3 4
5 5
5 4
77 74

10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
80

100
49
49
48
41
42
40
45
43
44
36
43
43
723

10.00
4.90
4.90
4.80
4.10
4.20
4.00
4.50
4.30
4.40
3.60
4.30
4.30
72.30

คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ

90.38

52.30

รายการสรุปคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
คณะกรรมการฯ คนที่
ข้อ ข้อย่อย
คะแนนเต็ม รวม9คน คะแนนเฉลีย่ รวม
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1.1 3 3 2 2 3 3 2 3 3
3
24
2.67
1.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
18
2.00
1.3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
18
2.00
1.4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
18
2.00
1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
18
2.00
1.6 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
18
2.00
1.7 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
18
2.00
1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
0
0.00
1.9 2 3 1 1 2 2 2 2 2
3
17
1.89
2 2.1 5 5 5 5 4 4 4 3 4
5
39
4.33
2.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3
18
2.00
2.3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
27
3.00
2.4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
27
3.00
2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
27
3.00
2.6 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
27
3.00
3 3.1 9 10 9 9 10 9 10 9 10
10
85
9.44
3.2 10 9 10 9 9 10 10 10 10
10
87
9.67
3.3

10

9

10 10 10 10 10

9

10

10

88

9.78

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 5 5 5 5 5 5
5 4 4 5 5 4 4 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 4 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
95 93 91 92 93 92 93 92 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5
5
5
5
5
5
100

45
43
41
45
43
45
836

5.00
4.78
4.56
5.00
4.78
5.00
92.89

รายการสรุปคะแนนการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
คณะกรรมการฯ คนที่
ข้อ ข้อย่อย
คะแนนเต็ม รวม9คน คะแนนเฉลีย่ รวม
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
10 10 10 10 10 10 10 10 10
10
90
10.00
2
ตัดออกเนือ่ งจากเกณฑ์ไม่สัมพันธ์กับรูปเล่ม
3
ตัดออกเนือ่ งจากเกณฑ์ไม่สัมพันธ์กับรูปเล่ม
4
10 10 10 10 10 10 10 10 10
10
90
10.00
5 5.1 5 5 5 5 5 4 5 5 5
5
44
4.89
5.2 5 5 5 5 5 5 5 4 5
5
44
4.89
5.3 5 5 5 5 5 5 5 4 5
5
44
4.89
5.4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
5
37
4.11
5.5 5 4 4 4 4 4 4 4 5
5
38
4.22
5.6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5
36
4.00
5.7 4 4 4 4 4 5 5 5 5
5
40
4.44
5.8 5 4 4 4 4 4 4 4 5
5
38
4.22
5.9 4 4 4 4 5 4 5 4 5
5
39
4.33
5.10 4 3 4 4 3 3 4 4 3
5
32
3.56
5.11 4 4 4 4 4 4 5 4 5
5
38
4.22
5.12 4 4 4 4 4 4 5 5 5
5
39
4.33
73 70 71 71 71 70 75 71 77
80
649
72.11
คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ

90.14

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2

คณะกรรมการฯ คนที่
คะแนนเฉลีย่
คะแนนเต็ม รวม9คน
รวม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 3 2 2 3 3 2 3 3 3
3
27
2.70
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
20
2.00
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
20
2.00
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
20
2.00
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
20
2.00
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
20
2.00
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
20
2.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
0
0.00
2 3 1 1 2 2 2 2 2 2
3
19
1.90
5 5 5 5 4 4 4 3 4 4
5
43
4.30
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3
20
2.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
30
3.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
30
3.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
30
3.00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
30
3.00
9 10 9 9 10 9 10 9 10 10
10
95
9.50
10 9 10 9 9 10 10 10 10 9
10
96
9.60

3.3

10

9

10

97

9.70

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 5 5 5 5 5 5 4
5 4 4 5 5 4 4 5 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
95 93 91 92 93 92 93 92 95 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5
5
5
5
5
5
100

50
47
45
49
48
50
926

5.00
4.70
4.50
4.90
4.80
5.00
92.60

ข้อย่อย

9

10 10 10 10 10

9

10

16.60

18.30

57.70

