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สวนที่ 1
บทนํา

1. ความสําคัญการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548 และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชน

อยางไรก็ตาม แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีมากเพียงใด แตหากไม
สามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงเปนเครื่องมือท่ีจะชวยในการบงบอกวา ผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายหรือไม เปนขอมูลในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือยุติการดําเนินการ  ซึ่งถือเปนหนาท่ี
สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึง
จําเปนตองมีองคกรท่ีทําหนาท่ีติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลเปนกระบวนการสําคัญในการในการใหขอมูลยอนกลับตอฝายบริหาร
และฝายปฏิบัติการวาการดําเนินการท่ีผานมาเปนตามเปาหมายหรือไม กิจกรรมหรือการดําเนินการมีปญหา
อุปสรรคในเรื่องใด ควรปรับปรุงแกไขในเรื่องใด ในท่ีนี้แบงออกเปน 3 ประเด็นหลัก

เปาหมายเชิงคุณภาพ คือ ความสําเร็จของการปฏิบัติ หรือการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวในแตละระยะ เปาหมายเชิงคุณภาพยังเก่ียวกับการใชทรัพยากร วาผลงานท่ีไดสอดคลองกับ
ทรัพยากรท่ีใชหรือไม มีความสูญเสียหรือสิ้นเปลืองในกระบวนการใดหรือไม ผลท่ีไดในแตละชวงเปนไปตามท่ี
คาดหวังหรือไม

เปาหมายดานเวลา คือ ผลการดําเนินการในแตละชวงเวลาเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม
ผลการดําเนินท่ีลาชากวาเปาหมายยอมสอดคลองกับทรัพยากรดานตาง ๆ เชน เงิน คน

เปาหมายดานการเงิน คือ การใชจายงบประมาณในการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการใช
จายหรือไม สามารถดําเนินการจนแลวเสร็จโครงการหรือไม ท้ังนี้เปาหมายท้ังสามระดับจะสะทอนออกมาให
เห็นไดจากการติดตามประเมินผลสามสวน

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนพัฒนา และนําแผนพัฒนาไปสูการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม การจายขาดเงินสะสม งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืน ๆ เม่ือมีการใชจายงบประมาณก็จะตองมีการ
ตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการ
ใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงมีวัตถุประสงคสําคัญ (purposes of evaluation) หลาย
ประการดังนี้

1. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร การประเมินผลจะทําใหทราบวาการท่ี
รับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและการบริหารมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะการ



ใชทรัพยากรท้ังบุคลากรและงบประมาณ ตลอดอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการนํานโยบายไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ การประเมินผลจะทําใหทราบวามีปญหาจากภายในองคการ
หรือจากภายนอกองคการ การทราบขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการแสวงหาแนวทางการ
ปรับปรุงการจัดการและการบริหารใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

2. เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน การประเมินผลจะทําใหทราบวาแผนงานตาง ๆ ท่ีกําหนดข้ึน มีความ
เหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด หากพบวาแผนงานมีขอบกพรอง การประเมินผลจะ
ชวยชี้แนะจุดสําคัญท่ีจําเปนตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ
ทรัพยากรท่ีตองใชไปแลว ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหสําเร็จ ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่ง

3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ การประเมินผลจะทําให
ทราบวาจะตองทําการเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแคไหน
การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เปนตน

4. เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม การประเมินผลจะทําใหทราบ
วามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุอะไร เพ่ือนํามา
ประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุประสงค
ยิ่งข้ึน

5. เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน การประเมินผลตั้งแตจุดเริ่มตนของแผนงานจนกระท่ังจุด
สุดทายของแผนงานจะทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค และปญหา อุปสรรคเหลานั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน
ของแผนงานใหมีความกระจางชัด เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป

6. เพ่ือพัฒนาแผนงาน การประเมินผลจะทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths)
และจุดออน (weaknesses) อะไรบาง และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เม่ือไดทํา
การวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

7. เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน ในการประเมินผลโครงการนั้น
จะตองเขาใจวามีผูสนับสนุนทางการเงนิ 2 สวนคือ สวนแรก คือผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนํา
โครงการไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ และสวนท่ีสอง คือผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผล
โครงการ ท้ังผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลตางตองการทราบวา ผล
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการ
หรือไม ดังนั้น การประเมินผลจึงเปนเครื่องมือในการตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทาง
การเงินท้ังสองสวน

8. เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ิน การประเมินผลจะชี้ใหเห็นวา
แนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด
มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานั้นจะแกไขไดอยางไร ดังนั้น การ
ประเมินผลจึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะบอกวาแนวคิดเริ่มใหมนี้ไดผลเพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวน
ใดบาง



9. เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ หรือใหการสนับสนุนโครงการหนึ่งและ
ยกเลิกอีกโครงการหนึ่ง การประเมินผลจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดี
สมควรจะขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึน หรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลอง
กับการแกไขปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีท่ีมีโครงการท่ีมี
ลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของ
สาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทน
นอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ

พ.ศ. 2562 ครั้งนี้  มีข้ันตอนการดําเนินการ ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวนหลัก คือ ข้ันตอนการการ
แตงตั้งคณะกรรมการ กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงาน ข้ันตอนการการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และข้ันตอนการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
สามารถอธิบายรายละเอียด ดังนี้

1. การแตงตั้งคณะกรรมการ กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงาน ในข้ันตอนนี้ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม คณะกรรมการประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวนสามคน ผูแทนประชาคมทองถ่ินจํานวนสอง
คน ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของจํานวนสองคน หัวหนาสวนราชการจํานวนสองคน ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน
รวมจํานวน 11 คน คณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได มีอํานาจ
หนาท่ี ดังนี้

1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป

4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการไดครบจํานวน 11 คน ตามระเบียบแลวจึงเชิญประชุม

คณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทํา
หนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ ในข้ันตอนนี้
คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ เพ่ือใหมีหนาท่ีรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พรอมรายงานผลการดําเนินการท่ี
ไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ

2. การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวม
ออกติดตามประเมินผลโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ซึ่งไดกําหนดเปน



การติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม–ธันวาคม) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม–มีนาคม) ไตรมาสท่ี 3
(เมษายน–มิถุนายน) และไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม–กันยายน)  และในระหวางหวงแตละไตรมาสไดออกติดตาม
ประเมินผลโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดอุดหนุนใหแกหนวยงานอ่ืน รวมท้ังติดตามประเมินผล
โครงการของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ตามวัตถุประสงคของการติดตามท่ีกําหนดไว โดยใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การพรรณนา เปนตน เม่ือออกติดตามและประเมินผลเสร็จแตละไตรมาส ก็จะเชิญประชุม
คณะกรรมการเพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลในแตละไตรมาส

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เม่ือ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวมออกติดตามประเมินผลโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2562 ครบท้ัง 4 ไตรมาสแลว คณะอนุกรรมการจัดทํารางรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอตอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ
แกไข และเพ่ิมเติม เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จเรียบรอย จึงรายงานผลใหนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุทราบ เพ่ือเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  พรอมท้ังจัดทําประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีรายงานผลและเสนอความเห็น และปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือท่ีใชการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ประกอบ 6 แบบ ดังนี้
1. แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการ
2. แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานในภาพรวม
3. แบบรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ
4. แบบติดตามและประเมินผลการใชจายเงินอุดหนุนท่ีไดรับจากองคการบริหารสวนจังหวัด

กาฬสินธุ
5. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
6. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู

โดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือใหขอมูล
ปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวา



ท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ

ในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการ
ดําเนินการซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ี
กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไมอยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปน
อยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการ
ตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและ
ประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป
นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูล
ท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเท่ียงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได

การติดตามและประเมินผลมีคุณคาและความสําคัญ หลายประการคือ
1. เปนภารกิจท่ีสําคัญของระบบการวางแผนและการบริหารแผน/โครงการ ท่ีมีสวนสําคัญในการ

ควบคุมคุณภาพงาน ท้ังนี้เนื่องจากการประเมินโครงการเปนการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งดําเนินงาน
อยางมีระบบทุกสวนของโครงการและปจจัยทุกชนิดท่ีใชในการดําเนินงานท้ังปจจัยนําเขา (inputs)
กระบวนการ (process) และผลงาน (outputs) จะไดรับการตรวจสอบทุกข้ันตอน และนําซึ่งขอมูลท่ีจําเปน
อันเปนขอมูลยอนกลับท่ีจะนํามาใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน เพราะนอกจากนี้จะชี้ใหเห็นขอบกพรองของ
การปฏิบัติงานแลวยังชี้ใหเห็นผลการปฏิบัติงานซึ่งไมสามารถทราบไดจากการะบวนการวางแผน

2. เปนเครื่องมือท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถปรับปรุงระบบการวางแผนและบริหารแผนดวยการให
ขอมูลท่ีตอเนื่อง ทําใหสามารถปรับสภาพการปฏิบัติใหเขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง สามารถควบคุมแผน
และโครงการใหเปนไปตามทิศทางท่ีกําหนดไว

3. การประเมินชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชนเต็มท่ี ท้ังนี้เพราะการ
ประเมินโครงการจะตองวิเคราะหทุกสวนของโครงการ ขอมูลใดหรือปจจัยใดท่ีจะเปนปญหาจะไดรับการ
ปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดหรือใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม คุมคาทรัพยากรทุกชนิดจะไดรับ
การจัดสรรใหอยูในจํานวนหรือปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอแกการดําเนินงาน

4. การประเมินโครงการมีสวนในการสรางขวัญกําลังใจใหผูปฏิบัติงานตามโครงการเพราะการ
ประเมินโครงการมิใชเปนเปนควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แตเปนการศึกษาวิเคราะหเพ่ือนํามาปรับปรุง
แกไขและเสนอแนะวิธีการใหม ๆ เพ่ือใชในการปฏิบัติโครงการยอมจะนํามาซึ่งผลงานท่ีดี เปนท่ียอมรับของผูท่ี
เก่ียวของ โดยลักษณะเชนนี้ยอมทําใหผูปฏิบัติมีกําลังใจ มีความพึงพอใจและมีความตั้งใจกระตือรือรนท่ีจะ
ปฏิบัติงานตอไปและมากข้ึน

โดยสรุปแลวประโยชนท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล มีดังนี้
1. ทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการดําเนินโครงการ
2. ทราบขอดี/ขอบกพรอง ตลอดจนปจจัยท่ีทําใหการดําเนินโครงการมีปญหาทําใหสามารถแกไขได

ทุกจุดอยางทันทวงที และหรือในโอกาสตอไป
3. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการ
๔. สามารถเก็บรวบรวม/วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ เพ่ือนําเสนอผลการดําเนิน

โครงการในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร ทําใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากผูเก่ียวของ



๕. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของกับโครงการ มีความสํานึกตอหนาท่ีความรับผิดชอบ และ
กระตือรือรนในการทํางาน ทําใหไดรับความเชื่อถือและการยอมรับจากผูเก่ียวของ

6. ผูบริหารระดับตาง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัย/สังการไดอยางรัดกุมมีเหตุผล
7. สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานของโครงการตลอดจนผูเก่ียวของ
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สวนที่ 2
การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2561
1.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ.2561
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 มาตรา 253 กําหนดให องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ
รวมตลอดท้ังมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 12 กําหนดใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3 องคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการ
ดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา
เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ องคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ ดังนี้
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1.2 โครงการพัฒนาทองถิ่น
การวางแผน องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติ

ไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาตอไป

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุกาฬสินธุ ไดประกาศใชแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2560  โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร 2561 2562 2563 2564
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ

164 206,159,000 152 195,734,000 153 198,694,000 151 196,174,000

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงเสริมการทองเที่ยว

70 34,582,000 75 39,687,000 73 39,837,000 73 39,837,000

3. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน

70 18,494,270 46 7,510,000 45 7,510,000 45 7,510,000

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ
พัฒนาการศึกษาทองถ่ิน

615 372,942,080 550 365,118,000 547 359,358,000 539 355,600,000

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 1,085 3,051,270,834 730 2,453,513,083 695 2,613,335,724 682 2,269,205,724
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคง
ภายในและพฒันาระบบบริหารภายใตการ
บริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี

5 3,210,000 - - - - - -

รวม 2,009 3,686,658,184 1,553 3,061,562,083 1,513 3,218,734,724 1,490 2,868,326,724
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1.3 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ
การจัดทํางบประมาณ ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดประกาศใชขอบัญญัติ

งบประมาณ เม่ือวันท่ี  30 ตุลาคม 2560 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณจํานวน 439
โครงการ งบประมาณ 257,925,076.06 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 17 17,795,100
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเท่ียว 23 2,955,250
3. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 10 2,378,540
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน 40 20,665,920
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 346 212,630,266
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร
ภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี

3 1,500,000

รวม 439 257,925,076

1.4 ผลท่ีไดรับจากการดําเนนิงาน
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 จํานวน
โครงการ

การกอหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

จํานวน
โครงการ

การเบิกจาย
งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ

7 1,550,920 5 1,055,920

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริม
การทองเที่ยว

3 346,719 2 296,719

3. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน

1 200,000 1 200,000

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนา
การศึกษาทองถ่ิน

17 4,389,787 15 3,948,332

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 271 143,702,689 89 41,999,700
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาความมั่นคงภายในและ
พัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการ
บานเมืองที่ดี

3 1,215,220 2 832,076

รวม 302 151,405,335 114 48,332,747



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 หนา 10

1.5 ปญหา อุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2561
ดานงบประมาณ

1. โครงการ/กิจกรรม ไมไดดําเนินการตามแผน เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอในการ
ดําเนินการ

2. การอนุมัติงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตรท่ี 1 ,2,3,4 และ 6 มีสัดสวนท่ีนอยมาก
เม่ือเทียบกับยุทธศาสตรท่ี 5

ขอเสนอแนะ
ควรจัดสรรงบประมาณใหมีสัดสวนท่ีสมดุลเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีไดตั้งไว

ดานเวลา
1. การดําเนินโครงการบางโครงการ ดําเนินการเม่ือใกลสิ้นปงบประมาณ ซึ่งมีความเรงรีบ ทํา

ใหผลการดําเนินโครงการมีความเสี่ยง เกิดความผิดพลาดและมีผลลัพธไมดีเทาท่ีควร
ขอเสนอแนะ

สวนราชการผูรับผิดชอบโครงการควรดําเนินการใหเปนไปตาม เพ่ือไมใหการเบิกจาย
งบประมาณกระจุกตัวอยูในไตรมาสท่ี 4 และมีการดําเนินโครงการในหวงเวลาท่ีเหมาะสมของแตละ
โครงการ

ดานการดําเนินโครงการ
1. โครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีพบวาเกิดการชํารุดเสียหาย ปายโครงการหายเปนประจํา

มีการแจงประสานกองชาง และกองพัสดุและทรัพยสินใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหา แต
ยังไมมีการรายงานจึงไมทราบผลการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว

2. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑใหกับโรงเรียนในสังกัด มีการใชงบประมาณคอนขางสูง ควรมี
การเก็บรักษาท่ีเหมาะสมปลอดภัยเพ่ือปองกันการชํารุดเสียหาย

3. โครงการท่ีมีผูเขารวมโครงการจํานวนมากเกินไปทําใหผูเขารวมโครงการไดรับประโยชน
และความรูนอยกวาท่ีควรจะเปน

4. ในการดําเนินโครงการบางโครงการสวนราชการมีการแจงกําหนดการลาชา/ไมแจงโครงการ
ทําใหเกิดปญหาในการติดตามประเมินผลและไมไดติดตามประเมินผลในบางโครงการ

ขอเสนอแนะ
1. หนวยงานท่ีเก่ียวตองแจงผลการแกไขความชํารุดเสียของโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานให

ผูบริหารและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลทราบผลและความคืบหนาในการแกไขปญหา
2. ควรมีแผนและการตรวจสอบ ซอมบํารุง ครุภัณฑโรงเรียนในสังกัด หรือจัดอบรมใหความรู

ในการดูแล บํารุงรักษา กับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด
3. ควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยเนนกิจกรรมกลุมยอย
4. ควรมีการจัดทํา KPI ขอโครงการใหชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชาการ  เพ่ือใหการวัดผลมี

ความเท่ียงและสามารถสะทอนผลการดําเนินโครงการท่ีตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใชแนวทางการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให
แลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ประกอบดวย

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน
3. ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 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

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให
แลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประกอบดวย

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน
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2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน (ขอนีต้ัด
ออกเนือ่งจากเกณฑไมสัมพันธกับเคาโครงแผนพัฒนาทองถ่ินฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยฉบับ
ดังกลาว)

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน ขอนีต้ดัออก
เนื่องจากเกณฑไมสัมพันธกับเคาโครงแผนพัฒนาทองถ่ินฯ 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 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน

ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 5

คะแนน
5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน
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สวนที่ 3
ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดประชุมเพ่ือ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 หลังจากท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุประกาศใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2562 ในการประชุมดังกลาว
คณะกรรมการไดดําเนินใหคะแนนตามเกณฑและแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดเสร็จเรียบรอยแลว
รายละเอียดตามหัวขอท่ี 1 และ 2 ดังนี้

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดคะแนนรวม 92.60 จากคะแนนเต็ม 100
คะแนน รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 1-4

ตารางท่ี 1 สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 16.60
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 18.30
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 -

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 9.50
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 9.60
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 9.70
3.4 วิสัยทัศน (5) 5.00
3.5 กลยุทธ (5) 4.70
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 4.50
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 4.90
3.8 แผนงาน (5) 4.80
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 5.00

รวมคะแนน 100 92.60
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1.2 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ คะแนนรายขอของขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐาน ไดคะแนนรวมเทากับ 16.60 คะแนน

ตารางท่ี 2 คะแนนรายขอของขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน

ประเด็นการ
พิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

1. ขอมูลสภาพ
ทั่วไปและ ขอมูล
พ้ืนฐานของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของ แหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ

20
(3) 2.70

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร
และ ชวงอายุและจาํนวนประชากร ฯลฯ

(2) 2.00

(3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ

(2) 2.00

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ

(2) 2.00

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว การบริการ การทองเทีย่ว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงน้าํ)

(2) 2.00

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนบัถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจาํป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคา
พื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ

(2) 2.00

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2) 2.00

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
หรือ การใชขอมูล จปฐ.

(2) 0.00

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการ
ดําเนินการ ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด
รวมทํา รวม ตัดสนิใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจ หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(3) 1.90

คะแนนรวม 20 16.60
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1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ คะแนนรายขอของการวิเคราะหสภาวการณและ
ศักยภาพ ไดคะแนนรวมเทากับ 18.30 คะแนน

ตารางท่ี 3 คะแนนรายขอของการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนนที่
ได

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตร จังหวัด ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขต จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นโยบายของ ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ Thailand 4.0

20
(5) 4.30

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการ
พัฒนาทองถ่ิน

(3) 2.00

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพตดิ
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปน
ตน

(3) 3.00

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริม อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน

(3) 3.00

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาตติางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐที่มผีลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา

(3) 3.00

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันา
ใน ปจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของทองถ่ิน ดวย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดาํเนินงาน ไดแก
S-Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดออน) O-Opportunity
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)

(3) 3.00

คะแนนรวม 20 18.30
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1.4 ยุทธศาสตร
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ คะแนนรายขอของยุทธศาสตร ไดคะแนนรวม
เทากับ 57.70 คะแนน

ตารางท่ี 4 คะแนนรายขอของยุทธศาสตร

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนนที่
ได

3. ยุทธศาสตร
3.1 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน
ประเด็น ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และ Thailand
4.0

60
(10) 9.50

3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  และ Thailand 4.0

(10) 9.60

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตร
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร 20 ป และ
Thailand 4.0

(10) 9.70

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน
สอดคลองกับโอกาส และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ สัมพันธกับโครงการพฒันา
ทองถ่ิน

(5) 5.00

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตาม
อํานาจหนาที่ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทีจ่ะนาํไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน หรือ แสดงใหเห็นถึงความชดัเจนในสิง่ที่จะ
ดําเนินการใหบรรลุวิสยัทัศนนั้น

(5) 4.70

3.6 เปาประสงคของแต
ละประเดน็กลยุทธ

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนนุตอกลยุทธที่จะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
ชัดเจน

(5) 4.50
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ตารางท่ี 4 (ตอ)

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพฒันาทองถ่ิน เพื่อให
บรรลุ วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาํไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร

(5) 4.90

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายใน เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เปาประสงค ตัวชีว้ัด  คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน
ที่มีความชัดเจน นาํไปสูการจัดทําโครงการพฒันาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว

(5) 4.80

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม

ความเชื่อมโยงองครวมที่นาํไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่เกิดผล
ผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม จังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน

(5) 5.00

คะแนนรวม 60 57.70
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2. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.

2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดคะแนนรวม 72.30 จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน
คิดเปนรอยละไดเทากับ 90.38 รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 5-8

ตารางท่ี 5 สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ี
ได

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 10.00
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 -
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 -
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 10.00
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.90
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 4.90
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณ

ไดถูกตอง
(5) 4.80

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 4.10
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(5) 4.20

5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 4.00
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 4.50
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง

ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
(5) 4.30

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 4.40
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 3.60
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาด

วาจะไดรับ
(5) 4.30

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 4.30
รวมคะแนน 80 72.30

**หมายเหตุ ในขอลําดับท่ี 2,3 คณะกรรมการพิจารณาตัดออกจากเกณฑการประเมิน เนื่องในหัวขอ
ดังกลาวไมมีในแบบเคาโครงแผนพัฒนาทองถ่ินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/ว
2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562
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2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ คะแนนรายขอของการสรุปสถานการณการ
พัฒนา ไดคะแนนรวมเทากับ 10.00 คะแนน

ตารางท่ี 6 คะแนนรายขอของการสรุปสถานการณการพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

1. การสรุป
สถานการณ การ
พัฒนา

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทาํยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวน ทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการ เปลี่ยนแปลงทีม่ีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการ วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสงัคม,
ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอม)

10 10.00

คะแนนรวม 10 10.00

2.3 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ คะแนนรายขอของการสรุปสถานการณการ
พัฒนา ไดคะแนนรวมเทากับ 10.00 คะแนน
แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา

ตารางท่ี 7 คะแนนรายขอของแผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพฒันา

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมติิตางๆ จน
นําไปสูการ จัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มพีื้นที่ติดตอกัน

10 10.00

คะแนนรวม 10 10.00
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2.4 โครงการพัฒนา
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน

(พ.ศ.2561-2565) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ คะแนนรายขอของโครงการพัฒนา ไดคะแนนรวม
เทากับ 52.30 คะแนน

ตารางท่ี 8 คะแนนรายขอของโครงการพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได

5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชดัเจนของ
ชื่อ โครงการ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดาํเนินการเพื่อให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชดัเจน มุงไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต

60
(5) 4.90

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลอง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชดัเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

(5) 4.90

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนาํไปสูการตัง้
งบประมาณไดถูกตอง

สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเทาไร
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลติ อยางไร กลุมเปาหมาย  พื้นที่
ดําเนินงาน และระยะเวลาดาํเนนิงาน อธิบายใหชัดเจนวา
โครงการนี้จะทาํทีไ่หน  เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง

(5) 4.80

5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง
ความสามารถใน การแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (4) การสราง โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม (5) การสรางการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ พฒันาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื

(5) 4.10
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ตารางท่ี 8 (ตอ)

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได

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

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่ เปนเปาหมาย
ระยะยาว ภายใตแนวทางการพฒันา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลดุพนกับดักรายไดปานกลางสู
รายไดสงู (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสราง สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมลาทางสงัคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการ
แผนดินที่มีประสิทธิภาพ

(5) 4.20

5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand
4.0

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวย นวัตกรรม ทานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสนิคา โภคภัณฑ ไปสูสนิคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดวย ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม
(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสนิคา ไปสูการเนน ภาค
บริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ
ความคิด สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพฒันา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วฒันธรรม
ฯลฯ

(5) 4.00

5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ไดกําหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถ่ิน เสมือนหนึ่งการขับเคลือ่นการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม
สามารถแยกสวนใด สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน โครงการเชื่อมตอหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได กําหนดข้ึนที่เปนปจจบุัน

(5) 4.50
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ตารางท่ี 8 (ตอ)

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได

5.8 โครงการแกไข
ปญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรางให
ประเทศชาติ มัน่คง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ

เปนโครงการที่ดาํเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชน ดําเนนิการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอ
ยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิด
ความยั่งยืน ซึง่มีลักษณะที่จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มัง่ค่ัง
ยั่งยืน เปนทองถ่ินที่พฒันาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

(5) 4.30

5.9 งบประมาณ มี
ความ สอดคลองกับ
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณโครงการพฒันาจะตองคํานึงถึงหลักสาํคัญ 5
ประการในการ จัดทาํโครงการไดแก (1) ความประหยัด
(Economy) (2) ความมีประสทิธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีประสิทธผิล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity)
(5) ความโปรงใส (Transparency)

(5) 4.40

5.10 มีการประมาณ
การ ราคาถูกตองตาม
หลัก วิธีการงบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการ ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง
ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ

(5) 3.60

5.11 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค และผลที่
คาดวาจะไดรับ

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator
: KPI) ที่สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใชบอกประสทิธิภาพ(efficiency) ได เชน
การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งทีไ่ดรับ (การคาดการณ
คาดวาจะไดรับ)

(5) 4.30

5.12 ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนนิการตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผล
หรือผลที่เกิดข้ึนจะตองเทากับวตัถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มี
ความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนนิงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3)
ระบุสิ่งทีต่องการดําเนนิงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัตไิด (4) เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับ
ความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได

(5) 4.30

รวมคะแนน 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 อนุมัติงบประมาณ

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม
ท่ีมีคุณภาพ

167 211,569,500 19 13,953,543

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงเสริมการทองเท่ียว

78 47,187,000 21 6,650,000

3. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน

50 9,610,000 10 2,860,000

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและ
พัฒนาการศึกษาทองถ่ิน

608 385,104,000 57 12,689,070

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน

1,264 2,779,074,788 526 326,940,730

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาความม่ันคง
ภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต
การบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี

2 40,100,000 1 100,000

รวม 2,168 3,472,645,288 634 363,193,343

จากตารางสรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุในภาพรวม พบวา มีการบรรจุ
โครงการไวในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ป 2562 รวม 6 ยุทธศาสตร ท้ังสิ้น จํานวน
2,168 โครงการ งบประมาณ 3,472,645,288 บาท สามารถนําไปดําเนินการไดจํานวน 634 โครงการ
งบประมาณ 363,193,343 บาท แยกเปนรายยุทธศาสตรไดดังนี้
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1) ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ จํานวน 167 โครงการ
งบประมาณ 211,569,500 บาท สามารถนําไปดําเนินการไดจํานวน 19 โครงการ งบประมาณ
13,953,543 บาท

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเท่ียว จํานวน 78 โครงการ
งบประมาณ 47,187,000 บาท สามารถนําไปดําเนินการไดจํานวน 21 โครงการ งบประมาณ
6,650,000 บาท

3) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 50
โครงการ งบประมาณ 9,610,000 บาท สามารถนําไปดําเนินการไดจํานวน 10 โครงการ งบประมาณ
2,860,000 บาท

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน จํานวน 608 โครงการ
งบประมาณ 385,104,000 บาท สามารถนําไปดําเนินการไดจํานวน 57 โครงการ งบประมาณ
12,689,070 บาท

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 1,264 โครงการ งบประมาณ
2,779,074,788 บาท สามารถนําไปดําเนินการไดจํานวน 526 โครงการ งบประมาณ 326,940,730
บาท

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงาน
กิจการบานเมืองท่ีดี 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
อนุมัติงบประมาณ รอยละของ

จํานวน
โครงการท่ี
ไดอนุมัติ

งบประมาณ

รอยละของ
งบประมาณ
โครงการท่ี
ไดอนุมัติ

งบประมาณ

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน
และสังคมท่ีมีคุณภาพ

167 211,569,500 19 13,953,543 3.00 3.84

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงเสรมิการ
ทองเท่ียว

78 47,187,000 21 6,650,000 3.31 1.83

3. ยุทธศาสตรการสงเสรมิ
และพัฒนาเกษตรกรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

50 9,610,000 10 2,860,000 1.58 0.79

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรและพัฒนาการศึกษา
ทองถ่ิน

608 385,104,000 57 12,689,070 8.99 3.49

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

1,264 2,779,074,788 526 326,940,730 82.97 90.02

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ความมั่นคงภายในและพัฒนา
ระบบบรหิารภายใตการ
บริหารงานกิจการบานเมืองท่ี
ดี

2 40,100,000 1 100,000 0.16 0.03

รวม 2,168 3,472,645,288 634 363,193,343 100.00 100.00
การวัดผลในเชิงปริมาณสําหรับโครงการท่ีต้ังไวในแผนพัฒนาเปรียบเทียบกับ
โครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณคิดเปนรอยละ

29.24

จากตารางการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นําเสนอเปน 2 สวนดังนี้
1.2.1 การวัดผลในเชิงปริมาณพบวาโครงการท่ีจัดตั้งในแผนพัฒนา จํานวน 2,163 โครงการ

ในภาพรวมมีการอนุมัติงบประมาณจํานวน 643 โครงการ งบประมาณ 363,193,343 บาท คิดเปนรอย
ละ 29.24 แยกรายยุทธศาสตรไดดังนี้

1) ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ จํานวนโครงการท่ีไดอนุมัติ
งบประมาณ คิดเปนรอยละ 3.00 จํานวนงบประมาณโครงการท่ีไดอนุมัติงบประมาณ คิดเปนรอยละ 3.84

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเท่ียว จํานวนโครงการท่ีไดอนุมัติ
งบประมาณ คิดเปนรอยละ 3.31 จํานวนงบประมาณโครงการท่ีไดอนุมัติงบประมาณ คิดเปนรอยละ 1.83

3) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวนโครงการท่ีได
อนุมัติงบประมาณ คิดเปนรอยละ 1.58 จํานวนงบประมาณโครงการท่ีไดอนุมัติงบประมาณ คิดเปนรอยละ
0.79
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4) ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน จํานวนโครงการท่ีไดอนุมัติ
งบประมาณ คิดเปนรอยละ 8.99 จํานวนงบประมาณโครงการท่ีไดอนุมัติงบประมาณ คิดเปนรอยละ 3.49

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวนโครงการท่ีไดอนุมัติงบประมาณ คิดเปน
รอยละ 82.97 จํานวนงบประมาณโครงการท่ีไดอนุมัติงบประมาณ คิดเปนรอยละ 90.02

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงาน
กิจการบานเมืองท่ีดี จํานวนโครงการท่ีไดอนุมัติงบประมาณ คิดเปนรอยละ 0.16 จํานวนงบประมาณ
โครงการท่ีไดอนุมัติงบประมาณ คิดเปนรอยละ 0.03

1.2.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ แยกเปนรายยุทธศาสตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ มีการดําเนินการโครงการ เชน

โครงการติดตามและประเมินผลกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปน เปนการติตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานการใชจายเงินกองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ 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 ไดแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ
สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ โรงพยาบาลชุมชน/ท่ัวไปและ อบต./เทศบาล จนเกิดภาคีเครือขายในการ
ทํางานเก่ียวกับคนพิการและผูสูงอายุมากข้ึนและมีการเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ของกลุมเปาหมายระหวาง
หนวยงานมากข้ึน เกิดการฟนฟูสมรรถภาพในชุมชนอยางมีสวนรวม ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว ทําให
คุณภาพชีวิตของกลุมเปาหมายดีข้ึน คนในชุมชนมีทักษะในการดูแลชวยเหลือดานการฟนฟูสมรรถภาพแก
กลุมเปาหมายและเปนการเปดโอกาสใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เกิดความภาคภูมิใจในชุมชน เกิด
ภาพ “ชุมชนไมทอดท้ิงกัน” อบต./เทศบาล ไดประโยชนโดยตรงในการดูแลกลุมเปาหมายจากศูนยโฮมสุข
เชน การฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพในชุมชน (โดยนักกายภาพบําบัดและอาสาสมัครศูนยโฮมสุข)
การปรับสภาพแวดลอมท่ีอาศัย (บาน) สําหรับคนพิการ ทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ กับ อบต./เทศบาล ในการจัดบริการเพ่ือกลุมเปาหมาย และหนวยงานดานสาธารณสุข
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล) บุคลากรดานสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนหรือมีผูชวยเหลือการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน เหมือนไดรับ
อัตรากําลังเพ่ิมข้ึนนั่นเอง

โครงการอบรมเยาวชนรูรักสามัคคี นําความดีพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2562 งบประมาณ
จํานวน  300,000 บาท  ซึ่งผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพพบวา นักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน 144 คน ไดรับความรูแนวทางในการพัฒนาตนใหมีความพรอมตอการพัฒนา
ทองถ่ินของตน เกิดเครือขายการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินท่ีสามารถรวมพัฒนาดานอ่ืน ๆ อยาง
ตอเนื่อง มีการจัดตั้งกลุมเยาวชนแกนนําเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ และหนวยงานท่ี
เก่ียวของไดรับขอมูลโครงการซึ่งสามารถนําไปตอยอดหรือสงเสริมพัฒนาตอไป โดยมีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด

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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เรียนรูเพ่ือเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ และเกิดการตอยอดรูปแบบการดําเนินงานการดูแลผูสูงอายุ
และเครือขายในการดําเนินงานดานผูสูงอายุ โดยมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเท่ียว มีการดําเนินการโครงการ เชน
โครงการจัดงานแขงขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2562 งบประมาณ

จํานวน 200,000 บาท ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 60,000 คน ไดเขา
รวมเท่ียวชมงานแขงขันเรือยาว ไดสรางจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษ และไดรวมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท่ีดีงามของชาวจังหวัดกาฬสินธุ ใหคงอยูสืบไป เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคี และตระหนักในการ
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามสงผลตอการพัฒนาประเทศ วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของชาวจังหวัด
กาฬสินธุ ไดเผยแพรเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายและไดประชาสัมพันธแหลงการทองเท่ียวของจังหวัดกาฬสินธุ
ใหเปนท่ีรูจักท่ัวไป และประชาชนในทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนจากการจําหนายสินคาพ้ืนเมืองและสินคาใน
ทองถ่ินเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป โดยมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก

โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมผูไทบั้งไฟตะไลลาน (ปลอดเหลา ปลอดภัย ปลอดการ
พนัน) ประจําป 2562 งบประมาณ จํานวน  300,000 บาท ประชาชนในเขตเทศบาลองคการบริหารสวน
ตําบลกุดหวาไดรวมกิจกรรม ประมาณ 5,000 คน ประชาชนท่ัวไปไดรวมเท่ียวชมงานประเพณีวัฒนธรรม
ผูไทยบั้งไฟตะไลลาน ไดตระหนักถึงการอนุรักษประเพณีและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน ได
แสดงออกถึงความเปนระเบียบเรียบรอย ความพรอมเพรียง ความเสียสละ ความสามัคคีในหมูคณะกลุม
เยาวชน และกลุมพลังมวลชน มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในหมูคณะ สงเสริมใหประชาชนใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน เพ่ือลด ละ เลิก อบายมุข และสิ่งเสพติดท้ังปวง และไดสงเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนามี
รายไดสมทบกองทุนบั้งไฟตะไลลาน โดยมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก

3) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน มีการดําเนินการ
โครงการ เชน

โครงการสงเสริมการปลูกไมผลในจังหวัดกาฬสินธุ งบประมาณ จํานวน  400,000 บาท
ผูนําเกษตรกร ตําบล/อําเภอ ในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 137 คน ไดรับความรูดานวิชาการเกษตร ปลูกไม
ผล เกษตรกรไดรับแนวความคิดใหม ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางเกษตรกรดวยกัน
เกษตรกรตางพ้ืนท่ี เจาหนาท่ีและผูใหความรู นํามาพัฒนาในพ้ืนท่ีของตนเอง และเกิดการรวมกลุมของ
เกษตรกรในการพัฒนาการปลูกไมผลชนิดตาง ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ โดยความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก

โครงการสงเสริมการทําการเกษตรดวยระบบอินทรีย งบประมาณ จํานวน  600,000
บาท กลุมเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 50 คน  ไดความรูในการทําการเกษตรดวยระบบอินทรีย
ผูเขาอบรมไดรับแนวความคิด เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางผูเขาอบรมดวยกัน
เกษตรกรมีการใชพ้ืนท่ีอยางสมบูรณ คุมคา และเกิดเครือขายการพัฒนาอาชีพ จังหวัดกาฬสินธุ มีพ้ืนท่ี
การเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน และผูเขาอบรมสามารถทําการเกษตรดวยระบบอินทรียผานเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด โดยความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน มีการดําเนินการโครงการ เชน
โครงการเขาคายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน งบประมาณ จํานวน  240,000

บาท  ครูโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 18 คน และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  จํานวน
221 คน ไดมีความรูความเขาใจภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีนกลางไดอยางถูกตอง นักเรียนไดรับการ
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ถายทอดภาษา-ศิลปะ และวัฒนธรรมจีนไดอยางถูกตอง สามารถสื่อสารดวยภาษาจีนกลางเบื้องตนใน
ชีวิตประจําวันได และมีความรูจากการศึกษา และมีความสัมพันธอันดีกับประเทศเจาของภาษามากข้ึน 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) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน มีการดําเนินการโครงการ เชน
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปองกันการกัดเซาะสายบานโนนหนอง

เบ็ญ หมูท่ี 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 หมูท่ี 2 ตําบลดอนจาน เชื่อมบานภูเงิน หมูท่ี 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 ประชาชนท่ัวไป ไดรับประโยชนในการสัญจรไปมา
ไดสะดวกปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูใน
ระดับมาก

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองแวง หมูท่ี 16 ตําบลหนองแวง
อําเภอสมเด็จ – บานนามะเขือ หมูท่ี 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
ประชาชนท่ัวไป 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 และประชาชนท่ัวไป ไดรับ
ประโยชนในการสัญจรไปมาไดสะดวกปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงาน
กิจการบานเมืองท่ีดี มีการดําเนินการโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจําป 2562 งบประมาณ
จํานวน  100,000 บาท คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
จํานวน 185 คน ไดรับความรู ความเขาใจระบบการทํางานในระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีระมหากษัตริย
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เปนประมุขในยุคไทยแลนด 4.0 ไดนําความรูท่ีจากการอบรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันของตนเองและ
เปนประโยชนตอสถานศึกษาของตนเอง และเกิดความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองและสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปขยายผลใหเกิดประโยชนในโรงเรียน โดยความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับ
มาก

1.3 ความสําเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ มีเปาหมายคือ ไดบรรจุ

โครงการในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 2,168 โครงการ สามารถอนุมัติ
งบประมาณไดจํานวน 634 โครงการ คิดเปนรอยละ 29.24

1.4 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดอนุมัติงบประมาณจํานวน

643 โครงการ ลงนามในสัญญา จํานวน 462 โครงการ และกันเงินเพ่ือดําเนินการในปงบประมาณถัดไป
จํานวน 181 โครงการ รวมคิดเปนรอยละ 100.00

1.5 ผลสําเร็จท่ีวัดได แยกเปนรายยุทธศาสตรได ดังนี้
1) ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ โดยมีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และระดับมาก วัดไดจากการดําเนินงาน/โครงการ ครอบคลุมทุก
บริบท เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไป ประชาชนในทองถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อาทิ โครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีศักยภาพสูงข้ึนมีความพรอมท้ัง
ความรูและวิธีการดูแลในการดูแลผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุผูสูงอายุใหถูกสุขลักษณะ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ โครงการมหกรรมผูสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ โครงการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุและผู
พิการ ไดมีการเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุของผูสูงอายุในจังหวัดกาฬสินธุใหมีความพรอม
และใหผูสูงอายุเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ  โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนไทย-จีน  โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในดําเนินการดานนี้
มุงหวังใหเด็กและเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุไดเกิดการเรียนรูประสบการณ มีการพัฒนาการจัดการอารมณ
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาระเบียบ วินัย เขาใจกฎเกณฑทางสังคมในการอยูรวมกับคนอ่ืน และกองทุนฟนฟู
สมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ ดําเนินการในดานการจัดบริการข้ันพ้ืนฐานใหแก ผูพิการ
ผูสูงอายุ และผูมีความจําเปน ไดรับการฟนฟู ใหสามารถดํารงชีวิตประจําวันมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและ
สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเท่ียว โดยมีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก วัดไดจากการดําเนินงาน/โครงการ ครอบคลุมทุกบริบท อาทิ โครงการ
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุยาคู โครงการประเพณีทําบุญตักบาตรเทโวโรหะณะ สักการะพระประชาชนบาล
โครงการสงเสริมฟนฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ โครงการจัดงานนมัสการพระธาตุพนม
จําลองหวยเม็กบวชชีพราหมณ โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจาปูกุงศรี รวมของดีถ่ินดงมูล
โครงการมหกรรมประเพณีเส็งกลองรองคํา (แขงขันประชันกลองพ้ืนบานอีสาน) โครงการจัดงานประเพณี
บุญบายศรีสูขวัญขาวคูนลานสืบตํานานพระแมโพสพ ในการดําเนินการสงเสริมสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี การดําเนินการโครงการเหลานี้ ทําใหเกิดการพัฒนาแหลงทองเท่ียว และกระตุนสงเสริมการ
ทองเท่ียวทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ มีแหลงทองเท่ียวท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงการทองเท่ียวให
หลากหลาย เชน การทองเท่ียววิถีไทยอีสาน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เข่ือนลําปาว และพิพิธภัณฑสิรินธร
รองรบันักทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ ทําใหเกิดการสรางงานสรางรายไดของประชาชนท้ังจังหวัด
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โครงการจัดงานประเพณีโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ  โครงการจัดงานวิจิตรแพรวา
ราชินีแหงไหม โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมผูไทบั้งไฟตะไลลาน โครงการจัดงานประเพณี
มหาสงกรานต มหาธารลําปาว ทะเลมรกตอีสานแหลมโนนวิเศษ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟคํา
โครงการจัดงานบุญคูณลานสืบสานประเพณีพ้ืนบาน โครงการแขงเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ
มหกรรมการเกษตรและการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP โครงการจัดงานประเพณีตางๆ นั้นทําเกิดการ
สงเสริมการทองเท่ียว ประชาชนมีรายไดจากทองเท่ียวสูงข้ึน และเกิดการกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัด
กาฬสินธุ โดยในป 2560 จังหวัดกาฬสินธุมีจํานวนผูเยี่ยมเยือนเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 24.28 และมีรายได
เพ่ิมข้ึนจํานวน 249.69 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 29.79 (ท่ีมา : กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา)

3) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน โดยมีความพึงพอใจ
ตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และระดับมาก ตามลําดับ วัดไดจากการดําเนินงาน/โครงการ
ครอบคลุมทุกบริบท อาทิ โครงการสงเสริมการปลูกไมผลในจังหวัดกาฬสินธุ โครงการสงเสริมการทํา
การเกษตรดวยระบบอินทรีย ไดเนนสงเสริมพืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ คือ ขาว มันสําปะหลัง
ออย และพืชทางเลือก และยังไดสงเสริมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรในระบบการเกษตร
ปลอดภัย ในการดําเนินกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยมุงเนนการพัฒนาสินคาเกษตรใหไดคุณภาพ
มาตรฐานเพ่ือสรางรายไดใหกับเกษตรกรอยางม่ันคงและยั่งยืน โครงการฝกอบรมพัฒนาความรูดานการ
สื่อสารภาษาอาเซียนใหกลุมอาชีพจังหวัดกาฬสินธุ ผูเขารับการอบรมไดรับความรูท่ีครอบคลุมในการพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบการบรรจุภัณฑ จนกระท่ังการทําการตลาด การจัดสื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑใน
ทองถ่ิน โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือเปนสินคาท่ีข้ึนทะเบียน OTOP และการลดรายจาย หลักสําคัญ
ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทุกแหงนํามาเปนแนวทางใหความรูแกประชาชนในการดําเนินชีวิตคือ การใช
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน โดยมีความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก วัดไดจากการดําเนินงาน/โครงการ ใหแกโรงเรียนในสังกัดและนอก
สังกัด อาทิ โครงการแขงขันทักษะวิชาการนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะทาง
วิชาการของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาศูนยประสานงานวิชาการ 9 กลุมสาระ
การเรียนรูโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ทําใหเกิดการพัฒนาโรงเรียนใหเปนศูนยการเรียนรูใน
ทุกกลุมสาระ โครงการเขาคายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน ทําใหมีความรูความเขาใจภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรมจีนกลางไดอยางถูกตอง นักเรียนไดรับการถายทอดภาษา-ศิลปะ และวัฒนธรรมจีนไดอยาง
ถูกตอง สามารถสื่อสารดวยภาษาจีนกลางเบื้องตนในชีวิตประจําวันได และมีความรูจากการศึกษา และมี
ความสัมพันธอันดีกับประเทศเจาของภาษามากข้ึน โครงการแลกเปลี่ยนครู และนักเรียนไทย-จีน (MOU)
ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ กับสถาบันขงจื้อ ในการดําเนินการทําใหท้ังผูเรียนและผูสอนได
เรียนรูทางดานภาษาและวัฒนธรรมจีนจากประสบการณจริง นักเรียนสามารถใชภาษาจีนไดอยางถูกตอง
เกิดการแลกเปลี่ยนความรูทางดานภาษาและวัฒนธรรม ระหวางไทย – จีน และผูเขารวมโครงการไดรับการ
อบรมทางดานภาษา และวัฒนธรรมจีน โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูกลุมสาระ ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ภาษาตางประเทศ ซึ่งโครงการตาง ๆ
ท่ีดําเนินการก็มุงท่ีจะพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหแกผูเรียนใหสูงข้ึน เสริมสรางเจตคติท่ีดีตอ
การเรียน  ในดานการพัฒนาองคกรมีดําเนินโครงการ อาทิเชน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
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จังหวัด  ในการดําเนินการดังกลาวจะทําใหผูบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากร มีเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน
เพ่ิมข้ึน มีการตื่นตัวในการปฏิบัติหนาท่ีใหสอดคลองกับบริบทประเทศไทยในยุคไทยแลนด 4.0 เพ่ือใหเกิด
ระบบราชการ 4.0  โดยการใชนวัตกรรมขับเคลื่อนการทํางาน บุคลากรสามารถใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือการทํานอยไดมาก ลดทรัพยากร เงิน คน เวลาในทํางาน เกิดความคุมคา และ
ประโยชนสูงสุด

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โดยมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยู
ในระดับมาก วัดไดจากการดําเนินงาน/โครงการ ครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี อาทิ โครงการกอสราง/ซอมสราง
ถนนลาดยางแบบเสริมผิวแอสฟลตติกคอนกรีต กอสรางสะพาน คสล. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กอสรางถนนลูกรัง ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุท้ัง 18 อําเภอ โดยดําเนินการกอสราง พัฒนาและซอมแซมโครง
พ้ืนฐาน  ใหมีความพรอมรองรับการคา การลงทุน และการทองเท่ียว นํามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจใหกับ
จังหวัดกาฬสินธุโดยรวม ประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ลดปญหาฝุนละออง

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงาน
กิจการบานเมืองท่ีดี โดยมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับมาก วัดไดจากการ
ดําเนินงาน/โครงการ อาทิ โครงการอบรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน โครงการอบรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยการนําแนวทางของพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ประกอบกับหลักธรรมาภิบาล
มาใชในการปฏิบัติงานนั้น อาทิ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีการจัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งแตกระบวนการ
แรกคือการบอกเลาปญหาและความตองการของประชาชนท่ีมีในชวงเวลานั้น เพ่ือนําปญหามาแกไขและ
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินมากท่ีสุด

4.2 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.2.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต
ในการดําเนินการขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ในการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร

สงผลกระทบทาง เศรษฐกิจ สังคม ชุนชน วัฒนธรรมของคนในทองถ่ินมากมาย เชน การดําเนินการดานการ
พัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพทองถ่ินจะตองมีภาระท่ีสูงข้ึนเนื่องจากประเทศไทยจะกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุอยางสมบูรณในป พ.ศ.2568 จึงมีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดการใชงบประมาณท่ีสูงข้ึนในดานนี้ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเท่ียว มีการสงเสริมการทองเท่ียวแบบองครวม เชื่อมโยงการทองเท่ียวท่ี
หลากหลาย เชน การทองเท่ียววิถีไทยอีสาน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ทองถ่ินประชาชนในพ้ืนท่ีจึงตอง
พรอมรับมือกับนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางเขามายังจังหวัดกาฬสินธุ  การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน มีการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ คือ ขาว มันสําปะหลัง
ออย และพืชทางเลือก และยังไดสงเสริมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรในระบบการเกษตร
ปลอดภัย ในการดําเนินกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย เกษตรกรในฐานะผูผลิตจะตองมุงเนนการ
พัฒนาสินคาเกษตรใหไดคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือจะนําไปสูการสรางรายไดใหกับเกษตรกรอยางม่ันคงและ
ยั่งยืน การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน บุคลกรขององคกรเม่ือไดรับความรูจากการอบรม
เพ่ิมพูนความรูแลว ก็จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนาการทํางาน คิดคนนวัตกรรมในการทํางานใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด ใหมีผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานระบบราชการ การพัฒนา
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โครงสรางพ้ืนฐาน ทําใหเกิดการเชื่อมโยงเสนทางท่ีเดินทางไปมาสะดวกประชาชนในพ้ืนท่ีมีการดํารงชีวิต
แบบพ้ืนบานลดลงอันเปนผลมาจากความเจริญ การพัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร
ภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี เปนสรางเจตคติท่ีดีตอคนในทองถ่ินนําไปสูการมีสวนรวม การ
ตรวจสอบ การติดตามของภาคประชาชน การดําเนินของทองถ่ินจึงตองเปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบได

4.2.2 ขอสังเกต
1) มีการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนจํานวนมาก นําไปดําเนินการไดเพียงรอยละ

29.24 ซึ่งคาต่ํามากไมถึงเกณฑในการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมไดสามารถ
ดําเนินการตามแผนท่ีตั้งไว เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินการ

2) การอนุมัติงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตรท่ี 1,2,3,4 และ 6 มีสัดสวนท่ีนอยมาก
เม่ือเทียบกับยุทธศาสตรท่ี 5

3) โครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีพบวาเกิดการชํารุดเสียหาย ปายโครงการหายเปน
ประจํามีการแจงประสานกองชาง และกองพัสดุและทรัพยสินใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือแกไข
ปญหา แตยังไมมีการรายงานจึงไมทราบผลการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว

4) โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑใหกับโรงเรียนในสังกัด มีการใชงบประมาณคอนขางสูง
ควรมีการเก็บรักษาท่ีเหมาะสมปลอดภัยเพ่ือปองกันการชํารุดเสียหาย

5) การดําเนินโครงการบางโครงการ ดําเนินการเม่ือใกลสิ้นปงบประมาณ ซึ่งมีความเรงรีบ
ทําใหผลการดําเนินโครงการมีความเสี่ยง เกิดความผิดพลาดและมีผลลัพธไมดีเทาท่ีควร

6) โครงการท่ีมีผูเขารวมโครงการจํานวนมากเกินไปทําใหผูเขารวมโครงการไดรับประโยชน
และความรูนอยกวาท่ีควรจะเปน

7) ในการดําเนินโครงการบางโครงการสวนราชการมีการแจงกําหนดการลาชา/ไมแจง
โครงการ ทําใหเกิดปญหาในการติดตามประเมินผลและไมไดติดตามประเมินผลในบางโครงการ

4.2.3 ขอเสนอแนะ
1) ควรพิจารณาการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาใหมีสัดสวนท่ีสมดุลกับการจัดสรร

งบประมาณ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีไดตั้งไว
2) สวนราชการผูรับผิดชอบโครงการควรดําเนินการใหเปนไปตามกรอบของเวลาท่ีกําหนด

ไวในแผนการดําเนินงาน เพ่ือไมใหการเบิกจายงบประมาณกระจุกตัวอยูในไตรมาสท่ี 4 และมีการดําเนิน
โครงการควรอยูในหวงเวลาท่ีเหมาะสมของแตละโครงการ

3) หนวยงานท่ีเก่ียวของตองแจงผลการแกไขความชํารุดเสียหายของโครงการดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ใหผูบริหารและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลทราบผลและความคืบหนาในการ
แกไขปญหา

4) ควรมีแผนและการตรวจสอบ ซอมบํารุง ครุภัณฑโรงเรียนในสังกัด หรือจัดอบรมให
ความรูในการดูแล บํารุงรักษา กับบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด

5) ควรมีการจดัทํา KPI ขอโครงการใหชัดเจน ถูกตองตามหลักวิชาการ  เพ่ือใหการวัดผลมี
ความเท่ียงและสามารถสะทอนผลการดําเนินโครงการท่ีตรงกับวัตถุประสงคของโครงการ

4.2.4 ผลจากการพัฒนา
ผลในการพัฒนาทองถ่ินในชวงท่ีผานมา (พ.ศ.2562) องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ

มุงม่ันท่ีจะพัฒนาจังหวัดใหมีการพัฒนาอยางมีเสถียรภาพในมิติตาง ๆ ประกอบดวย การพัฒนาคนและ
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สังคมท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเท่ียว การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการ
พัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองท่ีดี ดังมี
รายละเอียดสําคัญ ไดแก

1) การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมนาอยู
ประกอบดวย การเสริมสรางระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพอยางครบวงจร ตั้งแตการสงเสริม การปองกัน การ
รักษา และการฟนฟู การสงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส โดยมี
การอนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินการ 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 การดําเนินการโครงการดังกลาวมุงเนนท่ีจะใหประชาชนไดรับการเสริมสรางระบบสุขภาพท่ีมี
คุณภาพอยางครบวงจร ประชาชนไดรับการสงเสริมใหความรู ทักษะ ท่ีใชในการดํารงชีวิต เด็ก สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และประชาชนไดรับการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

2) การพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเท่ียว เพ่ือจังหวัดมีแหลงทองเท่ียวเชื่อมโยง
หลากหลาย สรางรายไดจากการทองเท่ียว ประกอบดวย การสงเสริมการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน สงเสริม
และสนับสนุนเอกลักษณการทองเท่ียว ดานสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน สงเสริมการ
ทองเท่ียวทุกประเภท เชน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ สงเสริมและเพ่ิมชอง
ทางการทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน
ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาดานการบริการและการทองเท่ียว โดยมีการอนุมัติ
งบประมาณเพ่ือดําเนินการ 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 การดําเนินการโครงการดังกลาวมุงเนนท่ีจะใหการทองเท่ียวภายในจังหวัด
ไดรับการสงเสริมสนับสนุน แหลงทองเท่ียวภายในจังหวัดไดรับการสงเสริมพัฒนา ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถ่ินไดรบัการสงเสริมสนับสนุน การทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุน และภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุน ดานการบริการและการทองเท่ียว

3) การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหสินคาเกษตรไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาสูมาตรฐานความปลอดภัย ประกอบดวย พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนการทํา
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การเกษตรท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปจจัยการ
ผลิตผาไหมแพรวาและผาทอพ้ืนเมือง สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตท่ีมาจากอินทรียชีวภาพท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมสินคาเกษตรท่ีไดคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) สงเสริมการมีอาชีพมีรายไดและความเขมแข็ง
ของชุมชน พัฒนา สงเสริม สงเสริมการศึกษาอบรมและฝกอาชีพเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
สนับสนุนการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนอยางครบวงจร ตั้งแตการออกแบบ การผลิต การบรรจุภัณฑและ
การตลาด โดยมีการอนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินการ จํานวน 2,860,000 บาท ในการดําเนินการ
โครงการเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสินคากลุมวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึก
จังหวัดกาฬสินธุ โครงการสงเสริมการปลูกไมผลในจังหวัดกาฬสินธุ โครงการฝกอบรมออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑสินคาการเกษตร โครงการสงเสริมและพัฒนาการปลูกออยในระบบอินทรีย โครงการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรตนแบบจังหวัดกาฬสินธุ โครงการอบรมดานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การ
ดําเนินการโครงการดังกลาวมุงเนนท่ีจะใหเกษตรกรไดรับการพัฒนาสงเสริมการทําเกษตรท่ียั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตผาไหมแพรวา และผาทอพ้ืนเมือง ไดรับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ประสิทธิภาพ เกษตรกรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหใชปจจัยท่ีมาจากอินทรียชีวภาพท่ีมีคุณภาพ สินคา
ท่ีเกษตรท่ีไดรับคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) ประชาชนในจังหวัดไดรับการสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาอบรมและฝกอาชีพ และพัฒนาอาชีพ รวมถึงสินคาและผลิตภัณฑชุมชน ไดรับการพัฒนา สงเสริม
และสนับสนุนอยางครบวงจร

4) การพัฒนาองคกรและพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน เพ่ือใหองคกรและโรงเรียนในสังกัดไดรับ
พัฒนาเพ่ือรองรับสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ี
มีคุณภาพในทุกระดับท้ังในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียน สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ) สงเสริม
ใหเด็กและเยาวชนสามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหกับบุคลากรของทองถ่ินและประชาชนในจังหวัด พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
เพ่ือรองรับสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและอาคารสถานท่ีปฏิบัติงาน
สงเสริมงานดานการศึกษา การฝกอบรมพัฒนาอาชีพรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมีการอนุมัติ
งบประมาณเพ่ือดําเนินการ 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 การดําเนินการโครงการดังกลาวมุงเนนท่ีจะใหการศึกษาท้ังในและนอกระบบ
ไดรับการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุน  ใหมีคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน นักเรียนโรงเรียนในสังกัดไดรับการสงเสริมใหสามารถใช
ภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร บุคลากรและประชาชน ไดรับการสงเสริมพัฒนาความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไดรับการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช
และอาคารสถานท่ีปฏิบัติงาน

5) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหระบบโครงสรางพ้ืนฐานไดการปรับปรุงพัฒนาให
สามารถใชงานตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ประกอบดวย พัฒนาระบบโครงขายการ
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คมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และอําเภอ สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ
เพ่ือใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือใหมีน้ํา
เพียงพอตอการอุปโภค บริโภค สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน โดยมีการอนุมัติงบประมาณเพ่ือ
ดําเนินการ จํานวน 326,940,730 บาท ในการดําเนินการโครงการกอสราง/ซอมสรางถนนลาดยางแบบ
เสริมผิวแอสฟลตติกคอนกรีต กอสรางสะพาน คสล. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางถนนลูกรัง
งานฝาย/พนังก้ัน/ทอลอดเหลี่ยม งานขุดลอกแหลงน้ํา ขยายเขตไฟฟาในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุท้ัง 18
อําเภอ การดําเนินการโครงการดังกลาวมุงเนนท่ีจะพัฒนาเสนทางการคมนาคมระหวางหมูบาน ตําบล และ
อําเภอ  ไดรับการพัฒนาใหใชงานไดสะดวกปลอดภัย แหลงน้ําไดรับการพัฒนาใหมีเพียงพอตอการอุปโภค
บริโภค ภารกิจถายโอนไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ไดรับการพัฒนาตอบสนองความตองการของประชาชน

6) การพัฒนาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการ
บานเมืองท่ีดี เพ่ือใหองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุและหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมดําเนินงานภายใตการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบดวย สงแสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี โดยมีการอนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินการ จํานวน 100,000 บาท ในการดําเนินโครงการ
อบรมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การดําเนินการโครงการ
ดังกลาวมุงเนนท่ีจะใหมีการดําเนินการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

4.2.5 ผลสรุปภาพรวม
การพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดดําเนินการสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนาจังหวัด โดยมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน  ตาม
วิสัยทัศนประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท้ัง 6
ยุทธศาสตร จํานวน 634 โครงการ งบประมาณรวม 363,193,343 บาท แมวาในการดําเนินการ
ครอบคลุมท้ัง 6 ยุทธศาสตร แตก็ยังมีการดําเนินตามยุทธศาสตรท่ี 1,2,3,4 และ 6 มีสัดสวนท่ีนอยมาก
เม่ือเทียบกับยุทธศาสตรท่ี 5  โครงการ/กิจกรรม และเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ
จํานวน 634 โครงการ แตโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนามีถึง 2,168 โครงการ เม่ือคิดเปนรอยละได
เทากับ 29.24  มีคาต่ํามากไมถึงเกณฑในการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local
Performance Assessment : LPA) เหลือโครงการท่ีไมไดดําเนินการตามแผนจํานวนมาก เนื่องจาก
งบประมาณไมเพียงพอและบรรจุโครงการในแผนพัฒนามากเกินไป  การบูรณาการการทํางานกับองคกร
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมีไมมากนัก ควรมุงเนนการดําเนินการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานภาครัฐในดานการประเมินผลและการใชงบประมาณ และปายการดําเนินโครงการ
กอสรางถนนหาย จํานวน 40 โครงการ จึงเปนขอควรคํานึงในการดําเนินการในปตอไป

ดังนั้น จึงเปนความทาทายอยางยิ่งขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท่ีจะตองดําเนินการ
การแกไขปญหา อุปสรรค และขอจํากัดดังกลาว เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมในการพัฒนาทองถ่ินในอนาคต
ตอไป
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3. การวิเคราะห์เชงิปริมาณ

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การ
พฒันาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ

167 211,569,500 168 202,394,000 166 199,874,000

2. ยุทธศาสตร์การ
พฒันาเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

78 47,187,000 78 39,837,000 78 39,837,000

3. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและพฒันา
เกษตรกรรม และภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

50 9,610,000 49 7,510,000 49 7,510,000

4. ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ทอ้งถิ่น

608 385,104,000 605 359,358,000 597 355,600,000

5. ยุทธศาสตร์การ
พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน

1,264 2,779,074,788 922 2,581,406,724 913 2,269,704,724

6. ยุทธศาสตร์การ
พฒันาความมั่นคง
ภายในและพฒันา
ระบบบริหารภายใต้
การบริหารงานกิจการ
บา้นเมืองที่ดี

2 40,100,000 1 100,000 1 100,000

รวม 2,168 3,472,645,288 1,823 3,190,605,724 1,804 2,872,625,724

              3.1 ดา้นการวางแผน

ยุทธศาสตร์
2562 2563 2564

              องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี      
(พ.ศ. 2562-2564) ตามกระบวนการทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รับฟังปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จริงของประชาชนในพืน้ที ่ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพือ่พัฒนาพืน้ที่
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยทุธศาสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยทุธศาสตร์
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร
ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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2562 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบ
บริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2564 

2563 

2562 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามขอ้บญัญตัิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 19 13,953,543
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 21 6,650,000
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภมูิปญัญาท้องถิ่น 10 2,860,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 57 12,689,070
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 526 326,940,730
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมัน่คงภายในและพัฒนาระบบบริหารภาย 1 100,000
ใต้การบริหารงานกิจการบา้นเมืองที่ดี

รวม 634 363,193,343

       ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ประกาศใช้ข้อบญัญัติงบประมาณ เมือ่วันที่ 16 
ตุลาคม 2561  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบญัญัติงบประมาณ จ านวน 634 โครงการ งบประมาณ 
369,155,343.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้       

       3.2 ดา้นการจัดท างบประมาณ
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แผนภมูแิสดงจ านวนโครงการ ทีไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทยีบตามยุทธศาสตร์

แผนภมูแิสดงจ านวนโครงการ ทีไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทยีบตามยุทธศาสตร์
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบ
บริหารภาย  

โครงการ 

โครงการ 

0 200,000,000 400,000,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบ
บริหารภาย  

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ
การเบกิจ่าย
งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพ

3 465,570 2 159,970

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

1 531,110 1 358,636

3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรรม และภมูิ
ปญัญาท้องถิ่น

5 1,800,000.00 5 1,800,000.00

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรและพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น

29 3,476,880 8 350,080

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

426 218,031,600 240 115,179,746

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความ
มัน่คงภายในและพัฒนาระบบ
บริหารภายใต้การบริหารงาน
กิจการบา้นเมืองที่ดี

1 42,010 1 42,010

รวม 465 224,347,170 257 117,890,442

        3.3 ดา้นการใชจ้่ายงบประมาณ

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนนิโครงการตามข้อบญัญัติ
งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนีผู้กพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 461 โครงการ  จ านวนเงิน 222,505,160
  บาท  มีการเบกิจ่ายงบประมาณจ านวน 251 โครงการ จ านวนเงิน 116,048,432  ล้านบาท  สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
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ขอ้
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

1 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ

  โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนอปท.

รายได้จัดเก็บเอง 800,000.00 99,820.00 เจนเจมส์สปอร์ต

12,000.00 ศิริกรการค้า
24,150.00 สุขสันต์เซลล์

2 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคลากร 
อบจ.กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 80,000.00 16,000.00 า ร้านสมประสงค์

8,000.00  หจก.ทีโอกราฟฟคิ แอนด์ โอ
เอ

55,600.00  หจก.ทีโอกราฟฟคิ แอนด์ โอ
เอ

3 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาคนและสังคมที่
มีคุณภาพ

โครงการบริหารจัดการขยะ
อันตราย/ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และส่ิงปฏกิูล 
เพือ่น ากากมาท าเป็นปุย๋

รายได้จัดเก็บเอง 750,000.00 250,000.00 482/2562 บ.วินเทรด
เมเนจเม้นท์ จ ากัด

4 ยุทธศาสตร์การพฒันา
เศรษฐกิจและส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

โครงการจัดงานมหกรรม
โปงลางแพรวา จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 4,000,000.00 4,984.00 ทีโอกราฟฟคิ

4,000.00 วานันดาการพมิพ์
34,410.00 บ.ชาร์ โต เดอะอาร์ต
10,000.00 สหไทย ศึกษาภณัฑ์
49,820.00 ก.เจริญคอนกรีต
10,500.00 โอริสา

3,900.00 นางยุภา เสง่ียมงาม
6,750.00 อุไรพาณิชย์

12,000.00 นายนพคุณ พมิล
16,380.00 ทีโอกราฟฟคิ
11,220.00 วานันดาการพมิพ์

1,600.00 สหไทย ศึกษาภณัฑ์
34,776.00 วานันดาการพมิพ์
14,100.00 กาฬสินธุก์ารพมิพ์
10,180.00 หจก.เค.ว.ีกรีนเพาเวอร์
15,000.00 นายไวยวุฒิ ถิน่จ าลอง

1,000.00 กาฬสินธุก์ารพมิพ์
10,000.00 นายอาทิตย์ หอ่ฟาูม

3,240.00 ทีโอกราฟฟคิ
3,000.00 ทีโอกราฟฟคิ

10,700.00 ทีโอกราฟฟคิ
5,350.00 ทีโอกราฟฟคิ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตังิบประมาณ ทีม่ีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดงัน้ี
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ขอ้
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

10,200.00 ทีโอกราฟฟคิ
78,600.00 นายเจริญศักด์ิ ทองมา
15,000.00 นายธงชัย ค าโสภา
20,000.00 ดุริยะถวิล
36,000.00 นางมนพร นันทะเพช็ร
41,000.00 นางอารีย์ ไกรทรัพย์สม
30,000.00 นายชัยรัตน์ ณ สงขลา

5,400.00 ร้านเด่นดีไซน์
22,000.00 นางดาราพร ภดูวงศรี

5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
และพฒันา
เกษตรกรรม และภมูิ
ปัญญาท้องถิน่

โครงการพฒันาส่งเสริม
อาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 300,000.00 97/2562

6 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
และพฒันา
เกษตรกรรม และภมูิ
ปัญญาท้องถิน่

โครงการพฒันาศักยภาพ
เกษตรกรต้นแบบจังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 300,000.00 130/2562

7 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
และพฒันา
เกษตรกรรม และภมูิ
ปัญญาท้องถิน่

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้
ผลในจังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 600,000.00 600,000.00 159/2562

8 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
และพฒันา
เกษตรกรรม และภมูิ
ปัญญาท้องถิน่

โครงการเศรษฐกิจพอเพยีง
ต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 300,000.00 139/2562

9 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
และพฒันา
เกษตรกรรม และภมูิ
ปัญญาท้องถิน่

โครงการอบรมด้านแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

รายได้จัดเก็บเอง 300,000.00 300,000.00 129/2562

10 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 4,990.00 ทีโอกราฟฟคิ

11 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการพฒันาศูนย์
ประสานงานวิชาการ 9 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 19,500.00 นางสุดารัตน์ ฤทธิม์นตรี

26,800.00 วานันดาการพมิพ์
12 ยุทธศาสตร์การ

พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการนักเรียน ในโรงเรียน
สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนทัว่ไป 423,890.00 80,720.00 ตกเซ้งเคร่ืองเขียน

15,000.00 นายเฉลิมศักด์ิ งามเลิศ
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ขอ้
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

10,000.00 นายวัชรพงษ ์องคศาสตร์
10,000.00 นายนิติพงษ ์พรหมค าบุตร

13 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการแข่งขันนักเรียนคน
เก่ง

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 2,560.00 ทีโอกราฟฟคิ

2,750.00 น.ส.ดวงดาว ภกู้านตาด
14 ยุทธศาสตร์การ

พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการลดเวลาเรียนเพิม่
เวลารู้

รายได้จัดเก็บเอง 50,000.00 7,650.00 ทีโอกราฟฟคิ

15 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

ประชุมทางวิชาการ
คณะกรรมการสถานศึกษา

รายได้จัดเก็บเอง 274,400.00 31,350.00 วานันดาการพมิพ์

21,250.00 นางสมประสงค์
1,500.00 ทีโอกราฟฟคิ
5,100.00 ร้านวานันดาการพมิพ์
2,800.00 วานันดาการพมิพ์
3,900.00 วานันดาการพมิพ์
1,800.00 ร้านวานันดาการพมิพ์
1,300.00 ร้านวานันดาการพมิพ์

16 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการแลกเปล่ียนครู 
และนักเรียนไทย - จีน 
(MOU) ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังวหดักาฬสินธุ์
กับสถาบันขงจือ้

รายได้จัดเก็บเอง 870,760.00 94,500.00 นางสมประสงค์

84,015.00 ทีโอกราฟฟคิ
47,250.00 ทีโอกราฟฟคิ

7,875.00 ทีโอกราฟฟคิ
17 ยุทธศาสตร์การ

พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการพฒันา
ประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรของ อบจ.
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 150,000.00 60,000.00  คู่สัญญา ร้านสมประสงค์

25,700.00  หจก.ทีโอกราฟฟคิ แอนด์ โอ
เอ

10,000.00 หจก.ทีโอกราฟฟคิ แอนด์ โอเอ

53,300.00 หจก.ทีโอกราฟฟคิ แอนด์ โอเอ

1,000.00  คุณเต๋าฟลาวเวอร์
18 ยุทธศาสตร์การ

พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการวันครู รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 3,240.00 ทีโอกราฟฟกิส์
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13,500.00 ทีโอกราฟฟคิ
20,260.00 ทีโอกราฟฟคิ

19 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การท่องเทีย่วในสถานศึกษา
 สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ประจ าปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 30,000.00 ต้นกล้าทัวร์

12,190.00 ร้านทีโอกราฟฟกิส์
1,800.00 ร้านทีโอกราฟฟกิส์
9,600.00 ร้านทีโอกราฟฟกิส์
3,000.00 ทีโอกราฟฟคิ

13,800.00 นางสมประสงค์
20 ยุทธศาสตร์การ

พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนเมืองสมเด็จ

เงินอุดหนุนทัว่ไป 150,000.00 148,500.00 483/2562 นางสาวหนูแดง 
 อันเสน

21 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่โรงเรียนหนอง
หา้งพทิยา

เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00 100,000.00 019/2562

22 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในโรงเรียนเนิน
ยางประชาสามัคคี

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 99,000.00 12/2562

23 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนเนินยาง
ประชาสามัคคี

เงินอุดหนุนทัว่ไป 150,000.00 149,500.00 505/2562 นางสาวหนูแดง 
 อันแสน

24 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

เงินอุดหนุนทัว่ไป 150,000.00 147,500.00 521/2562 นายอิฐพร  
จันทร์สูรย์

25 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการพฒันาครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน
เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โรงเรียนนา
เชือกวิทยาคม

รายได้จัดเก็บเอง 200,000.00 58,280.00 นางไสว ชุมกาแสง

26 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนหนอง
ชุมแสงวิทยาคม

เงินอุดหนุนทัว่ไป 150,000.00 148,500.00 484/2562 นางสาวนงนภสั 
 จุลเลิศ

27 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนบัวขาว

เงินอุดหนุนทัว่ไป 150,000.00 148,000.00 499/2562 ร้านแก้วสมบัติ
เจริญ
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28 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนขมิน้พทิยา
สรรพ์

เงินอุดหนุนทัว่ไป 150,000.00 147,500.00 477/2562 นางสาวหนูแดง 
 อันแสง

29 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนล าปาว
วิทยาคม

เงินอุดหนุนทัว่ไป 150,000.00 149,500.00 519/2562 ร้านสมบัติเจริญ

30 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

เทพืน้ คสล.รอบอาคารหลัง
ใหม่ อาคารราชพฤกษ ์
โรงเรียนล าปาววิทยาคม

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 496,000.00 480/2562 ร้านเอ แอนด์ 
เอ็ม เชอร์เวย์

31 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนทรายมูล
วิทยาคม

เงินอุดหนุนทัว่ไป 150,000.00 149,500.00 475/2562  นางสาวหนูแดง
  อันแสน

32 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการ International 
Camp 2019 โรงเรียน
คลองขามวิทยาคาร

เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00 25,600.00 นางสาวอัญญารัตน์  นาถธีระ
พงษ์

55,200.00 นางสาวพชรภรณ์  จัว่เจริญวงค์

18,300.00 ร้านหนึง่มินิมาร์ท
900.00 ร้านยางตลาดอิงค์เจ็ท

33 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรมตามรอยพอ่สู่
ความพอเพยีง โรงเรียน
คลองขามวิทยาคาร

เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00 5,000.00 บริษทั สหไทยศึกษาภณัฑ์
กาฬสินธุ ์จ ากัด

1,000.00 ร้านยางตลาดอิงค์เจ็ท
94,000.00 นายเกรียงศักด์ิ   ดุลนีย์

34 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการพฒันาศูนย์เรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง โรงเรียนคลองขาม
วิทยาคาร

เงินอุดหนุนทัว่ไป 100,000.00 19,000.00 ร้านหนึง่มินิมาร์ท

81,000.00 นางไพฑูรย์  โพนสิงห์
35 ยุทธศาสตร์การ

พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบโรงเรียนคลองขาม
วิทยาคาร

เงินอุดหนุนทัว่ไป 150,000.00 148,500.00 481/2562 ร้าน เอ แอนด์ 
เอ็ม เชอริเวย์

36 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการฝึกอบรมปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ใหแ้ก่ คณะผู้บริหาร  
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง

รายได้จัดเก็บเอง 48,500.00 14,000.00  ร้านสมประสงค์
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11,480.00 หจก.ทีโอกราฟฟคิ แอนด์ โอเอ

3,285.00  หจก.ทีโอกราฟฟคิ แอนด์ โอ
เอ

19,700.00  หจก.ทีโอกราฟฟคิ แอนด์ โอ
เอ

37 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการฝึกอบรมปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 208,000.00 20,160.00  หจก.ทีโอกราฟฟคิ แอนด์ โอ
เอ

187,500.00  ร้านขายยาดอกเตอร์ฟาร์มาซี

38 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการใหค้วามรู้ ปลุก
จิตส านึกในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ใหแ้ก่
 คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง

รายได้จัดเก็บเอง 48,500.00 19,700.00  หจก.ทีโอกราฟฟคิ แอนด์ โอ
เอ

3,285.00  หจก.ทีโอกราฟฟคิ แอนด์ โอ
เอ

11,480.00  หจก.ทีโอกราฟฟคิ แอนด์ โอ
เอ

14,000.00  ร้านสมประสงค์
39 ยุทธศาสตร์การพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐาน
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านท่าแห ่ บ้านโคก
ประสิทธิ ์อ าเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 16/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง

40 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านม่วงนาดี หมู่5 ต าบล
โนนนาจาน -บ้านนาสีนวล 
ต าบลนาคู อ าเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 490,000.00 149/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา

41 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านเมืองภ ูหมู่9    ต าบลภู
แล่นช้าง  - บ้านหนองหา้ง 
ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 152/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา1996

42 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.เชือ่ม
ระหว่าง บ้านโพธิแ์สง หมู่7 
ต าบลภแูล่นช้าง บ้านไค้นุน่
ต าบลไค้นุน่  อ าเภอหว้ยผ้ึง  
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 489,000.00 151/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996
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43 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาด
พฒันา หมู่14 ต าบลนาคู - 
บ้านหนองขามปูอม หมู่2 
ต าบลสายนาวัง อ าเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 490,000.00 150/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา

44 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  สาย
บ้านศรีสมบูรณ์ หมู4่ - บ้าน
ค าแคน หมู่5 ต าบลนิคม - 
บ้านวังมะพลับ หมู่7     
ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหสั
ขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 401/2562 หจก.จีระศักด์ิ
ก่อสร้าง

45 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน
สามัคคี  หมู่4  ต าบลโนนบุรี
  บ้านตาดดงเค็ง ต าบลนิคม
อ าเภอสหสัขันธ์   จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 190/2562  บจก.จีระศักด์ิ
ก่อสร้าง

46 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านวังมะพลับ หมู ่7 ต าบล
โนนบุรี - บ้านค าแคน หมู ่5
 ต าบลนิคม อ าเภอสหสัขันธ์
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 269,000.00 255,000.00 171/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

47 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนวิเศษ หมู่9 ต าบลโนน
บุรี -บ้านท่าเรือภสิูงห ์  
ต าบลภสิูงห ์อ าเภอสหสัขันธ์
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 257,000.00 248,000.00 95/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

48 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
บึง ต าบลหมูม่น อ าเภอ
สมเด็จ  บ้านโคกสะอาด 
ต าบลโนนแหลมทอง บ้าน
นามะเขือ   ต าบลนามะเขือ
 อ าเภอสหสัขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 484,000.00 124/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

49 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
ค าเชียงวัน หมู ่12 ต าบล
โนนแหลมทอง - บ้านโปุง
เชือก หมู ่3 ต าบลนามะเขือ
 อ าเภอสหสัขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 390,000.00 164/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ ์2012
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50 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังเชือ่ม 
บ้านโคกสะอาด  หมู ่8  
ต าบลโนนแหลมทอง  บ้าน
โนนอุดม ต าบลนามะเขือ  
อ าเภอสหสัขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 444,000.00 441,000.00 456/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

51 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่นสายบ้านนามน  ต าบล
โนนแหลมทอง  บ้านค าตา
ใกล้ ต าบลสหสัขันธ์ 
อ าเภอสหสัขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 486,000.00 74/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

52 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  สาย
บ้านนามะเขือ หมู ่12 
ต าบลนามเขือ บ้านค าเชียง
วัน ต าบลโนนแหลมทอง 
อ าเภอสหสัขันธ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 476,000.00 235/2562 ร้านพรรณี
ทรัพย์ทวี

53 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
ค าปลาฝา หมูท่ี ่7 ต าบล
ขมิน้ อ าเภอเมือง - บ้านโคก
เจริญ  ต าบลนามะเขือ 
อ าเภอสหสัขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 478,000.00 64/2562 ร้านสมบัติพาณิชย์

54 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  สาย
บ้านไทรทอง หมู ่11 ต าบล
นามะเขือ บ้านแก่งพฤาชัย 
ต าบลหมูม่น อ าเภอสมเด็จ  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 489,000.00 346/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

55 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  สาย
บ้านนามะเขือ หมู ่12 
ต าบลนามะเขือ    บ้านค า
ปลาฝา ต าบลขมิน้ อ าเภอ
เมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 489,000.00 325/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

56 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย
บ้านโคกเจริญ หมู ่2 ต าบล
นามะเขือ    บ้านถ้ าปลา  
ต าบลสหสัขันธ์ อ าเภอสหสั
ขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 470,000.00 165/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุก์่อสร้าง 2012
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57 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด 
สายบ้านโนนศรทอง หมู ่8 
ต าบลนามะเขือ อ าเภอสหสั
ขันธ์ บ้านหนองแวง หมู ่16
 ต าบลหนองแวง  อ าเภอ
สมเด็จ   จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 470,000.00 163/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ ์2012

58 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคก
เจริญ หมู ่2  ต าบลนา
มะเขือ   - บ้านโนนปุาง้ิว หมู่
 4 ต าบลโนนน้ าเกล้ียง 
อ าเภอสหสัขันธ์ จังหวัด 
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 486,000.00 514/2562 หจก.สหแท่น
ทองก่อสร้าง

59 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านค าเม็ก หมู่7 
ต าบลแซงบาดาล อ าเภอ
สมเด็จ - บ้านนาบอน หมู่1 
ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 488,000.00 361/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

60 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  บ้าน
หนองบัวโดน หมู่7  ต าบล
สมเด็จ อ าเภอสมเด็จ -  บ้าน
โนนสมบูรณ์ ต าบลล าหว้ย
หลัว อ าเภอสมเด็จ

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 488,000.00 391/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

61 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคก
กว้าง หมู1่0 ต าบลมหาไชย
 - บ้านกอก หมู ่2  ต าบลผา
เสวย อ าเภอสมเด็จ     
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 488,000.00 218/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

62 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
ค าบก หมู่8  ต าบลแซง
บาดาล อ าเภอสมเด็จ - 
บ้านดินจี ่หมู ่6  ต าบลดินจี่
 อ าเภอค าม่วง   จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 477,000.00 327/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง1991

63 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคก
ใหญ่ จากบ้านโนนชาด หมู ่
8 ต าบลหนองแวง ถึงบ้าน
นามะเขือ ต าบลนามะเขือ 
อ าเภอสหสัขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 477,000.00 219/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธ์  2012
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64 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
หนองปุาอ้อย  หมูที ่1  
ต าบลล าหว้ยหลัว ถึงบ้าน
น้อยภเูงิน     ต าบลผาเสวย 
 อ าเภอสมเด็จ   จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 477,000.00 326/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

65 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัด
แน่นสายหนองขาม ต าบล
หนองหนองแวง -บ้านโปุง
เชือก ต าบลนามะเขือ  
อ าเภอสหสัขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 479,000.00 214/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

66 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
สร้างแสน หมู9่  ต าบลล า
หว้ยหลัวอ าเภอสมเด็จ - 
บ้านหนองมะงง ต าบลค าบง
 อ าเภอหว้ยผ้ึง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 318,000.00 303,000.00 234/2562 หจก.ฝากแตก
ก่อสร้าง

67 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านหนองกุงศรี หมู่2 
ต าบลหนองกุงศรี  บ้าน
หนองหอไตร หมู่2  ต าบล
ล าหนองแสน อ าเภอหนอง
กุงศรี(โครงการต่อเนือ่ง) 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 490,000.00 230/2562 หจก.ค าเจริญ
ซีเมนต์

68 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.เชือ่ม
ระหว่าง บ้านโคกกลาง 
ต าบลดงมูล - บ้านหนองกบ
 ต าบลโคกเครือ อ าเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 475,000.00 171/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

69 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองกุงศรี ต าบลหนองกุง
ศรี - บ้านยางเนียม ต าบล
บึงนาเรียง อ าเภอหว้ยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 268/2562  หจก.ค าเจริญ
ซีเมนต์

70 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
หว้ยยางดง - บ้านนางาม -
ถนนลาดยางหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 324,000.00 308,000.00 176/2562 ร้านมัง่คง
พาณิชย์
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71 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านค าน้อย ต าบลหนอง
ใหญ่ อ าเภอหนองกุงศรี - 
บ้านทรายทอง ต าบลทราย
ทอง อ าเภอหว้ยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 298/2562 หจก.ค าเจริญ
ซีเมนต์

72 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ท่าสามัคคี หมู่13 ต าบลเจ้า
ท่า -  ทางหลวงแผ่นดิน214
 ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ ์บ้านบ่อ
 หมู่.2,9 ต าบลธัญญา   
อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 486,000.00 307/2562 หจก.คู่สกุล
คอนกรีต

73 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  สาย
บ้านดอนสวรรค์ หมู่4  
ต าบลโคกสมบูรณ์ - บ้าน
ธนบุรี ต าบลโพนงาม อ าเภอ
กมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 490,000.00 363/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

74 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านบ่อ หมู่9 ต าบลธัญญา
(เขตเทศบาล) -  บ้านหนองตุ
 หมู ่14 ต าบลธัญญา(เข
ตอบต.) อ าเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 489,000.00 301/2562 หจก.กาฬสินธุ์
อัครภณัฑ์

75 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านแก หมู ่12 ต าบล
ธัญญา(เขตเทศบาล) -  บ้าน
โปโล หมู ่10,13 ต าบล
กมลาไสย อ าเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 489,000.00 147/2562 หจก.กาฬสินธุ์
อัครภณัฑ์

76 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองไผ่ หมู่6  ต าบลโคก
สมบูรณ์ - บ้านธนบุรี ต าบล
โพนงาม    อ าเภอกมลาไสย
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 306/2562  หจก.คู่สกุล
คอนกรีต

77 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านง้ิวงาม หมู ่3
 ต าบลโคกสมบูรณ์ - บ้าน
ด่านเหนือ หมู ่2 ต าบลโพน
งาม อ าเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 490,000.00 364/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง
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78 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านนามล หมู ่2 ต าบลโคก
สมบูรณ์ อ าเภอกมลาไสย - 
บ้านด่านแต้ หมู ่9 ต าบล
ดอนจาน อ าเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 493,000.00 471,000.00 48/2562 หจก. เฉิดสถิตย์

79 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.เชือ่ม
ระหว่างต าบล สายบ้านโพน
งาม หมูท่ี ่10 ต าบลโพนงาม
    บ้านราษฎร์ส าราญ ต าบล
โคกสมบูรณ์ อ าเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 487,000.00 309/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

80 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
โนนค้อ  หมูท่ี ่8  ต าบล
ธัญญา  -  บ้านโนนโพธิศ์รี 
ต าบลหนองแปน อ าเภอ
กมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 490,000.00 280/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

81 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านบ่อ หมู ่13 ต าบล
ธัญญา - บ้านลาด หมู ่7,13
 ต าบลหลักเมือง อ าเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 492,000.00 79/2562 หจก.ปโอฬาร
ก่อสร้าง

82 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายบ้านบ่อ หมูท่ี ่13 
ต าบลธัญญา(เขตเทศบาล) 
บ้านโปโล หมูท่ี ่10,13 
ต าบลกมลาไสย (เขต อบต.)
 อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 500/2562 หจก.กาฬสินธุ ์
อัครภณัฑ์

83 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
หวัคูดิน หมู ่5 ต าบลดงพยุง
 อ าเภอดอนจาน สายหนอง
หวัเสือ - บ้านดงสยาม 
ต าบลนามน อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 477,000.00 264/2562 หจก.พงษสิ์ทธิ์
ซัพพลาย
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84 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  ซอย
สวนปุา บ้านโนนส าราญ 
หมู่9 ต าบลนิคมหว้ยผ้ึง - 
บ้านหนองอีบุตร หมู่1 
ต าบลหนอง    อีบุตร 
อ าเภอหว้ยผ้ึง  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 493,000.00 75/2562 หจก. ร้านวุฒิพงษ์

85 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคสล.  สาย
บ้านนาใต้ ต าบลสงเปลือย 
อ าเภอนามน-บ้านหนองอี
บุตร ต าบลหนองอีบุตร 
อ าเภอหว้ยผ้ึง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 488,000.00 336/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา1996

86 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านนาขวัญเมือง ต าบล
นามน อ าเภอนามน - เขต
เทศบาลต าบลสงเปลือย 
ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 517/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุก์่อสร้าง

87 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองบัวใน ต าบล
หนองบัว อ าเภอนามน-เชือ่ม
เขต ต าบลนาขาม อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 495,000.00 446,000.00 130/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ์

88 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
ทรัพย์เจริญ ต าบลหลัก
เหล่ียม -เขต ต าบลหนองบัว
 อ าเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 493,000.00 479,000.00 118/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

89 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมเสริมผิวทางลูกรัง
บ้านดงสวาง หมู่6 ต าบลสง
เปลือย - บ้านยอดแกง 
ต าบลยอดแกง อ าเภอนามน 
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 464,000.00 129/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

90 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านท่างาม ต าบลสงเปลือย
 อ าเภอนามน-เชือ่มเขต 
ต าบลค าบง อ าเภอหว้ยผ้ึง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 357,000.00 347,000.00 97/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991
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91 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านหนองกาว หมู่5   
ต าบลนาเชือก - บ้านหนอง
กุง หมู่2 ต าบลเขาพระนอน
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 488,000.00 393/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

92 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านดอนล าดวน ต าบลอิต้ือ
 - บ้านโนนสูง  ต าบลโนนสูง
 อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 485,000.00 67/2562 ร้านภทัราวดี
การค้า

93 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังหนอง
ขามเหนือ ต าบลโนนสูง  
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ ์ - บ้านกระบาก 
ต าบลเหล่าดอกไม้  อ าเภอ
ชืน่ชม จังหวัดมหาสารคาม

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 485,000.00 43/2562 ร้านสมบัติสมบูรณ์

94 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน
ดอนเงินหมู่4  ต าบลโนนสูง
อ าเภอยางตลาด -บ้านค ามะ
โฮ หมู่7ต าบลค าเหมือดแก้ว
อ าเภอหว้ยเม็ก

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 497,000.00 339/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา

95 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  บ้าน
โนนสูง หมู ่5 ต าบลโนนสูง 
ส านักสงฆ์หนองจิก อ าเภอ
ยางตลาด  -  บ้านดอนขี หมู่
 5 ต าบลอิต้ือ อ าเภอยาง
ตลาด

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 489,000.00 311/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

96 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนน
สูงใต้  หมู่8 ต าบลโนนสูง - 
บ้านค าเหมือดแก้ว  ต าบลค า
เหมือดแก้ว อ าภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 484,000.00 40/2562 ร้านสมบัติ สม
บูรณ

97 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านดงบัง หมู ่15 ต าบลหวั
นาค า -  บ้านดอนขี หมู ่5 
ต าบลอิต้ือ อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 492,000.00 90/2562 หจก.ยุทธชัยการ
โยธา
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98 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
โคกใหญ่ หมู่10 บ้านหวันา
ค า - บ้านดอนขี  หมูท่ี่5 
ต าบลอิต้ือ อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 497,000.00 137/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

99 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
สร้างหนิ หมู5่ ต าบลหวันา
ค า อ าเภอยางตลาด  - บ้าน
ผ า ต าบลดอนเงิน  จังหวัด
มหาสารคาม

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 493,000.00 122/2562 หจก. เสนีย์การ
โยธา 1996

100 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านหวันาค าน้อย  หมู่13 
ต าบลหวันาค า  อ าเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ ์  - 
บ้านนาสีนวน อ าเภอกัทรวิ
ชัย  จังหวัดมหาสารคาม

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 494,000.00 91/2562 หจก.ยุทธชัยการ
โยธา

101 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านดงบัง หมู ่15 ต าบลหวั
นาค า  อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ ์- ต าบลศรี
สุข อ าเภอกันทรวิชัย  
จังหวัดมหาสารคาม

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 489,000.00 2/2563 หจก.บัวหลวงพาณิช

102 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ยางค า หมู ่7 ต าบลอิต้ือ - 
บ้านโพนสิม  หมู่7  ต าบล
หวันาค า   อ าเภอยางตลาด 
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 266/2562 ร้านธนภทัร
ก่อสร้าง

103 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านหนองหวัช้าง หมู ่6 
ต าบลหวันาค า - บ้านดอนขี
 หมู ่5 ต าบลอิต้ือ อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 492,000.00 92/2562 หจก.ยุทธชัยการ
โยธา

104 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านหนองแวงบ่อแก้ว หมู ่8
 ต าบลอิต้ือ - บ้านโนนสูง 
หมู ่7  ต าบลโนนสูง อ าเภอ
ยางตลาด

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 496,000.00 81/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

105 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านดอนล าดวน หมู ่9 
ต าบลอิต้ือ - บ้านหนองปะโอ
 หมู่7 ต าบลกุดโดน  อ าเภอ
ยางตลาด

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 495,000.00 140/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธาร 1996
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106 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนถนน คสล. 
สายบ้านโคกสาย หมู่6  
ต าบลหนองตอกแปูน - บ้าน
ดงน้อย หมู่5  ต าบลหนองอิ
เฒ่า  อ าเภอยางตลาด   
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 427/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

107 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  สาย
บ้านนาสมบูรณ์ หมู ่12  
ตลาดแตงโมโคกดอนหนั - 
ต าบลดอนบูรณ์  เทศบาล
โคกศรี อ าเภอยางตลาด    
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 488,000.00 271/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

108 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
เสียว หมู ่1 ต าบลหวังัว   
อ าเภอยางตลาด ต าบลโคก
สะอาด อ าเภอฆ้องชัย   
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 491,000.00 99/2562 หจก.สินยิง่ก่อสร้าง

109 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
เสียว หมู ่6 ต าบลหวังัว 
อ าเภอยางตลาด - บ้านวัง
เดือนหา้ ต าบลโนนศิลาเลิง 
อ าเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 485,000.00 49/2562 หจก.เฉิดสถิตย์

110 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองแสง (สายหน้า
โรงเรียน) หมู่7ต าบลเขา
พระนอน อ าเภอยางตลาด 
บ้านโนนสมบูรณ์  ต าบลหวั
หนิ   อ าเภอหว้ยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 403/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง1991

111 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านหนองสิมใหม่ ต าบล
ส าราญ - บ้านโพนทอง 
ต าบลส าราญใต้ อ าเภอสาม
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 489,000.00 303/2562 หจก.สุวรรณเวียง

112 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านท่าสะอาด ต าบลค า
สร้างเทีย่ง - บ้านกุดแห ่
ต าบลส าราญใต้ อ าเภอสาม
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 489,000.00 194/2562 หจก.สุวรรณ
เวียงก่อสร้าง
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113 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านน้อยนาไร่เดียว ต าบล
ค าสร้างเทีย่ง - บ้านหนองกุ
งน้อย ต าบลส าราญใต้ 
อ าเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 490,000.00 315/2562 หจก.สุพลรัตน์
พาณิช

114 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านหนองกุงก
ลาง ต าบลส าราญ - บ้าน
หนองช้าง ต าบลหนองช้าง 
อ าเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 489,000.00 321/2562 หจก.สุวรรณ
เวียงก่อสร้าง

115 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟสัต์ติกบ้านนา
ทัน หมู่1 ต าบลนาทัน -บ้าน
เก่าเด่ือ  หมู ่7 ต าบลทุง่
คลอง อ าเภอค าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 488,000.00 156/2562 หจก.แสงศรี
พมิพก์ารโยธา

116 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น บ้านนาอุดม หมู่10 
ต าบลนาบอน - บ้านท่านา
เลา หมู่9 ต าบลดินจี ่อ าเภอ
ค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 480,000.00 209/256 หจก.วงศ์ไทยการ
โยธา

117 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่นบ้านนาอุดม หมู ่10 
ต าบลนาบอน - บ้านแก้ง
ใหญ่  หมู ่6 ต าบลดินจี ่
อ าเภอค าม่วง

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 496,000.00 504/2562 หจก.วงศ์ไทย
การโยธา

118 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  จาก
บ้านสูงเนิน หมู่3,5 ต าบล
เนินยาง อ าเภอค าม่วง - 
สะพานล าหว้ยปอ บ้าน
หนองแหว้ หมู ่5 ต าบลแซง
บาดาล อ าเภอสมเด็จ

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 488,000.00 155/2552 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

119 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
(สายขัวหนิ) บ้านค าเมย หมู่
 5 ต าบลนาบอน - บ้านเก่า
เด่ือหมู ่7 ต าบลทุง่คลอง  
อ าเภอค าม่วง

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 486,000.00 169/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

120 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านหนองม่วง  ต าบลเนิน
ยาง -บ้านบะเอียด  ต าบล
นาบอน   อ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 490,000.00 255/2562  หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา
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121 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  สาย
บ้านโคก หมู ่6 ต าบลเนิน
ยาง อ าเภอค าม่วง - บ้าน
หนองแหว้ หมู ่5  ต าบล
แซงบาดาล  อ าเภอสมเด็จ

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 488,000.00 257/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

122 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โพน  หมู ่3 ต าบลโพน -
บ้านค าเมย หมู ่5 ต าบลนา
บอน อ าเภอค าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 475,000.00 213/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

123 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่นบ้านนาเจริญ หมูท่ี่11
ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง
 - บ้านบัวสามัคคี หมูท่ี่7 
ต าบลแซงบาดาล อ าเภอ
สมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 488,000.00 77/2562 วงศ์ไทยการโยธา

124 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น สายบ้านหนองม่วงหมู่
2, หมู่9   ต าบลเนินยาง - 
บ้านโนนศรีสวัสด์ิ หมู่7 
ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 496,000.00 398/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

125 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น สายแก้งสองคอน จาก
บ้านนาบอน หมู ่2 ต าบล
นาบอน - บ้านโพน หมู ่3 
ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 484,000.00 110/2562 หจก. แสนศรี
พมิพ์

126 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองยางค า หมู่7 ต าบล
เนินยาง  อ าเภอค าม่วง- 
บ้านม่วงกุญชร หมู่6 ต าบล
โนนศิลา   อ าเภอสหสัขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 494/2562 แสนศรีพมิพก์าร
โยธา

127 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  สาย
บ้านหนองยางค า หมู่7 
ต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง-
 บ้านม่วงกุญชร หมู่7  
ต าบลโนนศิลา  อ าเภอสหสั
ขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 250/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา
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128 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้าง
โรงเรียนเนินยางประชา
สามัคคี หมู่10  ต าบลเนิน
ยาง อ าเภอค าม่วง - บ้านม่วง
เหนือ หมู่9 ต าบลโนนศิลา  
 อ าเภอสหสัขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 478,000.00 211/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

129 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
ดงบัง หมู ่5 ต าบลดง
สมบูรณ์ - บ้านยางอูม้ หมู ่1
 ต าบลยางอูม้ อ าเภอท่าคัน
โท จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 482,000.00 446/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

130 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

"ปรับปรุงถนนลูกรังสายจาก
 วัดถ้ าไม้รัง บ้านสร้างแก้ว  
หมู ่2 ต าบลกุงเก่า - วัด ถ้ า
หม้อสันติธรรม หมู ่11 
ต าบลกุดจิก อ าเภอท่าคันโท
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 477,000.00 382/2562 หจก.ฮ เจริญรุ่ง
ก่อสร้าง

131 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
ยางอุม้ หมู ่7 ต าบลยางอุม้ -
 บ้านเกิง้ หมู ่5 ต าบลนา
ตาล อ าเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 496,000.00 44/2562 หจก. ฮ เจริญรุ่ง
ก่อสร้าง

132 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
ไทยเจริญ ต าบลดงสมบูรณ์ 
อ าเภอท่าคันโท - บ้าน
หนองหนิ ต าบลหนองหนิ 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 487,000.00 511/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

133 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
ยางอุม้ หมู่1  ต าบลยางอุม้ -
 เขาน้อย บ้านไทยเจริญ หมู่
 9 ต าบลดงสมบูณรณ์ 
อ าเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 486,000.00 445/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

134 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
เทศบาล ต าบลกุดสิม จาก
บ้านแสนสุข หมู ่ 14 ต าบล
คุ้มเก่าเทศบาลต าบลกุดสิม -
 บ้านโคกมะลิ หมู ่2 ต าบล
สระพงัทอง อ าเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 490,000.00 258/2562 ร้านธนทรัพย์
ก่อสร้าง
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135 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนอง
โสน  บ้านสมสนุก หมู ่8 
ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ - บ้าน
หนองย่าโยน หมู ่3 ต าบลสง
เปลือย อ าเภอเขาวง  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 489,000.00 310/2562 ร้านเฟือ่งฟาู
พาณิชย์

136 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายรอบ
อ่างเก็บน้ าหว้ยสายนาเวียง 
บ้านสายนาเวียง หมู ่16 
ต าบลคุ้มเก่า -เขตเทศบาล
ต าบลกุดสิม อ าเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 494,000.00 55/2562 หจก.นามูพาณิชย์

137 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  สาย 5 
ธันวามหาราช บ้านหวัสนาม
 หมู ่1 ต าบลค าใหญ่ - บ้าน
ค าไฮ หมู ่11 เทศบาล
ต าบลค าก้าว อ าเภอหนอง
กุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 366/2562 หจก.อรรถพงษ์
ค าใหญ่

138 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  สาย
บ้านชัยศรีต าบลค าใหญ่ - 
บ้านพมิูล  ต าบลพมิูล 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 489,000.00 487,000.00 528/2562 หจก.อรรถพงษ์
ค าใหญ่ก่อสร้าง

139 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหว้ย
ม่วง หมูท่ี ่6  ต าบลค าใหญ่-
 บ้านกุดท่าลือ ต าบลท่าลาด
ดงยาง     อ าเภอหนองกุงศรี
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 487,000.00 146/2562 หจก.ค าเจริญ
ซีเมนต์

140 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  บ้านนา
สีนวล หมู ่ต าบลบึงนาเรียง -
 บ้านหนองโน หมู ่3 ต าบล
หวัหนิ อ าเภอหว้ยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 487,000.00 98/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

141 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน
หาดทรายมูล  บ้านพมิูล 
ต าบลพมิูล อ าเภอหว้ยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ ์ ต าบลน้ า
อ้อม   อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 493,000.00 93/2562 หจก.อรรถพงษค์ า
ใหญ่ก่อสร้าง
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142 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายหนอง
ผักแว่น ต าบลพมิูล  บ้านค า
ใหญ่ ต าบลค าใหญ่    
อ าเภอหว้ยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 478,000.00 296/2562 หจก.อรรถพงษ์
ค าใหญ่ก่อสร้าง

143 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนนพมิาน หมู่
 3 ต าบลพมิูล-บ้านครอง
ทรัพย์ ต าบลทรายทอง 
อ าเภอหว้ยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 22,000.00 490,000.00 160/2562 หจก.อรรถพงษ์
ค าใหญ่ก่อสร้าง

144 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านเอราวัณ หมู ่11 ต าบล
หนองใหญ่  อ าเภอหนองกุง
ศรี - บ้านทรายทอง หมู ่5 
ต าบลทรายทอง อ าเภอหว้ย
เม็กจังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 488,000.00 233/2562 หจก.อรรถพงษ์
ค าใหญ่ก่อสร้าง

145 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู ่13
 ต าบลหว้ยเม็ก - บ่อขยะ
ตลอดแนว  - เขต อบต.ท่า
ลาดดงยาง  อ าเภอหว้ยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 450/2562 หจก.อรรถพงษ์
ค าใหญ่ก่อสร้าง

146 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้าง ถนน คสล. จากข้าง
 ธกส. ต าบลหว้ยเม็ก - 
ถนนลาดยางไปบ้านเนินลาด 
(ท่าลาดดงยาง) อ าเภอหว้ย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 474/2562 หจก.อรรถพงษ์
ค าใหญ่ก่อสร้าง

147 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้าง ถนน คสล. จากข้าง
โรงเรียนหว้ยเม็กวิทยาคม 
ต าบลหว้ยเม็ก -ถนนลาดยาง
ไปบ้านกุดท่าลือ (ท่าลาดดง
ยาง)   อ าเภอหว้ยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 496,000.00 444/2562 หจก.อรรถพงษ์
ค าใหญ่ก่อสร้าง

148 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.เร่ิมจาก
ถนนสายค าใหญ่-เชียงยืน 
บ้านค าเจริญหมู ่12 ทต.ค า
ใหญ่-อบต.ค าใหญ่ ต าบลค า
ใหญ่ อ าเภอหว้ยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 489,000.00 523/2562 หจก.อรรถพงษ์
ค าใหญ่ก่อสร้าง
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149 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านหนองปะโอ หมู ่9  
ต าบลกุดโดน อ าเภอหว้ยเม็ก
 -  บ้านนางาม ต าบลโนนสูง
 อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 495,000.00 349/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธ2์012

150 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต เส้น
บ้านกุดท่าลือ หมู ่6 ต าบล
ท่าลาดดงยาง - บ้านกุดโดน
 หมู ่1 ต าบลกุดโดน อ าเภอ
หว้ยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 496,000.00 471/2562 หจก.อรรถพงษ์
ค าใหญ่ก่อสร้าง

151 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  เส้น
บ้านปุายาง หมู ่5 ต าบลท่า
ลาดดงยาง อ าเภอหว้ยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธ์ - บ้าน
หนองหว้า ต าบลชืน่ชม 
อ าเภอชืน่ชม จังหวัด
มหาสารคาม

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 473/2562 หจก.อรรถพงษ์
ค าใหญ่ก่อสร้าง

152 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองแวงม่วง ต าบลกุดโดน
 - บ้านเนินลาด ต าบลหว้ย
เม็ก อ าเภอหว้ยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 490,000.00 232/2562 หจก.ค าเจริญ
ซีเมนต์

153 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  สาย
บ้านโนนแดง หมู ่2 ต าบล
ล าชี อ าเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ ์- ส่ีแยกพนังกัน้น้ า
ชี กิโลเมตรที ่6  บ้านท่าตูม
 ต าบลท่าตูม หมู ่9 อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 132/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

154 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านหวัโนนเปลือย ต าบล
เหล่ากลาง - บ้านท่าเยีย่ม  
ต าบลล าชี อ าเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 175/2562 หจก.คูสกุล
คอนกรีต

155 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  สาย
บ้านหวัหนอง  ต าบลเหล่า
กลาง อ าเภอฆ้องชัย  - โนน
สาวเอ้ บ้านนาบึง หมู ่8 
ต าบลหนองแปน อ าเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 127/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง
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156 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  บ้าน
หนองบัว  หมู ่3 ต าบลโคก
สะอาด  อ าเภอฆ้องชัย - 
บ้านนาเชือก  ต าบลหนอง
ตอกแปูน อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 222/562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

157 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยาง จาก
บ้านโคกประสิทธิ ์หมู ่12  
ต าบลโคกสะอาด  - บ้าน
เหล่าแดง  ต าบลฆ้องชัย
พฒันา อ าเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 400,000.00 46/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

158 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.   สาย
บ้านกระเดา หมู ่6 ต าบล
เหล่ากลาง - วัดปุาวิสุทธิธรร
มารามบ้านโนนเขวา  ต าบล
ฆ้องชัยพฒันา อ าเภอฆ้อง
ชัยจังหวัด กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 492,000.00 330/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ ์2012

159 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ดอนข่า หมู ่6 ต าบลโคก
สะอาด -บ้านกุดฆ้องชัย(ดง
สวาง) หมู ่8 ต าบลฆ้องชัย
พฒันา อ าเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 490,000.00 388/2562 หจก. ตะนอย
กาฬสินธุ์

160 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
โนนชัย หมู ่1 ต าบลโคก
สะอาด อ าเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ ์- บ้านไคร่
นุน่ ต าบลมะค่า อ าเภอ
กัณทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 452/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

161 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สายหว้ย
ขีน้าค บ้านนาเรียง หมุ่10 
ต าบลสามัคคี - บ้านกระยอม
 ต าบลเหล่าอ้อย อ าเภอร่อง
ค า  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 490,000.00 204/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

162 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่า
ส าราญ หมู ่12  ต าบล
กลางหมืน่ อ าเภอเมือง- 
บ้านแห ่ต าบลยอดแกง 
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 492,000.00 89/2562 หจก.ทรงวัฒนคอ
นกรีต
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163 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต
บ้านหนองแสงจันทร์ หมู่6 
ต าบลบึงวิชัย ถึงทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข 227 (เส้น
โคกกลาง) เขตติดต่อต าบล
หนองกุง อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 490,000.00 203/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

164 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านศรีบูรพา ต าบลนาจารย์
 -   บ้านหนองหวัช้าง ต าบล
กลางหมืน่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 489,000.00 347/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

165 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านหนองสอใต้ ต าบลล า
ปาว - บ้านนาโก ต าบลขมิน้
 อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 489,000.00 351/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

166 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
สายบ้านแก่งนาขาม หมู ่5 
ต าบลนาจารย์ - บ้านโจด 
หมู ่6 ต าบลภปูอ อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 488,000.00 37/2562 ร้านฤทธิพร 
พาณิชย์

167 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
สายบ้านทุง่สว่าง   ต าบลล า
พาน - บ้านดอนยานาง 
ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 489/2562หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง1991

168 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจาก
บ้านนาอินทร์แปลง หมู ่5 
ต าบลขมิน้ -  บ้านหนองสอ
ใต้ หมู ่2 ต าบลล าปาว 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 477,000.00 61/2562 ร้านสมบัติ 
พาณิชย์

169 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านมอดินแดง หมู ่8 ต าบล
โพนทอง -  บ้านหนองโพน 
ต าบลไผ่ อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 495,000.00 493,000.00 42/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง
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170 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สายจาก
 บ้านหนองสาหร่าย หมู ่8 
ต าบลเหนือ เชือ่ม ชุมชนดง
ปอ ต าบลกาฬสินธุ ์อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 208/2562 หจก. สุวิมล
ก่อสร้าง

171 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.   สาย
บ้านโคกล่าม หมู ่3 
เทศบาลต าบลไผ่ - บ้านขมิน้
 หมู ่1 เทศบาลต าบลขมิน้ 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 490,000.00 215/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง

172 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านทุง่สว่าง หมู ่16 ต าบล
ล าพาน  ดอนฝูาย(เชือ่มต่อ
ถนนสาย กส 1010) ต าบล
ดอนสมบูรณ์  อ าเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 493,000.00 45/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

173 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  สาย
บ้านเชียงเครือ  หมู ่1 ต าบล
เชียงเครือ -บ้านกุดครอง หมู่
 4  ต าบลดอนจาน อ าเภอ
ดอนจาน   จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 488,000.00 168/2562 หจก.พงษสิ์ธิชัพ
ลาย

174 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก สายบ้านมอดินแดง  
หมู ่8 ต าบลโพนทอง -  
บ้านหนองโพน ต าบลไผ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 445,000.00 281/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง

175 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.  จาก
บ้านโนนตูม หมู ่4 ต าบลล า
คลอง - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่
 11 ต าบลล าปาว อ าเภอ
เมือ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 495,000.00 387/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุก์่อสร้าง

176 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคก
น้ าเกล้ียง หมู ่3 ต าบลโพน
ทอง - บ้านหนาด ต าบล
เหนือ อ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 476,000.00 107/2562 หจก.สุขสันต์
เซลส์ เอ็นจิเนียร่ิง
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177 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองหา้ง หมู่2  
ต าบลหนองหา้ง - บ้านวังมน
 หมู่3   ต าบล     กุดหว้า 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 491000 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

178 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแจนแลน หมู ่3,8
 ต าบลแจนแลน - บ้าน
หนองหลิูง หมู่16 ต าบลบัว
ขาว    อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 494,000.00 54/2562 ร้านภทัราวดี

179 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแจนแลน หมู ่1,3
 ต าบลแจนแลน - บ้านหวาย
 หมู ่5 ต าบลนาโก อ าเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 245/2562  หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

180 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านแจนแลน หมู ่6 
ต าบลแจนแลน - บ้านหนอง
หลิูง หมู ่16 ต าบลบัวขาว
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 148/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา

181 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล)  ม10  สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู ่10 ,บ้าน
ดอนสวรรค์ หมู ่7 อบต.บัว
ขาว - บ้านกุดหว้า หมู ่1 
ต าบลกุดหว้า (ทต.กุดหว้า) 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 82/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

182 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหวาย หมู ่5 
ต าบลนาโก เชือ่ทบ้านแจน
แลน หมู ่13 ต าบลแจนแลน
 อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 141/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

183 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาโก หมู ่4 
ต าบลนาโก -     บ้านแจน
แลน หมู ่13 ต าบลแจน
แลนอ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 86/2562 ร้านภทัราวดี
การค้า
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184 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านดงมัน หมู ่ 4 
ต าบลสมสะอาด -บ้านจุมจัง
 หมู ่1 ต าบลจุมจัง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 191/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1991

185 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านสมสะอาด 
ต าบลสมสะอาด  บ้านโคก
กลาง หมู ่12 ต าบลจุมจัง 
อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 246/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

186 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
หนองหวัแฮด หมู ่7 ต าบล
จุมจัง  อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ ์- สะพาน
หว้ยแดงบ้านหนองโน หมู ่6
 ต าบลชมสะอาด   อ าเภอ
เมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 84/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

187 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านสมสะอาด  
หมู ่2 ต าบลสมสะอาด - 
บ้านโคกกลาง หมู ่12 
ต าบลจุมจัง อ าเภอกุฉิ
นารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 493,000.00 354/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย1์996

188 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหว้ยค า
ม่วง(ช่วงต่อเนือ่ง) ระหว่าง
เทศบาลต าบลค าม่วง - 
อบต.ทุง่คลอง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 460,000.00 226/2562 หจก.วงค์ไทย
การโยธา

189 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกล าหว้ยหนองสอ
ตอนบน บ้านนาอินทร์แปลง
 หมู ่5 ต าบลขมิน้ -บ้าน
หนองสอใต้ หมู่2 ต าบลล า
ปาว อ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 477,000.00 61/2562 ร้านสมบัติ 
พาณิชย์

190 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
คสล.สายบ้านโคกเจริญ หมู่
2 ต าบลนามะเขือ - ปาก
ทางบ้านถ้ าปลา หมู่3 
ต าบลสหสัขันธ์ อ าเภอสหสั
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 486,000.00 486,000.00 506/2562 หจก.สหแท่น
ทองก่อสร้าง
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191 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู ่3 ต าบลภู
ปอ อ าเภอเมือง - บ้านค าน้ า
แซบ หมู ่6 ต าบลนามะเขือ
 อ าเภอสหสัขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 480,000.00 62/2562 ร้านนิชารีย์ วัสดุ
ก่อสร้าง

192 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายโคก
จ่าชัย บ้านโจด หมู ่7 ต าบล
ภปูอ - บ้านหนองแวงใต้   
หมู ่3 ต าบลขมิน้ อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 486,000.00 27/2562 ร้านสาสกุล
พาณิชย์

193 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
สะอาดนาทม หมู ่1ต าบล
ล าคลอง  -บ้านนาเชือกใหม่ 
 ต าบลนาเชือก อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 2,000.00 478,000.00 241/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

194 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
ชุมชน หมู ่4 เทศบาลต าบล
โคกศรี - บ้านท่างาม 
เทศบาลต าบลอุม่เม่า 
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 489,000.00 272/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

195 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายสะพานหนองฮาง
  บ้านโนนส าราญ หมู่1 
ต าบลเหนือ - บ้านดงน้อย 
หมู่13 ต าบลหว้ยโพธิ ์
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 486,000.00 182/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุก์่อสร้าง

196 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านค าม่วง
(เทศบาลต าบลค าม่วง) 
ต าบลทุง่คลอง - บ้านเก่าเด่ือ
(อบต.ทุง่คลอง) ต าบลทุง่
คลอง อ าเภอค าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 490,000.00 316/2562  หจก.รุ่งอนันต์
กาฬสินธุก์่อสร้าง

197 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านค าไผ่ หมู ่
14 ต าบลสามัคคี อ าเภอ
ร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ ์- 
บ้านหนองบัว ต าบลขามเปีย้
  อ าเภอโพธิช์ัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 492,000.00 331/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991
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198 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สายวัด
ปุาอนุสรณ์ ต าบลค าเหมือด
แก้ว  อ าเภอหว้ยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ ์- บ้าน
หนองหว้า หมู ่5 อ าเภอชืน่
ชม  จังหวัดมหาสารคาม

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 410,000.00 299/2562 หจก.ค าเจริญ
ซีเมนต์

199 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านโคกกลาง 
หมู ่3 ต าบลหลุบ อ าเภอ
เมือง - บ้านปอแดง หมู ่2 
ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 492,000.00 201/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

200 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านโหมน หมู ่2 ต าบลหว้ย
โพธิ ์- บ้านสะอาดสมศรี หมู่
 9 ต าบลเหนือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 487,000.00 181/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุก์่อสร้าง 2012

201 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านดงสวาง หมู ่6,17 
ต าบลหว้ยโพธิ ์อ าเภอเมือง -
 บ้านน้ าจัน้ หมู ่7 ต าบล
กมลาไสย อ าเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 489,000.00 180/2562 หจก.บ้านฝาย
แตกก่อสร้าง

202 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านดงน้อย หมู ่13 ต าบล
หว้ยโพธิ ์- บ้านเหล่าค้อ หมู่
 4 ต าบลเชียงเครือ อ าเภอ
เมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 489,000.00 178/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

203 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านดอนม่วง หมู ่9 ต าบล
หว้ยโพธิ ์- บ้านดอนนาแก 
หมู ่8 ต าบลหลุบ อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 431,000.00 423,000.00 179/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

204 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน 
 คสล. สายเลียบคลอง
ชลประทาน4R-LMC บ้าน
ดอนนาแก หมู ่8 ต าบลหลุบ
 - บ้านดอนม่วง  หมู ่9 
ต าบลหว้ยโพธิ ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 492,000.00 121/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา
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205 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ช้างอียอ หมู5่ ต าบลหลุบ - 
ชุมชนสงเปลือย ต าบล
กาฬสินธุ ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 224/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

206 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
หนองบ่อ หนองเปลือยน้อย
 บ้านดอนสนวน หมู ่9 
ต าบลหลุบ อ าเภอเมือง  - 
ต าบลโนนศิลาเลิง   อ าเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 477,000.00 108/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

207 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหวั
หนองแวง บ้านสะอาดใต้ หมู่
 4 ต าบลเหนือ - คลองส่ง
น้ าชลประทาน LMCบ้าน
เหล่าค้อ หมู ่4  ต าบลเชียง
เครือ  อ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 474,000.00 167/2562 หจก.พงษสิ์ทธิ
ซัพลาย

208 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ดงน้อย หมู ่4 ต าบลหนองอิ
เฒ่า - บ้านโคกสาย หมู ่6 
ต าบลหนองตอกแปูน 
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 490,000.00 261/2562หจก.ยุทธชัยการ
โยธา

209 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายจาก
ทางหลวงชนบทหมายเลข 
2025 บ้านหวันาค า หมู ่
18 ต าบลหวันาค า - เขต
ต าบลอิต้ือ อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 493,000.00 52/2562 ร้านพรีเดช

210 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงบัง
 หมู่15 ต าบลหวันาค า 
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ ์- ต าบลศรีสุข หมู ่
3 อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 494,000.00 144/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง

211 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายสวน
ผ้ึง หมู่8 ต าบลเหล่าไฮงาม 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ ์- หว้ยแดง ต าบล
บุง่เลิศ อ าเภอเมยวดี จังหวัด
ร้อยเอ็ด

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 72/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา
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212 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
โนนจันทร์หอม เทศบาล
ต าบลนามน อ าเภอนามน - 
อบต.หลักเหล่ียม  ต าบล
หลักเหล่ียม อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 492,000.00 324/2562 หจก.รดาก่อสร้าง

213 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านดงบัง หมู่9 ต าบลหวันา
ค า อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ ์- บ้านศรีสุข 
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 493,000.00 53/2562 ร้านสังฆทานบ้าน
หอ้ยโข่ง

214 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ดอนขี หมู่5 ต าบลอิต้ือ - 
บ้านสร้างหนิ หมู ่5 ต าบล
หวันาค า อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 489,000.00 123/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

215 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านกุดหว้า 
ต าบลกุดหว้า - บ้านหนอง
หา้ง ต าบลหนองหา้ง อ าเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 494,000.00 69/2562 ร้านวุฒิพงษ์

216 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
เหล่าไฮงาม หมู่9 ต าบล
เหล่าไฮงาม - สะพานหว้ย
จุมจัง บ้านโคกประสิทธิ ์หมู่
 10 ต าบลจุมจัง อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 488,000.00 283/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

217 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านอร่ามมงคล หมู ่9 
ต าบลยางตลาด - บ้านดอน
กลอย หมู ่6 ต าบลหนองอิ
เฒ่า อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 490,000.00 274/2562หจก.ยุทธชัยการ
โยธา

218 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านดงน้อย หมู ่5 ต าบล
หนองอิเฒ่า - บ้านค าไฮ หมู่
 11 ต าบลหนองตอกแปูน 
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 490,000.00 262/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา
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219 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านดงบัง หมู ่15 ต าบลหวั
นาค า -  บ้านดอนขี หมู ่5 
ต าบลอิต้ือ อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 494,000.00 114/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุ ์(1991)

220 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟสัท์
คอนกรีต รหสัทางหลวง
ท้องถิน่ กส  ถ. 1-0002 
สายบ้านโนนศรีสวัสด์ิ-บ้าน
นาอวน อ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินุ์

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

9,999,000.00 9,980,000.00 73/2562 หจก.พงษพ์ชิ
กาฬสินธุก์่อสร้าง

221 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบพาราแอสฟลัท์
คอนกรีตรหสัทางหลวง
ท้องถิน่ กส.ถ.1-0053 
บ้านหว้ยเม็ก-บ้านหว้ยมะทอ
 อ าเภอหว้ยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

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

222 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ดงอัคคะ ต าบลคลองขาม - 
บ้านโพนสิม ต าบลหวันาค า 
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 497,000.00 183/2562 ร้านสังฆทาน
บ้านหอยโข่ง

223 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
หนองหา้ง หมู ่4 ต าบลโนน
นาจาน อ าเภอนาคู - บ้าน
โพนสวาง ต าบลกุดสิมคุ้ม
ใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 490,000.00 153/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา

224 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
บุง่คล้า หมู ่6 บ้านดอน
สวรรค์ หมู ่7 ต าบลบัวขาว -
 บ้านกุดหว้า หมู ่1 ต าบล
กุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 170/2562หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996
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225 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู ่10 บ้าน
โนนส าราญ หมู ่14 บ้านบุง่
คล้า หมู ่6 อบต.บัวขาว - 
บ้านอ่างแก้ว หมู ่14 ต าบล
จุมจัง อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 496,000.00 71/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา

226 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านแจนแลน หมู ่6 ต าบล
แจนแลน - บ้านค้อ  หมู ่2 
ต าบลกุดค้าว อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 87/2562 หจก. เสนีย์การ
โยธา

227 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านดงมัน หมูท่ี ่4
 ต าบลสมสะอาด - บ้านจุม
จัง หมูท่ี ่1 ต าบลจุมจัง 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 329/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

228 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านดงเมือง หมู ่1
 ต าบลเหล่าอ้อย - ฝายสัม
มนพระราชด าริ หนองเริง
เปลือย เขตต าบลร่องค า 
อ าเภอร่องค า จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 490,000.00 287/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

229 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านดอนขีเ้หล็ก 
หมู ่12 ต าบลอุม่เม่า - บ้าน
หลุบข้าว หมู ่7 ต าบลนาดี 
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 493,000.00 139/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา

230 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านทุง่มน  ต าบล
นาบอน - บ้านหนองม่วง 
ต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 496,000.00 469/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา
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231 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านน้อยศรีสุข 
ต าบลเสาเล้า - บ้านหนองกุ
งเผือก ต าบลหนองแสน 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธู์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 282/2562 หจก.พนัธ์พมิล
ก่อสร้าง

232 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาค้อ หมู ่5 
ต าบลกุดโดน - บ้านหนองรัง
 หมูท่ี ่8 ต าบลค าเหมือด
แก้ว อ าเภอหว้ยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 488,000.00 145/2562 หจก.ค าเจริญ
ซีเมนต์

233 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนามะเขือ หมู่
 12 - บ้านโคกเจริญ หมู ่2 
ต าบลนามะเขือ อ าเภอสหสั
ขันธ์ - บ้านโนนชัย ต าบล
ขมิน้  อ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 490,000.00 323/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

234 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาเรียง หมู ่
12 ต าบลสามัคคี อ าเภอ
ร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ ์- 
ต าบลขามเปีย้ อ าเภอโพธิช์ัย
 จังหวัดร้อยเอ็ด

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 490,000.00 373/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง1991

235 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาดี หมู ่9 
ต าบลนาดี -บ้านดอนขีเ้หล็ก
 หมู ่12 ต าบลอุม่เม่า 
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 493,000.00 138/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา

236 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนนโพธิศ์รี 
หมู ่6 ต าบลหนองแปน - 
บ้านโนนค้อ ต าบลธัญญา 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 490,000.00 302/2562 หจก.ป.โอฬาร
ก่อสร้าง
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237 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนนยาง หมู ่
11 ต าบลเหล่าไฮงาม 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธู ์-สะพานหว้ยแดง 
(บ้านโปร่ง) -ต าบลบุง่เลิศ 
อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 496,000.00 80/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

238 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนนสวรรค์  
หมู ่10 บ้านโนนส าราญ หมู่
 14  บ้านบุง่คล้า หมู ่6 
อบต.บัวขาว - บ้านอ่างแก้ว
 หมู่่ 14 บ้านจุมจัง อ าเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 493,000.00 83/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

239 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนนสูงเหนือ 
หมู ่7 ต าบลโนนสูง(สายเข้า
ศูนย์เพาะช ากล้าไม้) - บ้าน
แกเหนือ หมู ่4 ต าบลอิต้ือ 
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 120/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ ์2012

240 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านพทิักษ ์หมู ่4 
ต าบลหว้ยเม็ก เชือ่มบ้านกุด
ท่าลือ หมู ่6 เขตเทศบาล
ต าบลท่าลาดดงยาง อ าเภอ
หว้ยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 493,500.00 88/2562 หจก.อรรถพงษค์ า
ใหญ่

241 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านลาด หมู ่13 
ต าบลหลักเมือง -บ้านโน
นมะค า หมู ่4 ต าบลธัญญา 
อ าเภอกมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 237/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง

242 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านศรีเมือง 
ต าบลร่องค า - ทางหลวง
ชนบท ต าบลสามัคคี อ าเภอ
ร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 490,000.00 288/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง
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243 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านสุขสวัสด์ิ หมู ่
14 ต าบลหลุบ อ าเภอเมือง
 - บ้านนาดี หมู ่8 ต าบลนา
ดี อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 488,000.00 223/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

244 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนองกุง หมุ ่
9 ต าบลเขาพระนอน -บ้าน
ศรีส าราญ หมู ่9 ต าบลเว่อ 
อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 489,000.00 405/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ ์2012

245 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนองกุงเผือก
 หมู ่4 ต าบลหนองแสน - 
หนองบัว หมู ่8 ต าบล
หนองบัว อ าเภอหนองกุงศรี
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 267/2562หจก.ค าเจริญ
ซีเมนต์

246 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนองแก่น
ทราย ต าบลหนองช้าง - 
บ้านหนองแซง ต าบลส าราญ
 อ าเภอสามชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 488,000.00 193/2562 หจก.สุวรรณเวียง

247 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง
 หมู่2 ต าบลหนองใหญ่ - 
บ้านสระแก้ว หมู่7  ทต.ค า
ก้าว ต าบลหนองกุงศรี 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 488,000.00 294/2562 หจก.อรรถพงษ์
ค าใหญ่ก่อสร้าง

248 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนองผือ หมู่1
 ต าบลหนองผือ - บ้านซ้ง 
หมู่4 ต าบลกุดปลาค้าว  
อ าเภอเขาวง  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 492,000.00 254/2562 ร้านประเสริฐ
สุขก่อสร้าง

249 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านหนองสระพงั
 หมู ่3 ต าบลหนองหา้ง - 
บ้านกุดหว้า หมู ่1 ต าบลกุด
หว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 249/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996
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250 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านหนิลาด  หมู่
 2 ต าบลบ่อแก้ว -  บ้านชาด
 หมู ่5 ต าบลนาคู อ าเภอนา
คู จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 490,000.00 142/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา

251 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านหนองหลิูง 
หมู ่3 (ทม.บัวขาว) -  บ้าน
ดงมัน หมู ่4  ต าบลสม
สะอาด  อ าเภอกุฉินารายณ์ 
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 85/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

252 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านหาดทรายมูล
 หมู ่6 ต าบลพมิูล เชือ่ม 
บ้านครองทรัพย์ หมู ่4 
ต าบลทรายทอง อ าเภอหว้ย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 490,000.00 159/2562 หจก.อรรพงษ์
ค าใหญ่ก่อสร้าง

253 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านเหล็ก หมู่10 
ต าบลเหนือ -  ถนนบายพาส
 (กาฬสินธุ ์-สมเด็จ) เขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 493,000.00 39/2562 หจก. สุวิมล

254 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายพนัธ์ราษฐ์บ ารุง 
ถนนซอย 2 บ้านบัวขาว  
หมู่9 (ทม.บัวขาว) -  บ้าน
โนนส าราญ หมู ่14  ต าบล
บัวขาว (อบต.บัวขาว) 
อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 70/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

255 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายคุ้มกาญจนา หมู่
 16 บ้านสายนาเวียง ต าบล
คุ้มเก่า - บ้านโพนนาดี หมู ่4
 ต าบลหนองผือ อ าเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 494,000.00 158/2562 หจก.นามู
พาณิชย์
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256 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กสายโครงกระดูกบ้าน
โพนสวาง หมู ่6 ต าบลกุด
สิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง - 
บ้าน ภแูล่นช้าง  หมู ่1 
ต าบล ภแูล่นช้าง อ าเภอนาคู
  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 489,000.00 390/2562 ร้านไทเกอร์วัสดุ

257 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายถนนโนนข่า บ้าน
สายนาค า หมู ่9 ต าบลนาคู 
(ทต.นาคู) - บ้านบ่อแก้ว  
หมู่1 ต าบลบ่อแก้ว  (อบต.
บ่อแก้ว) อ าเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 489,000.00 380/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา1996

258 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านกลางหมืน่ หมู ่1
ต าบลกลางหมืน่ - บ้าน นา
ใหญ่ หมู ่4  ต าบลม่วงนา 
อ าเภอดอนจาน   จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 479,000.00 471,000.00 344/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง

259 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านขุมขีย้าง  
ต าบลกุดหว้า  อ าเภอกุฉิ
นารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ ์- 
 บ้านค าพอก ต าบลโนนยาง
 อ าเภอหนองสูง  จังหวัด
มุกดาหาร

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 489,000.00 284/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา

260 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านค าไฮ  ต าบล
หนองกุงศร -  บ้านหนองบัว
แดง   ต าบลหนองใหญ่ 
อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 488,000.00 166/2562 หจก.ค าเจริญ
ซีเมนต์

261 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านไชยวาร หมู่
 11 ต าบลหนองบัว - บ้าน
ค าขาม หมู ่13 ต าบลดงมูล
 อ าเภอหนองกุงศรี

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 50/2562 หจก.พนัธุพ์มิล
ก่อสร้าง
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262 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านดอนปอแดง
 หมู ่12 ต าบลหว้ยโพธิ ์- 
บ้านดอนนาแก หมู ่8 
ต าบลหลุบ อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 492,000.00 1842562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

263 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านนาตาล หมู ่
5 ต าบลนาทัน - บ้านเก่าเด่ือ
 หมู ่6 ต าบลทุง่คลอง 
อ าเภอค าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 489,000.00 109/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

264 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนสง่า หมู ่3 
ต าบลหนองกุง - บ้านท่าไคร้
 หมู ่7  ต าบลบึงวิชัย อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 492,000.00 207/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง

265 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านสันเมือง
(เทศบาลต าบลค าม่วง) 
ต าบลทุง่คลอง - บ้าน ค าพิ
มูล(อบต.ทุง่คลอง) ต าบลทุง่
คลอง อ าเภอ ค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 490,000.00 317/2562 หจก.รุ่งอนันต์
กาฬสินธุก์่อสร้าง

266 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนองทุม่  หมู่
 1 ต าบลบึงวิชัย -  บ้าน
หนองม่วง หมู ่10  ต าบล
ล าคลอง  อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 493,000.00 199/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุ ์1991

267 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านหนองหา้ง 
ต าบลหนองหา้ง -  บ้านบัว
ขาว ต าบลบัวขาว  อ าเภอ
กุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 490,000.00 225/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา

268 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังข้าง
โรงเรียนภปูอวิทยาบ้านปุา
นกขาบ หมูท่ี่4 ต าบลภปูอ -
 บ้านโพนพทุธคีรี หมู่6  
ต าบลนามะเขือ อ าเภอสหสั
ขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 488,000.00 24/2562  ร้านฤทธิพร 
พาณิชย์
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269 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายโคก
หมี บ้านหนองแวงเหนือ หมู่
 5 ต าบลภปูอ - บ้าน หนอง
แวงใต้ หมู ่3  ต าบลขมิน้ 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 486,000.00 23/2562 ร้าน มยุรี

270 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายถนน
 รพช. บ้านหนองแวงเหนือ 
หมู่5 ต าบลภปูอ -  วัดตาด
แค ต าบลนาจารย์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 488,000.00 26/2562 ร้านสาสกุล
พาณิชย์

271 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายถนน 
รพช. บ้านหว้ยแสง หมู่1 
ต าบลภปูอ อ าเภอเมือง -  
บ้านค าน้ าแซบ หมู ่6 ต าบล
นามะเขือ  อ าเภอสหสัขันธ์ 
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 486,000.00 25/2562 ร้าน มยุรีก่อสร้าง

272 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
ค าคา หมู ่3 ต าบล โนนศิลา
 อ าเภอสหสัขันธ์ - บ้านท่า
นาจาน  ต าบลค าสร้างเทีย่ง 
 อ าเภอสามชัย  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 486,000.00 134/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

273 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โคกกลาง หมู ่4 ต าบล
หนองแวง อ าเภอสมเด็จ - 
บ้านนามะเขือ หมู ่1 ต าบล
นามะเขือ อ าเภอสหสัขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 482,000.00 220/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ ์2012

274 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน 
โคกเจริญ หมู ่2 ต าบลนา
มะเขือ - บ้าน ถ้ าปลา หมูท่ี่
 3   ต าบลสหสัขันธ์   
จังหวัดกาฬสินธุ"์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 492,000.00 379/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

275 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
ดงสว่าง หมู ่7  ต าบลโนน
ศิลา  อ าเภอสหสัขันธ์  -  
บ้านหนองยาง หมู ่4  ต าบล
เนินยาง  อ าเภอค าม่วง  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 485,000.00 128/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง
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276 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
ดอนจันทร์ หมู ่9 - บ้านค า
น้ าแซบ ต าบลนามะเขือ 
อ าเภอสหสัขันธ์ - บ้านโนน
สวรรค์ หมู ่3 ต าบลภปูอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 475,000.00 63/2562 ร้านณิชารีย์วัสดุ
ก่อสร้าง

277 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
โนนชายส าราญ หมู่11 
ต าบลแซงบาดาล อ าเภอ
สมเด็จ - บ้าน หวันาค า หมู่6
 ต าบล นาบอน อ าเภอค า
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 480,000.00 217/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

278 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
โนนน้ าเกล้ียง หมู ่9 ต าบล
หมูม่น ถนนลาดยางไป บ้าน
ค ากุง หมู ่5 ต าบลศรีสมเด็จ
 อ าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 478,000.00 370/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

279 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนเมือง หมู ่8 ต าบลโนน
ศิลา อ าเภอสหสัขันธ์ - บ้าน
ใหม่ชัยมงคล หมู ่8 ต าบล
โพน อ าเภอค าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 487,000.00 475,000.00 135/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

280 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนศรีสวัสด์ิ ต าบลนาบอน -
 บ้านโพน ต าบลโพน  
อ าเภอค าม่วง  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 478,000.00 332/2562 หจก.วงศ์ไทย
การโยธา

281 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนสวรรค์ หมู ่3  ต าบลภู
ปอ อ าเภอเมือง - บ้านโพน
สว่าง หมู ่4 ต าบลนามะเขือ
 อ าเภอสหสัขันธ์  จังหวัด
กาฬสิน

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 480,000.00 62/2562 ร้านนิชารีย์ วัสดุ
ก่อสร้าง

282 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัด
สายไร่พอ่จันทร์ บ้าน
พทุธรักษา หมู่4   ต าบลเขา
พระนอน -  บ้านตูม หมู่19 
 ต าบลบัวบาน  อ าเภอยาง
ตลาด

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 480,000.00 236/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991
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283 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โพน หมู ่3 ต าบลโพน -  
บ้านสะพานหนิ หมู ่3 
ต าบลนาบอน อ าเภอค าม่วง
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 450,000.00 432,000.00 216/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

284 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน
สะอาดสมศรี หมู2่  ต าบลภู
ปอ - บ้านโจด หมู่6 ต าบล
ภปูอ - บ้าน นาอินทร์แปลง
 หมู่5  ต าบลขมิน้ อ าเภอ
เมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 487,000.00 29/2562 ร้านหสัชัยก่อสร้าง

285 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
บ้านสายปุาแดง หมู ่4 
ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอ
ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ ์-
บ้านอวยศรี หมู ่10 ต าบล
อัคคะค า  อ าเภอโพธิช์ัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 477,000.00 202/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุก์่อสร้าง 2012

286 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองกุง หมู ่1 ต าบลเขา
พระนอน - บ้านขาม  หมู ่3
 ต าบลคลองขาม อ าเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ"์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 477,000.00 269/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

287 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองพอก หมู่1 ต าบล
สะอาดไชยศรี - บ้านหนอง
แคน หมู่3 ต าบลดอนจาน 
อ าเภอดอนจาน  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 480,000.00 244/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ์

288 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองม่วง หมู ่2 ต าบลเนิน
ยาง อ าเภอค าม่วง - บ้านม่วง
เหนือ หมู ่9 ต าบลโนนศิลา 
อ าเภอสหสัขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 497,000.00 212/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

289 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โพนสวาง หมู ่4 ต าบลนา
มะเขือ อ าเภอสหสัขันธ์ - 
บ้านโนนสวรรค์ หมู ่3 
ต าบลภปูอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 487,000.00 113/2562  หจก.สุวิมล 
ก่อสร้าง
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290 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองแวง หมู ่8 ต าบลสง
เปลือย -  บ้านหนองหญ้า
ปล้อง ต าบลยอดแกง 
อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 480,000.00 136/2562 หจก.สายธาร
การโยธา

291 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองแวงใหญ่ หมู ่8 ต าบล
ภปูอ - เขตเทศบาลต าบล 
นาจารย์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ"์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 486,000.00 32/2562 ร้านศุภชัยวัสดุ
ก่อสร้าง

292 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองแวงใหญ่ หมู ่8 ต าบล
ภปูอ - บ้านโนนค าม่วง หมู ่
7 ต าบลนาจารย์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 485,000.00 33/2562 ร้านต้อมมินิมาร์ท
วัสดุก่อสร้างทุกชนิด

293 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
หนาด หมู่5 ต าบลเหนือ - 
บ้านเชียงเครือ  หมู3่ ต าบล
เชียงเครือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 477,000.00 177/2562 หจก.พงสิทธิ
ชัพพลาย

294 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายปุา
โคกกลาง บ้านเดชอุดม หมู ่
1 ต าบลพมิูล อ าเภอหว้ยเม็ก
 - บ้านหนองชุมแสง หมู ่13
 ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 491,000.00 367/2562 หจก.อรรถพงษ์
ค าใหญ่ก่อสร้าง

295 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบ
อ่างเก็บน้ าหว้ยสายนาเวียง 
บ้านนาเวียง หมู ่16 ต าบล
คุ้มเก่า - เขตเทศบาลต าบล
กุดสิม อ าเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 488,000.00 195/2562 หจก. นามู 
พาณิชย์

296 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทาง
บ้านโนนพมิาน หมู่3 
ต าบลพมิูล  - บ้าน ครอง
ทรัพย์    ต าบลทรายทอง 
อ าเภอหว้ยเม็ก  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 477,000.00 291/2562 หจก.พนัธ์พมิล
ก่อสร้าง
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297 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนองปะโอ 
หมู ่9 ต าบลกุดโดน อ าเภอ
หว้ยเม็ก - บ้านนางาม ต าบล
โนนสูง อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธู์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 488,000.00 300/2562 หจก.ค าเจริญ
ซีเมนต์

298 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
มอดินแดง หมู ่8 ต าบลโพน
ทอง -บ้านหนองโพน ต าบล
ไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬ
สินธู์

รายได้จัดเก็บเอง 495,000.00 495,000.00 472/2562 หจก.โชคทวี
ทรัพย์การโยธา 2015

299 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านพรเจริญ ต าบลหนอง
ช้าง - บ้านหนองแซงเหนือ  
ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย
 จังหวัดกาฬสินธุ ์"

รายได้จัดเก็บเอง 490,000.00 447,000.00 192/2562 หจก. สุวรรณ
เวียง

300 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านนามะเขือ หมู ่12 
ต าบลนามะเขือ - บ้าน ถ้ า
ปลา หมู ่3  ต าบลสหสัขันธ์ 
 อ าเภอสหสัชันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 476,000.00 260/2562 ร้านพรรณีทรัพย์

301 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
คลองไผ่ บ้านวังมะพลับ หมู่
 7 ต าบลโนนบุรี - บ้าน
เสริมชัยศรี หมู ่1 ต าบลนิคม
 อ าเภอสหสัขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 328,000.00 312,000.00 196/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

302 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านน้ าพองพฒันา หมู ่11 
ต าบลโคกเครือ - บ้านไทร
ทอง ต าบลดงมูล อ าเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 411,000.00 394,000.00 133/2562 ร้านดีมัน่ก่อสร้าง

303 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  สาย
บ้านนาสมบูรณ์ หมู ่9 
ต าบลสหสัขันธ์ - บ้าน โคก
สง่า หมู ่5 ต าบล โนนน้ า
เกล้ียง  อ าเภอสหสัขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 486,000.00 112/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง
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304 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านสิงหส์ะอาด หมู ่6 
ต าบลสหสัขันธ์ - บ้านโนน
ปลาขาว  หมู ่8 ต าบลภสิูงห์
  อ าเภอสหสัชันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 484,000.00 116/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ ์2012

305 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านค าตาใกล้ หมู ่12 - 
ถนนลาดยางสายวัดพทุธ
นิมิต(ภคู่าว) บ้านนาสีนวล 
หมู ่5 ต าบลสหสัขันธ์ - บ้าน
โนนบุรี ต าบลโนนบุรี 
อ าเภอสหสัขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 433,000.00 414,000.00 205/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

306 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนศาลาทอง หมู ่9 ต าบล
โนนแหลมทอง - คุ้มหนอง
บัวลอย - บ้านนามะเขือ หมู่
 12 ต าบลนามะเขือ 
อ าเภอสหสัชันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 477,000.00 265/2562 หจก.สหแท่น
ทอง ก่อสร้าง

307 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณสถานีจอดรถ
โดยสารเทศบาลต าบล โนน
บุรี ต าบลโนนบุรี - ต าบลส
หสัขันธ์  อ าเภอสหสัขันธ์   
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 495,000.00 487,000.00 377/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง1991

308 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
พทุธรักษา หมู ่4  ต าบลเขา
พระนอน  -  บ้านแดง  หมู ่
3  ต าบลบัวบาน  อ าเภอ
ยางตลาด  จังหวัดกาฬสิธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 479,000.00 270/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

309 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้าน
หว้ยแสงกลาง หมู ่9 ต าบล
ภปูอ - บ้านโคกใหญ่ ต าบล
ขมิน้ อ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 485,000.00 35/2562 ร้านกฤษณ์พาณิช

310 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหน้า
สนามกอล์ฟนาจารย์ บ้าน
สะอาดสมศรี หมู ่2 ต าบลภู
ปอ - บ้านโคกล่าม หมู ่3 
ต าบลไผ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 476,000.00 58/2562 ร้านยุพเยาว์พาณิช
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311 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนน
ชาด หมู่8 ต าบลหนองแวง 
อ าเภอสมเด็จ - บ้านยอด
แกง หมุ ่1,2 อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 379,000.00 367,000.00 94/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

312 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
หามแห หมู ่9 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง - ต าบล
ม่วงนา อ าเภอดอนจาน 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 480,000.00 263/2562 หจก.พงษสิทธิ
ซัพพลาย

313 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายปุา
จิกหนา บ้านหนองแวงเหนือ
 หมูท่ี ่5 ต าบลภปูอ อ าเภอ
เมือง - บ้านโพนค าพทุธคีรี 
หมูท่ี ่5 ต าบลนามะเขือ 
อ าเภอสหสัขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 486,000.00 31/2562 ร้านยุพเยาว์
พาณิชย์

314 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองบัว ต าบล หนอง
บัว - บ้านหนองสรวง ต าบล
หนองสรวง อ าเภอหนองกุง
ศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 415,000.00 397,000.00 157/03/2562 หจก.แสน
ศรีพมิพก์ารโยธา

315 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองกบ ต าบลโคก
เครือ - บ้านนาคลองแสน 
ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 475,000.00 104/2562 ร้านดีมัน่

316 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านสระแก้ว ต าบลหนองกุง
ศรี (เขต เทศบาลต าบลค า
ก้าว) - บ้านโนนศิลา  เขต
เทศบาล ต าบลหนองกุงศรี  
อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 476,000.00 162/2562 ร้านมัน่คง
พาณิชย์ วัสดุก่อสร้าง

317 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านหว้ยยางดง ต าบล โคก
เครือ - บ้านนาคลองแสน 
ต าบลหนองใหญ่  อ าเภอ
หนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 473,000.00 103/2562 ร้านดีมัน่
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318 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หน้า
เทศบาลต าบลหนองบัว 
ต าบลหนองบัว -  บ้าน
หนองสรวง  ต าบลหนอง
สรวง อ าเภอหนองกุงศรี

รายได้จัดเก็บเอง 23,000.00 477,000.00 206/2560 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง

319 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
โคกครึม ต าบลหนองหนิ - 
บ้านทับปลา ต าบลหนอง
สรวง อ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 475,000.00 172/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

320 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านหนองบัวชุม หมู่2 
ต าบลหนองหนิ - บ้าน นาบง
 ต าบลหนองสรวง อ าเภอ
หนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 476,000.00 173/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

321 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบ
เสริมผิวแอสฟลัติกคอนกรีต 
(OVERLAY) สายบ้านดงมูล 
หมู่11  ต าบลดงมูล - บ้าน
พรมลี หมู ่2 ต าบลหนองบัว
 อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 999,000.00 761,200.00 251/2562 บริษทั ทราย
ชลทิศ

322 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย
บ้านค้อ หมู ่4 ต าบลล าหว้ย
หลัว อ าเภอสมเด็จ - บ้าน
หนองน้อย หมู ่7 ต าบลสง
เปลือย อ าเภอนามน - บ้าน
โคกศรี หมู ่2 ต าบลค าบง 
อ าเภอหว้ยผ้ึง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 293,000.00 285,000.00 125/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

323 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
เรียบคลองชลประทาน RMC
 ฝ่ังขาว บ้านโปโล  หมู ่10 
ต าบลกมลาไสย  อ าเภอ
กมลาไสย -  บ้านสว่าง หมู ่
2  ต าบลโนนศิลาเลิง  
อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 485,000.00 20/2562 สุวิมลก่อสร้าง
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324 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน
สะอาดไชยศรี หมู8่  ต าบล
กมลาไสย - บ้านสว่าง หมู่2
 ต าบลโนนศิลาเลิง  อ าเภอ
ฆ้องชัย   จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 491,000.00 174/2562 หจก.คูสกุล
คอนกรีต

325 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
หนองโสน บ้านสมสนุก  หมู่
8 (สายดงทรัพย์รีสอร์ท) 
ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ - บ้าน
หนองย่าโยน หมู่3  ต าบลสง
เปลือย  อ าเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 487,000.00 485,000.00 119/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ ์2012

326 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลุกรังบ้าน หว้ย
แสง หมู1่ ต าบลภปูอ - บ้าน
โนนชัย หมู่7 ต าบลขมิน้ 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 34/2562 ร้านกฤษณ์พาณิช

327 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
หนองแวงใหญ่ หมู่8 ต าบล
ภปูอ -  บ้านหนองแวงใต้  
หมู่3 ต าบลขมิน้  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 485,000.00 30/2562 ร้านต้อมมินิมาร์ท
วัสดุก่อสร้าง

328 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายคุ้มกาญจนา 
บ้านสายนาเวียง หมู ่16 
ต าบลคุ้มเก่า (ทต.กุดสิม) - 
บ้านดอกแก้วใหม่ หมู ่8 
ต าบลคุ้มเก่า(อบต.คุ้มเก่า) 
อ าเภอเขาวง  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 494,000.00 55/2562 หจก. นามูพาณิชย์

329 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายก้าน
กล้วย บ้านโนนส าราญ หมู่5
 ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่  อ าเภอ
เขาวง - บ้านชาด หมู่8 
ต าบลนาโก  อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 489,000.00 318/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ ์2012

          รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 75



ขอ้
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

330 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายข้างล าหว้ยโปร่งดู่
 บ้านบัวขาว หมู ่15 
(เทศบาลเมืองบัวขาว) - 
บ้านแจนแลน หมู ่8 ต าบล
แจนแลน อ าเภอกุฉินารายณ์
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 186/2562 หจก.เสนีย์การ
โยธา 1996

331 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคุ้มนาคลองหลัง
วัดปุาอินทรนิมิต หมู่14 
ต าบลคุ้มเก่า (ทต.กุดสิม) - 
โคกมะลิ หมู2่ ต าบลสระพงั
ทอง อ าเภอเขาวง  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 490,000.00 343/2562 ร้านชัชเจนวัสดุ
ก่อสร้าง

332 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายจากถนน
ขอนแก่น-โพนทอง ต าบล
ร่องค า - บ้านหนองคู ต าบล
เหล่าอ้อย  อ าเภอร่องค า 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 392/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

333 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายจากทีว่่าการ
อ าเภอร่องค า ต าบลร่องค า -
 ทางหลวงชนบท ต าบล
สามัคคี อ าเภอร่องค า 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 497,000.00 102/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

334 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเทศบาล 2 ช่วง
สุดถนนคอนกรีตเทศบาล9 
 หมู่13 ทม.บัวขาว - บ้าน 
หนองหลิูง หมู่16  ต าบลบัว
ขาว  อ าเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 494,000.00 68/2562 ร้านวุฒิพงษ์

335 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านค าเชียงยืน 
ต าบลนิคม - ถนนลาดยาง
สาย 227 บ้านปุากล้วย 
ต าบลโนนน้ าเกล้ียง  
อ าเภอสหสัขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 189/2562 หจก.จีระศักด์ิ 
ก่อสร้าง
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336 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านโคกศรี  หมู่
 5 ต าบลอุม่เม่า - เขตต าบล
ดอนสมบูรณ์  อ าเภอยาง
ตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 491,000.00 221/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุ์

337 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านตาดดงเค็ง 
หมู ่2 ต าบลนิคม -  บ้าน
โนนศึกษา หมู ่11  ต าบล
โนนบุรี อ าเภอสหสัขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 492,000.00 188/2562 หจก.จีรศักด์ิ
ก่อสร้าง

338 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน  คสล. สายหลัง
โรงเรียนสองหอ้ง บ้านสอง
หอ้ง ต าบลร่องค า - ทาง
หลวงชนบท บ้านด่านใต้ 
ต าบลเหล่าอ้อย อ าเภอร่อง
ค า  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 429/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

339 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านไชยวาร หมู่
 9 ต าบลหนองบัว - บ้านนา
บง ต าบลหนองสรวง อ าเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 491,000.00 273/2562 หจก.พนัพมิล
ก่อสร้าง

340 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
 ทุง่ใหญ่บ้านหว้ยแสง หมูท่ี ่
1 ต าบลภปูอ - บ้านโนนชัย 
 หมูท่ี่7 ต าบลขมิน้  อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 487,000.00 28/2562 ร้านหสัชัยก่อสร้าง

341 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
นาเชือกใต้ หมุ่1 ต าบลนา
เชือก - บ้านโนนหวัช้าง - 
บ้านนากุง ต าบลเขาพระ
นอน อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 480,000.00 242/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง

342 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
โนนเขวา หมู ่4 ต าบลฆ้อง
ชัยพฒันา - บ้านกุดเชือม 
หมู ่3 ต าบลล าชี อ าเภอ
ฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 474,000.00 289/2562  หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง
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343 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนค าม่วง หมู่7 ต าบลนา
จารย์ - ปุานกขาบ หมู่4 
ต าบลภปูอ  อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 477,000.00 59/2562 ร้านทรัพย์รุ่งเรือง

344 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
โนนสวรรค์  ต าบลนาเชือก -
 เขต ต าบลบัวบาน  อ าเภอ
ยางตลาด

รายได้จัดเก็บเอง 495,000.00 478,000.00 117/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

345 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
หมูม่น  หมุ่1  ต าบลหมูม่น -
 บ้านหลุบเปลือย   ต าบลศรี
สมเด็จ อ าเภอสมเด็จ  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 494,000.00 477,000.00 238/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง

346 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายหลังโรงเรียนสอง
หอ้ง บ้านสองหอ้ง  ต าบล
ร่องค า - ทางหลวงชนบท 
บ้านด่านใต้  ต าบลเหล่าอ้อย
  อ าเภอร่องค า  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 494,000.00 490/2560 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

347 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจาก
เขือ่นล าปาว บ้านค าคา 
ต าบลโนนศิลา - 
ถนนลาดยางบ้านนาสีนวล -
 สิงหส์ะอาดทีว่่าการอ าเภอ 
สหสัขันธ์  อ าเภอสหสัขันธ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 494,000.00 432/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุ ์1991

348 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนนสามัคคี 
หมู่4  ต าบลโนนบุรี - บ้าน
ค าเชียงยืน หมู3่ ต าบลนิคม 
 อ าเภอสหสัขันธ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 400/2562 หจก.จีระศักด์ิ
ก่อสร้าง

349 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนศรทอง หมู่8  ต าบลนา
มะเขือ อ าเภอ สหสัขันธ์  - 
บ้านหนองแวง ต าบลหนอง
แวง อ าเภอสมเด็จ  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 378/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุก์่อสร้าง
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350 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้าน
หนองกุง  หมู ่2  ต าบลเขา
พระนอน -  บ้านโนนสวรรค์
 หมูท่ี่12  ต าบลนาเชือก   
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 478,000.00 312/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

351 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น บ้านโพธิช์ัย หมูท่ี่23 
ต าบลบัวบาน  -  บ้านนา
เชือกใต้  หมู ่1 ต าบลนา
เชือก  อ าเภอยางตลาด  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 333/ หจก.บัวหลวงพาณิช 
1996

352 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โนนค าม่วง หมู ่7  ต าบลนา
จารย์ อ าเภอเมือง - บ้าน
พรสวรรค์ หมู ่10 ต าบล
หนองแวง อ าเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 482,000.00 243/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ ์2012

353 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านใหม่ค า  หมู่
14 ต าบลหว้ยโพธิ ์อ าเภอ
เมือง - บ้านฟากปาว  หมู่14
 ต าบลกมลาไสย  อ าเภอ
กมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 502/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุก์่อสร้าง 2012

354 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านหาดทรายมูล
 หมู ่6 ต าบลพมิูล เชือ่ม 
บ้านครองทรัพย์ หมู ่4 
ต าบลทรายทอง อ าเภอหว้ย
เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 490,000.00 210/2562 หจก.อรรถพงษ์
ค าใหญ่ก่อสร้าง

355 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกล าหว้ยแก้งตอนล่าง 
บ้านนาบอน หมู ่2 ต าบล
นาบอน - บ้านโพน หมู ่2 
ต าบลโพน อ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 478,000.00 105/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

356 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกล าหว้ยยาง บ้านโพน
 หมู่1 (ทต.โพน) ต าบลนา
บอน - บ้านคลองเตย หมู่5 
(อบต.โพน)  อ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 461,000.00 106/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา
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357 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกล าหว้ยคลองนาเรียง
 บ้านหนองบัว หมู ่10 
ต าบลหนองบัว - เขต บ้าน
นาบง หมู ่3 ต าบลหนอง
สรวง อ าเภอหนองกุงศรี  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 478,000.00 15/2562  หจก.รชต  
กาฬสินธุก์่อสร้าง

358 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกล าหว้ยค าขาม บ้าน
นางาม ต าบลโคกเครือ - 
บ้านค าขาม  ต าบลดงมูล 
อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 459,000.00 279/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุ์

359 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกหนองแสง บ้านโหมน
 หมูท่ี ่1 ต าบลหว้ยโพธิ ์- 
บ้านฟากปาว หมูท่ี ่14 
ต าบลกมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 488,000.00 438/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

360 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกหนองเปลือยน้อย
สาธารณประโยชน์ บ้าน
ดอนสนวน หมู่9 ต าบลหลุบ
 - ต าบลโนนศิลาเลิง อ าเภอ
ฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 494,000.00 430/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

361 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกล าหว้ยสีทน บ้านนา
คอกควาย หมู่1 ต าบล
หนองกุง  อ าเภอเมือง - 
บ้านหนองแวงใต้ หมู ่3  
ต าบลขมิน้ อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 462,000.00 56/2562 ร้านกฤษพ์าณิชย์

362 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกล าหว้ยหนองสอ
ตอนบน บ้านนาอินทร์แปลง
 หมู่5 ต าบลขมิน้ - บ้าน
หนองสอใต้ หมู่2 ต าบลล า
ปาว  อ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 461,000.00 57/2562  ร้านกฤษพ์าณิช

363 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกกุดเชือก บ้านหนอง
บัว หมูท่ี ่4 ต าบลโพนทอง -
 เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 497,000.00 278/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

364 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกล าหว้ยค ากอไผ่ บ้าน
ชัยศรีสุข หมู ่6 ต าบลยางอุม้
 อ.ท่าคันโท - บ.ดงจันทร์ 
หมู ่7 ต าบลดงสมบูรณ์ 
อ าเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 462,000.00 143/2562 หจก.ฮ.เจริญรุ่ง
ก่อสร้าง
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365 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกล าหว้ยค าจ าปา บ้าน
ดงกลาง หมู ่3 ต าบลดง
สมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่
 6 ต าบลยางอุม้ อ าเภอท่า
คันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 463,000.00 144/2562 หจก.ฮ เจริญรุ่ง
ก่อสร้าง

366 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกล าหว้ยทราย บ้านกุง
เก่า  หมู ่8 ต าบลกุงเก่า - ภู
โน หมู ่11  ต าบลกุดจิก 
อ าเภอท่าคันโท  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 462,000.00 229/2562 หจก.ฮ เจริญรุ่ง
ก่อสร้าง

367 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกล าหว้ยมูลตอนบน  
บ้านนาตาล หมู ่3 ต าบลนา
ตาล อ าเภอท่าคันโท - บ้าน
ภฮัูง  ต าบลดงมูล อ าเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 463,000.00 228/2562 หจก.ฮ เจริญรุ่ง
กาฬสินธุ์

368 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายถนนพฒันาใหม่ 
บ้านหนองคอนชัย หมู่10 
ต าบลหลุบ อ าเภอเมือง - 
บ้านปอแดง หมู่1  ต าบลนา
ดี อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 444,000.00 432,000.00 197/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

369 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านดงบังเก่า หมู่
 11  ต าบลหว้ยโพธิ ์อ าเภอ
เมือง - บ้านหวัขวา หมู ่12 
 ต าบลหลักเมือง อ าเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 495,000.00 297/2562 หจก.คู่สกุล
คอนกรีต

370 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านทุง่สว่าง หมู่
16 ต าบลล าพาน - ดอนฝูาย
 อ าเภอเมือง เชือ่มต่อถนน
สาย กส.1010 บ้านดอน
ยานาง หมู ่1 ต าบลดอน
สมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 496,000.00 493,000.00 516/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง
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371 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
ดงไร่  หมู3่  ต าบลโนน
แหลมทอง  -  บ้านม่วง
กุญชร  หมู่6 ต าบลโนนศิลา 
 อ าเภอสหสัขันธ์   จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 490,000.00 243/2560 ร้านหสัไชย
ก่อสร้าง

372 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองเลิงเปือย  
หมู่11 ต าบลสามัคคี  - บ้าน
โพนงาม ต าบลโพนงาม  หมู่
1   อ าเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 524/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

373 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านร่องค า หมู3่  
ต าบลร่องค า  อ าเภอร่องค า
 - บ้านฟากปาว ต าบลกมลา
ไสย อ าเภอกมลาไสย

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 395/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

374 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านหนองจาน 
หมู่1 ต าบลโนนสูง  อ าเภอ
ยางตลาด - บ้านค ามันปลา 
 ต าบลค าเหมือดแก้ว  
อ าเภอหว้ยเม็ก  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 494,000.00 353/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา

375 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโพนสิม หมู ่
14  ต าบลหวันาค า - บ้าน
แก  หมู ่3 ต าบลอิต้ือ 
อ าเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 414/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย1์996

376 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านโคกค่าย หมู่
 3 ต าบลหวันาค า - บ้าน
ยางค า หมู ่7,12 ต าบลอิต้ือ
 อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 494,000.00 413/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996

377 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ข้างอนามัยบ้านดงบัง
 หมู ่12 ต าบลหวันาค า - 
บ้านยางค า หมู ่ 7,12 
ต าบลอิต้ือ  อ าเภอยางตลาด
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 415/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996
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378 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านโคกค่าย หมู่
 3  ต าบลหวันาค า - บ้าน
สร้างมิง่ หมู ่2 ต าบลโนนสูง
 อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 495,000.00 416/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996

379 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านบ้านขาม หมู่
3 ,1 ,15 ต าบลคลองขาม -
 ถนนสายหลักต าบลเขาพระ
นอน   อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 496,000.00 340/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา

380 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
หนองกุงเหนือ หมู ่2 ต าบล
เขาพระนอน  บ้านหนองกาว
   ต าบลนาเชือก   อ าเภอ
ยางตลาด

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 338/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996

381 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคกเครือ หมู่3 
ต าบลอุม่เม่า    - บ้านคลอง
คู่ หมู ่6 ต าบลนาดี  อ าเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 492/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

382 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
ค าสร้างเทีย่ง หมู ่1 ต าบล
ค าสร้างเทีย่ง - บ้านหนองกุ
งน้อย หมู ่9 ต าบลส าราญใต้
 อ าเภอสามชัย  จังหวัด
กาฬสินธุ์

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

383 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนองแสง
น้อย หมู่4  ต าบลผาเสวย - 
บ้านหนองปุาอ้อย หมู่1 
ต าบลล าหว้ยหลัว  อ าเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 439/2562หจก.สทวีวัฒนา
 คอนสตรัคชัน่

384 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
ขมิน้ หมู่7  ต าบลผาเสวย  
อ าเภอสมเด็จ - บ้านค าม่วง 
 ต าบลค าบง  อ าเภอหว้ยผ้ึง 
  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 410/2562 หจก.กรีติเจริญ
ก่อสร้าง
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385 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น  บ้านหนองม่วง  หมู่9 
 ต าบลเนินยาง - บ้านทุง่มน
 หมู ่8  ต าบลนาบอน  
อ าเภอค าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 478,000.00 252/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

386 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านกุดฆ้องชัย  
ต าบลฆ้องชัยพฒันา - บ้าน
โนนแดง  หมู ่1 ต าบลล าชี  
อ าเภอฆ้องชัย    จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 495,000.00 497/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ2์012

387 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
เหล่าใหญ่ หมู ่1 ต าบลเหล่า
ใหญ่  - ต าบลแจนแลน 
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 486,000.00 457/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

388 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนาบง ต าบล
หนองสรวง  -   บ้านหนอง
บัวชุม  หมู่2  ต าบลหนอง
หนิ  อ าเภอหนองกุงศรี   
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 490,000.00 478/2562  หจก.พนัพมิล
ก่อสร้าง

389 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกคลองน้ าปุาบ้านโปโล
 หมู ่8  ต าบลกมลาไสย  
อ าเภอกมลาไสย - บ้านลาด 
(อบต.หลักเมือง)  ต าบลหลัก
เมือง  อ าเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 487/2562 หจก.สุวิมล
ก่อสร้าง

390 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

"ขุดลอกล าหว้ยดอนพยุง 
บ้านโคกกลาง หมู่6 ต าบล
กุดจิก - บ้านค าแคน หมู่7 
ต าบลกุงเก่า อ าเภอท่าคันโท
 จังหวัดกาฬสินธุ ์   "

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 498/2562 หจก. ฮ.เจริญ
รุ่งก่อสร้าง

391 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกล าหว้ยส้มโฮ้งตอน
เหนือ บ้านกุดกว้าง หมู ่3 
ต าบลหลักเมือง - บ้านฟาก
ปาว หมู่14  ต าบลกมลาไสย
 อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 498,000.00 431/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง
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392 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ขุดลอกคลองระบายน้ า 
D24-RMC บ้านสะอาดชัย
ศรี หมู8่ - บ้าน สงเปลือย 
หมู่7 ต าบลธัญญา  อ าเภอ
กมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 313/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

393 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านค าไผ่ หมู่14 
 ต าบลสามัคคี อ าเภอร่องค า
 จังหวัดกาฬสินธุ ์ - อ าเภอ
โพธิช์ัย   จังหวัดร้อยเอ็ด

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 448/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

394 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนนสามัคคี 
หมู่1  ต าบลสามัคคี อ าเภอ
ร่องค า - บ้าน ดงเมือง ต าบล
เหล่าอ้อย   อ าเภอร่องค า  
อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 495,000.00 495/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

395 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านเมย หมู่5  
ต าบลดงลิง  บ้านท่าเพลิง  
หมู่1  ต าบลเจ้าท่า  อ าเภอ
กมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 341/2562 หจก.คู่สกุล
คอนกรีต

396 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้าน
 ท่าใหม่ หมู่6 ต าบลเจ้าท่า -
   บ้านสีถาน หมู่10  ต าบล
ดงลิง   อ าเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 490,000.00 488,000.00 320/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ2์012

397 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านลาด หมู ่7,13  
ต าบลหลักเมือง  - บ้านโน
นมะค้ า หมู ่4  ต าบลธัญญา 
  อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 496,000.00 459/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

398 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเลียบคลอง
ชลประทานบ้านโจด หมู่10
 ต าบลเจ้าท่า - บ้านหนองตุ
 หมู่3 ต าบลธัญญา อ าเภอ
กมลไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 493/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง
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399 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านบึงไฮ หมู่
4,14  ต าบลหลักเมือง - 
บ้านบ่อ หมู่2  ต าบลธัญญา
 อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 463/2562 หจก.สินยิง่
ก่อสร้าง

400 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล้กสายบ้านเก่าน้อย หมู่3
 ต าบลเจ้าท่า - บ้านแวง หมู่
6 ต าบลดงลิง อ าเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 497,000.00 458/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991

401 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านท่า
ใหม่  หมู่6 ต าบลเจ้าท่า  
อ าเภอกมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ ์- บ้านเลิงคา 
ต าบลดินด า อ าเภอจังหาร  
จังหวัดร้อยเอ็ด

รายได้จัดเก็บเอง 490,000.00 487,000.00 328/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ์

402 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
เลียบคลองชลประทานบ้าน
โจด  หมู่10 ต าบลเจ้าท่า - 
บ้านเมย ต าบลดงลิง หมู่5 
ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 490,000.00 490,000.00 308/2562 หจก.คู่สกุล
คอนกรีต

403 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังเรียบ
คลองชลประทานRMC ฝ่ัง
ซ้าย บ้านบ่อ หมู่2 ต าบล
ธัญญา -  บ้านโปโล หมู่
10,13  ต าบลกมลาไสย  
อ าเภอกมลาไสย  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 490,000.00 487,000.00 518/2562 หจก.ตะนอย
กาฬสินธุ2์012

404 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังเรียบ
คลองชลประทาน RMC 
บ้านข้าวหลาม หมู่16 
ต าบลกมลาไสย  อ าเภอ
กมลาไสย - บ้านนาสีนวล 
หมู่6 ต าบลโนนศิลาเลิง  
อ าเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 490,000.00 486,000.00 304/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง
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405 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังเรียบ
คลองชลประทาน 7R - 
RMCบ้านข้าวหลาม หมู่16 
ต าบลกมลาไสย - บ้านสง
เปลือย หมู่7 ต าบลธัญญา 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 490,000.00 487,000.00 305/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุ์

406 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
เรียบคลองชลประทาน
8R-RMC บ้านสงเปลือย 
หมู่7 อบต.ธัญญา - บ้านแก
 หมู่1 ทต.ธัญญา  อ าเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 490,000.00 487,000.00 352/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง  1991

407 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านท่างาม หมู่6 
 ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย
 จังหวัดกาฬสินธุ ์- อ าเภอ 
วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 495,000.00 522/2562  หจก.สุวรรณ
เวียงก่อสร้าง

408 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   สายอุดมศิริ 4 บ้าน
บัวขาว หมู่12(ทม.บัวขาว) -
 บ้านนาโก หมู่4(อบต.นาโก)
    อ าเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 421/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996

409 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   สายศาลาแดง ซอย 
3 บ้านบัวขาว หมู่15(ทม.
บัวขาว) บ้านแจนแลน  หมู ่
8 (อบต.แจนแลน) อ าเภอ
กุฉินารายณ์   จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 440/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996

410 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายพร้อมพนัธ์ ซอย
 3 บ้านบัวขาว หมู่13 (ทม.
บัวขาว) - บ้านบัวขาว หมู่
15(อบต.บัวขาว) อ าเภอกุฉิ
นารายณ์    จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 422/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย1์996
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411 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองหลิูง หมู่3  
(อบต.บัวขาว) - บ้านหนอง
หลิูง หมู่3 (ทม.บัวขาว) 
อ าเภอกุฉินารายณ์    
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 494,000.00 426/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996

412 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเหล่าใหญ่ หมู่7 
ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉิ
นารายณ์  บ้านโนนศาลา 
หมู่3  ต าบลภแูล่นช้าง  
อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 496,000.00 496/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย1์996

413 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย บ้านเหล่าใหญ่ 
หมู่8 ต าบลเหล่าใหญ่ 
อ าเภอกุฉินารายณ์ - บ้าน
โนนนาค า หมู ่5   ต าบลภู
แล่นช้าง   อ าเภอนาคู   
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 441/2562 หจก.บ้านหลวง
พาณิชย์ 1996

414 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านกุดฝ่ังแดง หมู่
6    ต าบลเหล่าใหญ่  บ้าน
หนองฟาูเล่ือน หมู่5 ต าบล
แจนแลน อ าเภอกุฉินารายณ์
  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 466/2562หจก.บัวหลวง
พาณิชย์

415 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชาวไร่พฒันาบ้าน
กุดหว้า  หมู1่3 ต าบลกุด
หว้า  ต าบลเหล่าไฮงาม 
อ าเภอกุฉินารายณ์    
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 467/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย1์996

416 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบุง่คล้า หมู่5 
(อบต.บัวขาว) -บ้านบัวขาว 
หมู่9 (ทม.บัวขาว)  อ าเภอ
กุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 423/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์
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417 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านหนองแข้ 
ต าบลจุมจัง - บ้านกลาง - 
บ้านโนนยาง  ต าบลเหล่าไฮ
งาม  อ าเภอกุฉินารายณ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 496,000.00 425/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์

418 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหว้ยแดง 
ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉิ
นารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ ์-
 บ้านโนนประก่อ อ าเภอดง
หลวง   จังหวัดมุกดาหาร

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 424/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996

419 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบัวขาว - สมเด็จ  
 ซอย 8  หมูท่ี ่15  (ทม.บัว
ขาว) -  บ้านบัวขาว หมูท่ี ่
15 (อบต.บัวขาว)  อ าเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 337/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย์ 1996

420 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบัวขาว - เขาวง 
ซอย26 หมู่12(ทม.บัวขาว)
 - บ้านบัวขาว หมู่12 
(อบต.บัวขาว)  อ าเภอ กุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 442/2562 หจก.บัวหลวง
พาณิชย1์996

421 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
หนองหนิ  หมู่6  ต าบล
หนองหนิ   อ าเภอหนองกุง
ศรี - บ้าน ดงจันทร์ หมู่7 
ต าบลดงสมบูรณ์ อ าเภอท่า
คันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 365/2562 ร้านมัน่คง
พาณิชย์วัสดุก่อสร้าง

422 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเลียบคลองชลประทาน
 หมู่4 ต าบลอิต้ือ - บ้านโนน
สูงเหนือ หมู่7 ต าบลโนนสูง 
(สายเข้าศูนย์เพาะช ากล้าไม้)
 อ าเภอยางตลาด  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 497,000.00 488/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991
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423 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 201 
บ้านหวันาค า  หมู่2 ต าบล
หวันาค า - บ้านดอนขี หมู่5 
ต าบลอิต้ือ อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 396/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา

424 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านสา หมู่14,7 
ต าบล คลองขาม - บ้านแก 
ต าบลอิต้ือ  อ าเภอยางตลาด
  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 357/2562 หจก.
ยุทธชัยการโยธา

425 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนางาม หมู่6 
ต าบลโนนสูง อ าเภอยาง
ตลาด - วัดวังโพธิ ์ บ้านค า
ปะโอ  ต าบลกุดโดน  
อ าเภอหว้ยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 497,000.00 41/2562 หจก.ยุทธชัยการ
โยธา

426 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านร่มเย็น 
ต าบลบัวบาน อ าเภอยาง
ตลาด - บ้านดงเมือง ต าบล
ล าพาน อ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 374/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง

427 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโนนปุากล้วยบ้าน
โพนวิมาน หมู่7 ต าบลกุด
สิมคุ้มใหม่ อ าเภอเขาวง - 
ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนา
คู  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 497,000.00 507/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง1991

428 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนถอนกรีตเสริม
เหล็ก สายคุ้มคลองไผ่ หมู่
13 ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่  
อ าเภอเขาวง - ต าบลภแูล่น
ช้าง อ าเภอนาคู จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 451/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991
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429 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ถนนคอนกรีตสายหนองทุง่
หลวง บ้านโนนศิวิไล หมู่11
 ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ - 
เทศบาลต าบลกุดสิม (ต าบล
กุดสิมคุ้มเก่า) อ าเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 508/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

430 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนากระเดา  
หมู่5   ต าบลสายนาวัง  
อ าเภอนาคู  - เทศบาล
ต าบลนาคู  อ าเภอนาคู  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 495,000.00 406/2562 หจก.กีรติเจริญ
ก่อสร้าง

431 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนองสระพงั 
หมู่2 ต าบลนาทัน อ าเภอค า
ม่วง -  บ้านหว้ยยาง หมู่4   
ต าบลหนองช้าง อ าเภอสาม
ชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 497,000.00 468/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

432 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านสูงเนิน หมู่10
  ต าบลเนินยาง อ าเภอค า
ม่วง - บ้านม่วงเหนือ หมู่9  
ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสั
ขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 527/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

433 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านค าม่วง ต าบล
ทุง่คลอง - บ้านโพนแพง 
ต าบลดินจี ่ อ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 460/2562 หจก. รุ่งอนันต์
กาฬสินธุก์่อสร้าง

434 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน 
ค าพมิูล หมู่11 ต าบลทุง่
คลอง - บ้านหว้ยยาง หมู่4  
ต าบลหนองช้าง อ าเภอสาม
ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 493,000.00 492,000.00 501/2562 หจก.วงศ์ไทย
การโยธา
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435 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
แน่น หมู่7 บ้านโนนศรีสวัสด์ิ
 ต าบลนาบอน  -บ้านบัว
สามัคคี หมู่12  ต าบลแซง
บาดาล อ าเภอสมเด็จ  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 470/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

436 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่1 บ้านหนองพอก 
ต าบลสะอาดไชยศรี - เขต 
ทต.ดอนจาน อ าเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 292/2562 หจก.คู่สกุล
คอนกรีต

437 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านกุดครอง หมู่7
 ต าบลดอนจาน อ าเภอดอน
จาน -  บ้านเชียงเครือ หมู ่3
 ต าบลเชียงเครือ  อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 495,000.00 290/2562 หจก.คู่สกุล
คอนกรีต

438 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านดงอุดม หมู่12
 (สายวัดปุาดงอุดมพฒันา
ราม) ต าบลดงพยุง อ าเภอ
ดอนจาน - บ้านกลางหมืน่ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 496,000.00 409/2562 หจก.กรีติเจริญ
ก่อสร้าง

439 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านภเูงิน หมู่8 
ต าบลสะอาดไชยศรี อ าเภอ
ดอนจาน -  ต าบลนาจ าปา 
อ าเภอดอนจาน  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 493,000.00 510/2562  หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง1991

440 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านหนองแวง หมู่
16 ต าบลหนองแวง อ าเภอ
สมเด็จ - บ้านโปุงเชือก หมู่3
 ต าบลนามะเขือ อ าเภอส
หสัขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 464/2562 หจก.โชคทวี
ทรัพย์ การโยธา 2015

441 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย  บ้านมหาไชยคุ้ม
ใหม่ หมู่9 - บ้านกอก หมู่11
  ต าบลผาเสวย อ าเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 462/2562 หจก.สรรพสิทธิ์
การโยธา

          รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 92



ขอ้
ยุทธ

ศาสตร์
โครงการ

แหล่งที่
มางบ

ประมาณ
งบตามขอ้บัญญัติ

วงเงินตาม
สัญญา

คู่สัญญา

442 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
โคกกลาง หมู่4 ต าบลหนอง
แวง อ าเภอสมเด็จ - บ้าน
โพนสว่าง หมู่4 ต าบลนา
มะเขือ  อ าเภอสหสัขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 463,000.00 460,000.00 386/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

443 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย  
โนนปุากอยบ้านโคกเจริญ 
หมู่2 ต าบลนามะเขือ  บ้าน
โนนชัย ต าบลขมิน้ อ าเภอ
เมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 350/2562 หจก.สหแท่น
ทอง ก่อสร้าง

444 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านค า
เชียงวัน หมู1่2 ต าบลโนน
แหลมทอง -  ปุาโคกกุง 
บ้านนามะเขือ  ต าบลนา
มะเขือ อ าเภอสหสัขันธ์   
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 497,000.00 371/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง1991

445 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านม่วงเหนือ 
ต าบลโนนศิลา อ าเภอสหสั
ขันธ์ - ถนนหมายเลข 227 
ต าบลเนินยาง อ าเภอค าม่วง
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 494,000.00 437/2562 หจก.โชคทวี
ทรัพย์การโยธา

446 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่3 บ้านโคกไม้งาม 
ต าบล โนนน้ าเกล้ียง - มอ
กระแต  ถนน227 ต าบลส
หสัขันธ์   จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 496,000.00 418/2562 หจก.จีระศักด์ิ
ก่อสร้าง

447 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณ
รอบเขาภสิูงห ์บ้านโนนบุรี 
หมู่2 ต าบลโนนบุรี - บ้าน
หนองฝาย หมู่5 ต าบลภสิูงห์
 อ าเภอสหสัขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 494,000.00 454/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง 1991
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448 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
ค าดอกซ้อน หมู่7 ต าบลนา
มะเขือ อ าเภอสหสัขันธ์  
บ้านดงค าพฒันา หมู่11 
ต าบลหนองแวงอ าเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 497,000.00 362/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

449 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
 ค าน้ าแซบ หมู ่6 ต าบลนา
มะเขือ อ าเภอสหสัขันธ์  
บ้านหว้ยแสง หมู ่1  ต าบล
ภปูอ  อ าเภอเมือง   จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 375/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

450 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนามะเขือ หมู่
12  ต าบลนามะเขือ  - 
บ้านค าเชียงวัน ต าบลโนน
แหลมทอง   อ าเภอสหสัขันธ์
  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 489,000.00 348/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

451 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู ่4 บ้านบึงวิชัย 
ต าบลบึงวิชัย -ต าบลล าคลอง
 อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 496,000.00 465/2562 หจก.โชคทวี
ทรัพย์การโยธา 2015

452 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านสะอาดสมศรี 
หมู่9  ต าบลเหนือ  - บ้าน
โหมน  ต าบลหว้ยโพธิ ์
อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 495,000.00 476/2562 หจก.พงษสิ์ทธิ์
ซัพพลาย

453 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหว้ยสีทน หมู่6 
ต าบล โพนทอง - บ้านหนอง
โพน หมู่1 ต าบลไผ่ อ าเภอ
เมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 493,000.00 435/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

454 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านโนนส าราญ 
หมู่1  ต าบลเหนือ - บ้านดง
น้อย หมู่3 ต าบลหว้ยโพธิ ์
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 495,000.00 532/2562 หจก.พงษสิ์ทธิ์
ซัพพลาย
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455 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเตาไห หมู ่4 
ต าบลหลุบ - เขตเทศบาล
เมือง อ าเภอเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 494,000.00 449/2562 หจก.ฝายแตก
ก่อสร้าง

456 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านทุง่สว่าง หมู่16 
ต าบลล าพาน อ าเภอเมือง 
(ทางเข้าหมูบ่้านนานาชาติ) 
ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอ
ยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 499,000.00 496,000.00 447/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง1991

457 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านเชียงเครือ หมู่
3  ต าบลเชียงเครือ อ าเภอ
เมือง -บ้านนาน้อย หมู ่5 
ต าบลม่วงนา อ าเภอดอน
จาน จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 495,000.00 369/2562 หจก.สุรัตน์
กาฬสินธุก์่อสร้าง

458 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสุข
สวัสด์ิ หมู่14 ต าบลหลุบ - 
ต าบลล าพาน อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 205,000.00 201,000.00 314/2562 หจก.ไนน์เอ็นจิ
เนียร่ิงแอนดิเซอวิส

459 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
หนองบัว หมู ่14 เลียบ
คลองส่งน้ าปุา ต าบลเจ้าท่า 
หมู ่14 - บ้านหวัแฮด หมู ่
18 ต าบลธัญญา อ าเภอ
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 498,000.00 485,000.00 47/2562 หจก.รชต.
กาฬสินธุก์่อสร้าง

460 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
สะพานหนิ หมู ่3 ต าบลนา
บอน อ าเภอค าม่วง บ้านบัว
 หมู ่6 ต าบลแซงบาดาล 
อ าเภอสมเด็จ จังหวัด
กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 493,000.00 359/2562 หจก.แสนศรี
พมิพก์ารโยธา

461 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง
แบบเสริมผิวแอสฟสัติกคอ
นกรีต (OVERAY) ภายใน
โรงเรียนกาญนาภเิษก 
กาฬสินธุ ์ต าบลคุ้มเก่า 
อ าเภอเขาวง จ.กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 7,543,030.00 1,502,000.00 275/2562 หจก.ดาวบัวขาว
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462 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเสียว หมู ่6 
ต าบลหวังัว - หนองอีเฒ่า อ.
ยางตลาด - บ้านหนองอีเฒ่า
 อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 485,000.00 478,000.00 509/2562 หจก.อุดรจรัส
ก่อสร้าง

463 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน 
สะอาดไชยศรี หมู ่8  ต าบล
กมลาไสย - บ้านสว่าง หมู ่2
 ต าบลโนนศิลาเลิง  อ าเภอ
ฆ้องชัย   จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 495,000.00 485,000.00 21/2562 หจก.สุวิมล 
ก่อสร้าง

464 ยุทธศาสตร์การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านพทิักษ ์หมู ่4
  ต าบลหว้ยเม็ก - บ้านกุด
ท่าลือ  หมู ่6 เขต ทต.ท่า
ลาดดงยาง  อ าเภอหว้ยเม็ก 
 จังหวัดกาฬสินธุ์

รายได้จัดเก็บเอง 497,000.00 489,000.00 161/2562 หจก.อรรถพงษ์
ค าใหญ่ก่อสร้าง

465 ยุทธศาสตร์การ
พฒันาองค์กรและ
พฒันาการศึกษา
ท้องถิน่

โครงการเสริมสร้าง 
ประชาธิปไตยใน โรงเรียน

รายได้จัดเก็บเอง 100,000.00 25,680.00 ทีโอกราฟฟคิ

16,330.00 ทีโอกราฟฟคิ
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ยุทธศาสตร์ ร้อยละ

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมที่มีคุณภาพ

167 211,569,500 19 13,953,543 11

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

78 47,187,000 21 6,650,000 27

3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกรรม และภมูิ
ปญัญาท้องถิ่น

50 9,610,000 10 2,860,000 20

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรและพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่น

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
ความมัน่คงภายในและ
พัฒนาระบบบริหารภายใต้
การบริหารงานกิจการ
บา้นเมืองที่ดี

2 40,100,000 1 100,000 50

รวม 2,168 3,472,645,288 634 363,193,343 29

แผนการพัฒนา อบจ.กส

ทัง้หมด

อนุมตังิบประมาณ
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปองกันการกัดเซาะสายบานโนนหนองเบ็ญ

หมูท่ี 5 ตําบลหนองบัว  อําเภอนามน – บานหนองขอนแกน  ตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง  จังหวัด
กาฬสินธุ

ปรากฏในแผนงานพัฒนาระบบโครงขายกระทรวงคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน
ตําบล และอําเภอ (กอสรางซอมแซมถนน)

วัตุประสงค
เพ่ือใหประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็วและมีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีข้ึน 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/สถานท่ีดําเนินการ
งบประมาณ 2562 บานโนนหนองเบ็ญ หมูท่ี 5 ตําบลหนองบัว อําเภอนามน - บานหนอง

ขอนแกน  ตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ

งบประมาณ จํานวน 1,340,000 บาท (หนึ่งลานสามแสนสี่หม่ืนบาทถวน)
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 และประชาชนท่ัวไปไดรับประโยชนในการสัญจร

ไปมาไดสะดวกปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปองกันการกัดเซาะสายบานโนนหนองเบ็ญ

หมูท่ี 5 ตําบลหนองบัว  อําเภอนามน – บานหนองขอนแกน ตําบลหนองอีบุตร
อําเภอหวยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน

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

รวม 84 100 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 13 15.50

อายุ ต่ํากวา 20 ป 0 0.00 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 0 0.00

20 - 30 ป 0 0.00 เกษตรกร 69 82.10

31 - 40 ป 4 4.80 อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 0 0.00

41 - 50 ป 38 45.20 รวม 84 100
51 - 60 ป 42 50.00 ตําแหนงในหมูบาน กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยฯ 6 7.10

มากกวา 60 ป 0 0.00 สมาชิกสภาเทศบาล/อบต. 0 0.00

รวม 84 100 อสม. 2 2.40

ประชาชนในหมูบาน 76 90.50

อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 0 0.00

รวม 84 100
เหตุท่ีใชเสนทางน้ี อาศัยอยูในหมูบาน 65 77.40

ประกอบอาชีพอยูในหมูบาน 8 9.50

สัญจร ไป-มา ภายในหมูบาน 11 13.10

อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 0 0.00

รวม 84 100

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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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการ
N=84

ประเด็นท่ีประเมิน
ระดับความคิดเห็น X ระดับ

ความพึง
พอใจ

มาก
ท่ีสุด รอยละ มาก รอยละ ปาน

กลาง รอยละ นอย รอยละ นอย
ท่ีสุด รอยละ จํานวน รอย

ละ
1. การประชาสมัพันธระยะเวลาในการกอสราง 0 0.00 0 0.00 42 50.00 42 50.00 0 0.00 84 100 2.50 นอย
2. การแจงช่ือบริษัท เบอรโทรศัพทของผูรับจาง 0 0.00 0 0.00 84 100.00 0 0.00 0 0.00 84 100 3.00 ปานกลาง
3. การแจงรายละเอียดของถนน 42 50.00 42 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 84 100 4.50 มากท่ีสุด

4. การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสราง 0 0.00 42 50.00 42 50.00 0 0.00 0 0.00 84 100 3.50 ปานกลาง

5. ความรวดเร็วของการกอสราง 21 25.00 43 51.20 20 23.80 0 0.00 0 0.00 84 100 4.01 มาก
6. การกอสรางแลวเสรจ็ตามกําหนดระยะเวลา 39 46.40 45 53.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 84 100 4.46 มาก

7. ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ 0 0.00 0 0.00 42 50.00 42 50.00 0 0.00 84 100 2.50 นอย
8. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบโครงการ 0 0.00 0 0.00 14 16.70 16 19.00 54 64.30 84 100 1.52 นอย

9. ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาถนน 15 17.90 26 31.00 22 26.20 10 11.90 11 13.10 84 100 3.29 ปานกลาง
10. ประโยชนท่ีไดจากการใชถนน 0 0.00 42 50.00 42 50.00 0 0.00 0 0.00 84 100 3.50 ปานกลาง

11. ความปลอดภัยท่ีไดรับจากการใชถนน 42 50.00 42 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 84 100 4.00 มาก
12. ความสะดวกรวดเร็วจากการใชถนน 25 29.80 34 40.50 25 29.80 0 0.00 0 0.00 84 100 4.00 มาก

13. ความพึงพอใจตอการใชถนนในภาพรวม 42 50.00 42 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100 4.50 มากท่ีสุด

รวม 3.14 ปานกลาง
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จากการติดตามและประเมินผล โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโนนหนองเบ็ญ
หมูท่ี 5 ตําบลหนองบัว อําเภอนามน – บานหนองขามแกน ตําบลหนองอีบุตร อําเภอหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ 9,980,000 บาท พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X ̅ =3.14)
สรุปแตละดานไดดังนี้

ความพึงพอใจตอผูใชเสนทาง เม่ือเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึง
พอใจในการแจงรายละเอียดของถนน  ความพึงพอใจตอการใชถนนในภาพรวม(X ̅ = 4.50) รองลงมาคือ การ
กอสรางแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา (X ̅ =4.46) และความรวดเร็วของการกอสราง (X ̅ =4.01) โดยขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบโครงการ (X ̅ = 1.52)

ขอเสนอแนะ
- อยากใหมีการทําถนนเชื่อมตอใหแลวเสร็จตลอดสาย
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2. โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยทรายและกอสรางถนนลูกรังเช่ือมคอ
สะพาน สายบานหนองแคน หมูท่ี 2 ตําบลดอนจาน เช่ือมบานภูเงิน หมูท่ี 8 ตําบลสะอาดไชยศรี อําเภอดอน
จาน  จังหวัดกาฬสินธุ

ปรากฏในแผนงานพัฒนาระบบโครงขายกระทรวงคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และ
อําเภอ (กอสรางสะพาน)

วัตุประสงค
เพ่ือใหประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็วและมีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีข้ึน
เปาหมาย

สะพานกวาง 7 เมตร ยาว 30 เมตร และถนนลูกรังกวาง 7 เมตร ยาว 100 เมตร รายละเอียด
ตามประมาณการกองชาง

ระยะเวลาดําเนินการ/สถานท่ีดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 บานหนองแคน หมูท่ี 2 ตําบลดอนจาน เชื่อมบานภูเงิน หมูท่ี 8 ตําบล

สะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ

งบประมาณ จํานวน 1,790,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนบาทถวน)
ผลผลิตในเชิงปริมาณ

สะพานกวาง 7 เมตร ยาว 30 เมตร และถนนลูกรังกวาง 7 เมตร ยาว 100 เมตร
ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

ประชาชนในตําบลดอนจาน ตําบลสะอาดไชยศรี และประชาชนท่ัวไป ไดรับประโยชนในการ
สัญจรไปมาไดสะดวกปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนา 147

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยทรายและกอสรางถนนลูกรังเช่ือมคอสะพาน

สายบานหนองแคน หมูท่ี 2 ตําบลดอนจาน บานนามะเขือ หมูท่ี 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ
จังหวัดกาฬสินธุ

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน

รายการ จํานวน รอยละ รายการ จํานวน รอยละ
(คน) (คน)

เพศ ชาย 80 83.30 อาชีพหลัก ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0.00

หญิง 16 16.70 รับจาง 16 16.70

รวม 96 100 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 0 0.00

อายุ ต่ํากวา 20 ป 0 0.00 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 0 0.00

20 - 30 ป 0 0.00 เกษตรกร 80 83.30

31 - 40 ป 3 3.10 อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 0 0.00

41 - 50 ป 39 40.60 รวม 96 100
51 - 60 ป 54 56.30 ตําแหนงในหมูบาน กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยฯ 1 1.00

มากกวา 60 ป 0 0.00 สมาชิกสภาเทศบาล/อบต. 0 0.00

รวม 96 100 อสม. 1 1.00

ประชาชนในหมูบาน 94 97.90

อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 0 0.00

รวม 96 100
เหตุท่ีใชเสนทางน้ี อาศัยอยูในหมูบาน 73 76.00

ประกอบอาชีพอยูในหมูบาน 8 8.30

สัญจร ไป-มา ภายในหมูบาน 15 15.60

อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 0 0.00

รวม 96 100

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
เหตุท่ีใชเสนทางนี้ คืออาศัยอยูในหมูบาน จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 76.00
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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินการโครงการ
N=96

ประเด็นท่ีประเมิน
ระดับความคิดเห็น X ระดับความ

พึงพอใจมาก
ท่ีสุด รอยละ มาก รอยละ ปาน

กลาง รอยละ นอย รอยละ นอย
ท่ีสุด รอยละ จํานวน รอย

ละ
1. การประชาสมัพันธระยะเวลาในการกอสราง 0 0.00 0 0.00 48 50.00 48 50.00 0 0.00 96 100 2.50 ปานกลาง
2. การแจงช่ือบริษัท เบอรโทรศัพทของผูรับจาง 0 0.00 33 34.40 63 65.60 0 0.00 0 0.00 96 100 3.37 มาก
3. การแจงรายละเอียดของถนน 48 48.00 45 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 93 98 4.50 มากท่ีสุด

4. การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสราง 0 0.00 45 50.00 45 50.00 0 0.00 0 0.00 90 100 3.50 ปานกลาง

5. ความรวดเร็วของการกอสราง 21 23.30 49 54.40 20 22.20 0 0.00 0 0.00 90 100 4.01 มาก
6. การกอสรางแลวเสรจ็ตามกําหนดระยะเวลา 39 43.30 51 56.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 90 100 4.43 มาก

7. ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ 0 0.00 0 0.00 45 50.00 45 50.00 0 0.00 90 100 2.50 ปานกลาง
8. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบโครงการ 0 0.00 0 0.00 14 15.60 16 17.80 60 66.70 90 100 1.49 นอยท่ีสุด

9. ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาถนน 15 16.70 26 28.90 22 24.40 13 14.40 14 15.60 90 100 3.17 ปานกลาง
10. ประโยชนท่ีไดจากการใชถนน 0 0.00 45 50.00 45 50.00 0 0.00 0 0.00 90 100 3.50 ปานกลาง

11. ความปลอดภัยท่ีไดรับจากการใชถนน 45 50.00 45 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 90 100 4.00 มาก
12. ความสะดวกรวดเร็วจากการใชถนน 28 31.10 34 37.80 28 31.10 0 0.00 0 0.00 90 100 4.00 มาก
13. ความพึงพอใจตอการใชถนนในภาพรวม 45 50.00 45 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 90 100 4.50 มากท่ีสุด

รวม 3.50 ปานกลาง
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จากการติดตามและประเมินผล โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยทรายและ
กอสรางถนนลูกรังเชื่อมคอสะพาน สายบานหนองแคน หมูท่ี 2 ตําบลดอนจาน เชื่อมบานภูเงิน หมูท่ี 8 ตําบล
สะอาดไชยศรี อําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ งบประมาณ 1,790,888 บาท พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยูในระดับปานกลาง (X ̅ =3.50) สรุปแตละดานไดดังนี้

ความพึงพอใจตอผูใชเสนทาง เม่ือเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึง
พอใจในเรื่องการแจงรายละเอียดของถนน ความพึงพอใจตอการใชถนนในภาพรวม (X ̅ =4.50) รองลงมาคือ
การกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา (X ̅ =4.43) และความรวดเร็วของการกอสราง (X ̅ =4.10) โดยขอท่ี
มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบโครงการ (X ̅ =1.49)

ขอเสนอแนะ
- อยากใหปรับเกรดถนนลูกรังตลอดสาย
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3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองแวง หมูท่ี 16   ตําบลหนองแวง
อําเภอสมเด็จ – บานนามะเขือ หมูท่ี 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ  จังหวัดกาฬสินธุ

ปรากฏในแผนงานพัฒนาระบบโครงขายกระทรวงคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบาน ตําบล และ
อําเภอ (กอสรางซอมแซมถนน)

วัตุประสงค
เพ่ือใหประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็วและมีเสนทางขนถายผลผลิตทางการ

เกษตรดีข้ึน
เปาหมาย

ดําเนินการชวง กม ท่ี 0+000-0+574 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 674 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ  0.30 เมตร รายละเอียดตามประมาณการกองชาง

ระยะเวลาดําเนินการ/สถานท่ีดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 บานหนองแวง หมูท่ี 16   ตําบลหนองแวง  อําเภอสมเด็จ – บานนา

มะเขือ หมูท่ี 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ  จังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ

งบประมาณ 1,444,888 บาท (หนึ่งลานสี่แสนสี่หม่ืนสี่พันแปดรอยแปดสิบแปดบาทถวน)
ผลผลิตในเชิงปริมาณ

ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 674 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหลทางลงลูกรังกวางขางละ  0.30 เมตร

ผลผลิตในเชิงคุณภาพ
ประชาชนในตําบลหนองแวง ตําบลนามะเขือ และประชาชนท่ัวไป ไดรับประโยชนในการสัญจร

ไปมาไดสะดวกปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองแวง หมูท่ี 16  ตําบลหนองแวง

อําเภอสมเด็จ – บานนามะเขือ หมูท่ี 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ  จังหวัดกาฬสินธุ

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน

รายการ จํานวน รอยละ รายการ จํานวน รอยละ
(คน) (คน)

เพศ ชาย 80 83.30 อาชีพหลัก ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0.00
หญิง 16 16.70 รับจาง 16 16.70

รวม 96 100 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 0 0.00
อายุ ต่ํากวา 20 ป 0 0.00 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 0 0.00

20 - 30 ป 0 0.00 เกษตรกร 80 83.30
31 - 40 ป 3 3.10 อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 0 0.00
41 - 50 ป 39 40.60 96 100
51 - 60 ป 54 56.30 ตําแหนงในหมูบาน กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวยฯ 1 1.00
มากกวา 60 ป 0 0.00 สมาชิกสภาเทศบาล/อบต. 0 0.00

รวม 96 100 อสม. 1 1.00
ประชาชนในหมูบาน 94 97.90
อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 0 0.00

96 100
เหตุท่ีใชเสนทางน้ี อาศัยอยูในหมูบาน 73 76.00

ประกอบอาชีพอยูในหมูบาน 8 8.30
สัญจร ไป-มา ภายในหมูบาน 15 15.60
อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 0 0.00

96 100

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 และเหตุท่ีใชเสนทางนี้ คือ อาศัยอยูในหมูบาน จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ
76.00
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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ
n=96

ประเด็นท่ีประเมิน
ระดับความคิดเห็น X ระดับความ

พึงพอใจมาก
ที่สุด รอยละ มาก รอยละ ปาน

กลาง รอยละ นอย รอยละ นอย
ที่สดุ รอยละ จํานวน รอย

ละ
1. การประชาสมัพันธระยะเวลาในการกอสราง 0 0.00 0 0.00 48 50.00 48 50.00 0 0.00 96 100 2.50 นอย
2. การแจงช่ือบริษัท เบอรโทรศัพทของผูรับจาง 0 0.00 33 34.40 63 65.60 0 0.00 0 0.00 96 100 3.34 ปานกลาง
3. การแจงรายละเอียดของถนน 48 50.00 48 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 96 100 4.50 มาก
4. การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสราง 0 0.00 48 50.00 48 50.00 0 0.00 0 0.00 96 100 3.50 ปานกลาง
5. ความรวดเร็วของการกอสราง 21 21.90 55 57.30 20 20.80 0 0.00 0 0.00 96 100 4.01 มาก
6. การกอสรางแลวเสรจ็ตามกําหนดระยะเวลา 39 40.60 57 59.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 96 100 4.41 มาก
7. ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ 0 0.00 0 0.00 33 34.40 33 34.40 30 31.30 96 100 2.03 นอย
8. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบโครงการ 0 0.00 0 0.00 62 64.60 16 16.70 18 18.80 96 100 2.46 นอย
9. ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาถนน 10 10.40 86 89.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 96 100 4.10 มาก
10. ประโยชนท่ีไดจากการใชถนน 53 55.20 43 44.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 96 100 4.55 มากท่ีสุด
11. ความปลอดภัยท่ีไดรับจากการใชถนน 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 0 0.00 0 0.00 0 0.00 96 100 4.50 มากท่ีสุด
รวม 3.68 มาก
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จากการติดตามและประเมินผล โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหนองแวง หมูท่ี 16
ตําบลหนองแวง อําเภอสมเด็จ – บานนามะเขือ หมูท่ี 1 ตําบลนามะเขือ อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ 1,444,888 บาท พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X ̅ =3.68)
สรุปแตละดานไดดังนี้

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง เม่ือเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึง
พอใจในเรื่องประโยชนท่ีไดจากการใชถนน (X ̅ =4.55) รองลงมาคือ ความพึงพอใจตอการใชถนนในภาพรวม
(X ̅ =4.50) และการแจงรายละเอียดของถนน (X ̅ =4.50) และกอสรางแลวเสร็จตามกําหนดเวลา (X ̅ =4.41)
โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ (X ̅ =2.03)

ขอเสนอแนะ
- อยากใหมีการซอมแซมถนนใหอยูในสภาพใชงานไดดีตลอดสาย
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4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.2033 บานกุดหวา – บานจุมจัง
อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ

ปรากฏในแผนงานพัฒนาระบบโครงขายกระทรวงคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบานตําบล
และอําเภอ (กอสรางซอมแซมถนน)

วัตุประสงค
เพ่ือใหประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็วและมีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีข้ึน
เปาหมาย

ถนนกวาง 8 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะเวลาดําเนินการ/สถานท่ีดําเนินการ

ปงบประมาณ 2562 ณ  บานกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ
งบประมาณ

งบประมาณ 1,420,000 บาท (หนึ่งลานเสี่แสนสองหม่ืนบาทถวน)
ผลผลิตในเชิงปริมาณ

ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 8 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร
ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

ประชาชนในตําบลกุดหวา ตําบลจุมจัง และประชาชนท่ัวไป ไดรับประโยชนในการสัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.2033 บานกุดหวา – บานจุมจัง

อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน

รายการ จํานวน รอยละ รายการ จํานวน รอยละ
(คน) (คน)

เพศ ชาย 46 48.40 อาชีพหลัก ขาราชการ/พนักงานของรัฐ 0 0.00

หญิง 49 51.60 รับจาง 12 12.60

รวม 95 100 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 0 0.00

อายุ ต่ํากวา 20 ป 0 0.00 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 0 0.00

20 - 30 ป 0 0.00 เกษตรกร 83 87.40

31 - 40 ป 6 6.30 อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 0 0.00
41 - 50 ป 47 49.50 รวม 95 100
51 - 60 ป 42 44.20 ตําแหนงในหมูบาน กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวย 1 0.95

มากกวา 60 ป 0 0.00 สมาชิกสภาเทศบาล/อบต. 0 0.00

รวม 95 100 อสม 0 0.00

ประชาชนในหมูบาน 94 99.05
อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 0 0.00

รวม 95 100
เหตุท่ีใชผลเสนทางน้ี อาศัยอยูในหมูบาน 39 41.10

ประกอบอาชีพอยูในหมูบาน 56 58.90

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 0 0.00

อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 0 0.00
รวม 95 100

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 และเหตุท่ีใชเสนทางนี้ คือประกอบ
อาชีพอยูในหมูบาน จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 58.90
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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ
n=95

ประเด็นท่ีประเมิน

เกณฑความพึงพอใจ X ระดับความ
พึงพอใจ

มาก
ที่สุด รอยละ มาก รอยละ ปาน

กลาง รอยละ นอย รอย
ละ

ควรปรับ
ปรบัปรุง

รอย
ละ จํานวน รอย

ละ
2.1 ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง
1.การประชาสมัพันธระยะเวลาในการกอสราง 65 68.40 30 31.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 95 100 4.68 มากท่ีสุด
2. การแจงช่ือบริษัท เบอรโทรศัพทของผูรับจาง 53 55.80 42 44.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 95 100 4.56 มากท่ีสุด
3. การแจงรายละเอียดของถนน 42 44.20 53 55.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 95 100 4.44 มาก

4. การแจงเตือนลวงหนากอนการกอสราง 30 31.60 65 68.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 95 100 4.32 มาก
5.ความรวดเร็วของการกอสราง 43 45.30 52 54.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 95 100 4.45 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.ประโยชนท่ีไดรับจากการใชถนน 63 66.30 32 33.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 95 100 4.66 มากท่ีสุด
11.ความปลอดภัยท่ีไดรับจากการใชถนน 25 26.30 70 73.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 95 100 4.26 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

รวม 4.40 มาก
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จากการติดตามและประเมินผล โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กส.2033 บานกุด
หวา- บานจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ  พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
(X ̅ =4.40) สรุปแตละดานไดดังนี้

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง  เม่ือเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาประชาชนสวนใหญมีความ
พึงพอใจในเรื่องการประชาสัมพันธระยะเวลาในการกอสราง (X ̅ =4.68) ประโยชนท่ีไดรับจากการใชถนน
(X ̅ =4.66) และรองลงมาคือ การแจงชื่อบริษัท เบอรโทรศัพทของผูรับจาง (X ̅ =4.46) และโดยท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดคือ ความสะดวกรวดเร็วจากการใชถนน (X ̅ =4.17)

ขอเสนอแนะ
1. อยากใหซอมแซมถนนใหใชงานไดดีในชวงท่ีชํารุด
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5. โครงการซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอสฟลคอนกรีตสายบานโนนศรีสวัสดิ์ –
บานนาอวน อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ

ปรากฏในแผนงานพัฒนาระบบโครงขายกระทรวงคมนาคมขนสงเชื่อมระหวางหมูบานตําบล
และอําเภอ (กอสรางซอมแซมถนน)

วัตุประสงค
เพ่ือใหประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกรวดเร็วและมีเสนทางขนถายผลผลิต

ทางการเกษตรดีข้ึน
เปาหมาย

ดําเนินการจํานวน 2 ชวง มีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 20,748 ตารางเมตร องคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ อําเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ

ระยะเวลาดําเนินการ/สถานท่ีดําเนินการ
ปงบประมาณ 2562 ณ  บานกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ

งบประมาณ
งบประมาณ 1,420,000 บาท (หนึ่งลานเสี่แสนสองหม่ืนบาทถวน)

ผลผลิตในเชิงปริมาณ
ไดถนนถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอสฟลคอนกรีตมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 20,748

ตารางเมตร
ผลผลิตในเชิงคุณภาพ

ประชาชนในอําเภอหนองกุงศรี และประชาชนท่ัวไป ไดรับประโยชนในการสัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
โครงการซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอสฟลคอนกรีตสายบานโนนศรีสวัสดิ์ –

บานนาอวน อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน

รายการ จํานวน รอยละ รายการ จํานวน รอยละ
(คน) (คน)

เพศ ชาย 51 59.30 อาชีพหลัก ขาราชการ/พนักงานของรัฐ 0 0.00

หญิง 35 40.70 รับจาง 12 14.00

รวม 86 100 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 0 0.00

อายุ ต่ํากวา 20 ป 0 0.00 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 0 0.00

20 - 30 ป 0 0.00 เกษตรกร 74 86.00

31 - 40 ป 1 1.20 อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 0 0.00
41 - 50 ป 44 51.20 รวม 86 100
51 - 60 ป 41 47.70 ตําแหนงในหมูบาน กํานัน/ผูใหญบาน/ผูชวย 1 0.86

มากกวา 60 ป 0 0.00 สมาชิกสภาเทศบาล/อบต. 0 0.00

รวม 86 100 อสม 0 0.00

ประชาชนในหมูบาน 85 99.14

อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 0 0.00
รวม 86 100

เหตุท่ีใชเสนทางน้ี อาศัยอยูในหมูบาน 51 59.30

ประกอบอาชีพอยูในหมูบาน 35 40.70

สัญจรไปมาภายในหมูบาน 0 0.00

อ่ืน ๆ (ระบุ)..... 0 0.00
รวม 86 100

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 และเหตุท่ีใชเสนทางนี้ คือ
อาศัยอยูในหมูบาน จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 59.30
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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการ
N=86

ประเด็นท่ีประเมิน

เกณฑความพึงพอใจ X ระดับความ
พึงพอใจ

มาก
ที่สุด รอยละ มาก รอยละ ปาน

กลาง รอยละ นอย รอย
ละ

ควรปรับ
ปรบัปรุง

รอย
ละ จํานวน รอย

ละ
2.1 ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง
1.การประชาสมัพันธระยะเวลาในการกอสราง 57 66.30 29 33.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86 100 4.66 มากท่ีสุด
2. การแจงช่ือบริษัท เบอรโทรศัพทของผูรับจาง 45 52.30 41 47.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86 100 4.52 มากท่ีสุด
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
8. ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
โครงการ 44 51.20 25 29.10 17 19.80 0 0.00 0 0.00 86 100 4.31 มาก

9.ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาถนน 56 65.10 13 15.10 17 19.80 0 0.00 0 0.00 86 100 4.45 มาก
10.ประโยชนท่ีไดรับจากการใชถนน 55 64.00 31 36.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86 100 4.64 มากท่ีสุด
11.ความปลอดภัยท่ีไดรับจากการใชถนน 25 29.10 61 70.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86 100 4.29 มาก
12.ความสะดวกรวดเร็วจากการใชถนน 12 14.00 73 84.90 1 1.20 0 0.00 0 0.00 86 100 4.13 มาก
13.ความพึงพอใจตอการใชถนนในภาพรวม 24 27.90 62 72.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 86 100 4.27 มาก

รวม 4.41 มาก
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จากการติดตามและประเมินผล โครงการซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอสฟลคอนกรีต
สายบานโนนศรีสวัสดิ์ – บานนาอวน อําเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก (X ̅ =4.41) สรุปแตละดานไดดังนี้

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง  เม่ือเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึง
พอใจในเรื่องการประชาสัมพันธระยะเวลาในการกอสราง (X ̅ =4.16 ) ประโยชนท่ีไดรับจากการใชถนน (X ̅
=4.64) การแจงชื่อบริษัท เบอรโทรศัพทของผูรับจาง (X ̅ =4.57) และมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความสะดวกรวดเร็ว
จากการใชถนน (X ̅ =4.13)
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  ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การ
บริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี  

1. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจ าปี 2562 
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา จากการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ก าหนดไว้ในปี 2562 
   วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการด าเนินงานในระบอบประชาธิปไตยอันทรงมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในยุคปัจจุบัน 

2. เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด มี 
ความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนรูปแบบสภานักเรียนแบบมีส่วนร่วม 

3. เพ่ือให้คณะกรรมการสภานักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและ 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโรงเรียนและชุมชนของตนเองต่อไป 
   กลุ่มเป้าหมาย 
    คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน  
185 คน 
   ระยะเวลาด าเนินการ/สถานที่ด าเนินการ  
    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนล าปาววิทยาคม อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   งบประมาณ  
    งบประมาณ จ านวน  100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
   ผลผลิตในเชิงปริมาณ 
    คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้า
ร่วมโครงการประชาธิปไตย จ านวน 185 คน 
   ผลผลิตในเชิงคุณภาพ 

1. คณะกรรมการสภานักเรียนหรือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กาฬสินธุ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจระบบการท างานในระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 

2. คณะกรรมการสภานักเรียนหรือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กาฬสินธุ์ น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองและเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาของตนเอง 

3. คณะกรรมการสภานักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและสามารถ 
น าความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียน 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจ าปี 2562 

วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ โรงเรียนล าปาววิทยาคม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

           ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
      

รายการ 
จ านวน 

ร้อยละ รายการ 
จ านวน 

ร้อยละ     

(คน) (คน)     

เพศ ชาย   64 38.80 การศึกษา ประถมศึกษา     0 0.00 
    

  หญิง   101 61.20   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 165 100.00 
    

รวม 165 100   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 0 0.00 
    

อาย ุ ต่ ากว่า 20 ปี 165 100.00   ปริญญาตร ี     0 0.00 
    

  20 - 30  ปี 0 0.00   สูงกว่าปริญญาตร ี     0 0.00 
    

  31 - 40  ปี 0 0.00   อื่น ๆ (ระบุ).....   0 0.00 
    

  41 - 50  ปี 0 0.00                        รวม 165 100 
    

  51 - 60  ปี 0 0.00 สถานะ คณะกรรมการสภานักเรียน 165 100.00 
    

  มากกว่า 60 ปี 0 0.00   ครูผู้ควบคมุ     0 0.00 
    

รวม 165 100   วิทยากร     0 0.00 
    

   
 

    เจ้าหน้าท่ีโครงการ     0 0.00 
    

   
    อื่น ๆ (ระบุ).....   0 0.00     

   
  รวม 165 100     

หมายเหตุ  ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จ านวน 165 คน 
 
  จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ  
61.20 สว่นใหญ่อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การศึกษาส่วนใหญ่ระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และสถานะเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน 
จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดท า
โครงการ 

   
                                                         

       

ประเด็นที่ประเมิน 

เกณฑ์ความพึงพอใจ 

 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 

มาก
ที่สุด 

ร้อยละ มาก ร้อยละ ปาน
กลาง ร้อยละ น้อย ร้อยละ 

ควร
ปรับ 
ปรุง 

ร้อยละ 

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 41 24.80 71 43.00 43 26.10 10 6.00 0 0.00 3.84 มาก 

4. อาหารและอาหารว่าง 52 31.50 78 47.30 31 18.80 4 2.40 0 0.00 4.07 มาก 

5. อุปกรณ์/คู่มือ/เอกสาร 61 37.00 75 45.50 29 17.60 0 0.00 0 0.00 4.17 มาก 

6. ระบบเสียง/ 
โสตทัศนูปกรณ์ 

26 15.80 71 43.00 53 32.10 
13 7.90 2 1.20 

3.64 
มาก 

7. ความเหมาะสมของเนื้อหา/ 
หลักสูตรในการอบรม 

76 46.10 70 42.40 19 11.50 0 0.00 0 0.00 4.32 มาก 

2.2 ความพึงพอใจต่อการอบรมของวิทยากร                      

1. หัวขอ้ การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

74 44.80 71 43.00 20 12.10 0 0.00 0 0.00 4.32 มาก 

2. หัวขอ้ การเลือกตั้งใน
ระบอบประชาธิปไตยในยุคไทย
แลนด์ 4.0 

64 38.80 74 44.80 27 16.40 0 0.00 0 0.00 4.21 มาก 

3. ความรู้ที่ได้รับสามารถ
น าไปใช้ได้ในระดับใด 

55 33.30 80 48.50 30 18.20 0 0.00 0 0.00 4.15 มาก 

4. ความพึงพอใจตอ่การ
จัดการอบรมในภาพรวม 

61 37.00 70 42.40 34 20.60 0 0.00 0 0.00 4.13 มาก 

รวม 4.08 มาก 

หมายเหตุ   ผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น จ านวน 165 คน 
จากการติดตามและประเมินผล โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจ าปี 2562 พบว่า 

โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X   =4.08) สรุปแต่ละด้านได้ดังนี้ 
2.1 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่โครงการ เมื่อเรียงล าดับจากมากไป

หาน้อย พบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหา/หลักสูตรในการ
อบรม (X   =4.32) รองลงมาคือ อุปกรณ์/คู่มือ/เอกสารประกอบการอบรม (X   =4.17) และการลงทะเบียน  
(X   =4.12) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ระบบเสียง/โสตทัศนูปกรณ์ (X   =3.64) 

2.2 ความพึงพอใจต่อการอบรมของวิทยากร/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ เมื่อเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย พบว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง หัวข้อ การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (X  =4.32) รองลงมาคือ หัวข้อ การเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยในยุคไทยแลนด์ 4.0 (X   =4.21) และความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถน าไปใช้ได้ในระดับใด 
(X   =4.15) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ความพึงพอใจต่อการจัดอบรมในภาพรวม  (X  =4.13) 
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    ข้อเสนอแนะ 
       1. ระบบเสียง ไม่ชัดเจน ฟังไม่รู้เรื่อง 
       2. อาหารว่างอยากเปลี่ยนนมดีน่างาด า เป็นนมเปรี้ยว 
 
 
 

 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1.1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 27 2.70

1.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.00

1.3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.00

1.4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.00

1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.00

1.6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.00

1.7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.00

1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00

1.9 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 19 1.90

2 2.1 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 43 4.30

2.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 20 2.00

2.3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3.00

2.4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3.00

2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3.00

2.6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3.00

3 3.1 9 10 9 9 10 9 10 9 10 10 10 95 9.50

3.2 10 9 10 9 9 10 10 10 10 9 10 96 9.60

3.3 10 9 10 10 10 10 10 9 10 9 10 97 9.70

3.4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5.00

3.5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 47 4.70

3.6 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 45 4.50

3.7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 4.90

3.8 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 4.80

3.9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5.00

95 93 91 92 93 92 93 92 95 90 100 926 92.60

1 2 3 4 5 6 7 8 9

คณะกรรมการฯ คนที่

รายการสรุปคะแนนการประเมนิผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ ข้อย่อย คะแนนเต็มรวม10คน
คะแนนเฉลีย่

รวม



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10.00

2

3

4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10.00

5 5.1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 4.90

5.2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49 4.90

5.3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 48 4.80

5.4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 41 4.10

5.5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 42 4.20

5.6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 40 4.00

5.7 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 45 4.50

5.8 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 43 4.30

5.9 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 44 4.40

5.10 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 36 3.60

5.11 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 43 4.30

5.12 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 43 4.30

73 70 71 71 71 70 75 71 77 74 80 723 72.30

90.38

ตัดออกเนือ่งจากเกณฑ์ไม่สัมพันธ์กับรูปเล่ม

ตัดออกเนือ่งจากเกณฑ์ไม่สัมพันธ์กับรูปเล่ม

คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ

รายการสรุปคะแนนการประเมนิผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ ข้อย่อย คะแนนเต็ม รวม10คน
คะแนนเฉลีย่

รวม
คณะกรรมการฯ คนที่



52.30



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 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5.00

3.5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 43 4.78

3.6 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 41 4.56

3.7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5.00

3.8 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 43 4.78

3.9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5.00

95 93 91 92 93 92 93 92 95 100 836 92.89

1 2 3 4 5 6 7 8 9

รายการสรุปคะแนนการประเมนิผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ ข้อย่อย
คณะกรรมการฯ คนที่

คะแนนเต็ม รวม9คน คะแนนเฉลีย่รวม



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 10.00

2

3

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

90.14

รายการสรุปคะแนนการประเมนิผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อ ข้อย่อย
คณะกรรมการฯ คนที่

คะแนนเต็ม รวม9คน คะแนนเฉลีย่รวม

คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ

ตัดออกเนือ่งจากเกณฑ์ไม่สัมพันธ์กับรูปเล่ม

ตัดออกเนือ่งจากเกณฑ์ไม่สัมพันธ์กับรูปเล่ม



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 27 2.70

1.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.00

1.3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.00

1.4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.00

1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.00

1.6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.00

1.7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2.00

1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00

1.9 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 19 1.90 16.60

2.1 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 43 4.30

2.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 20 2.00

2.3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3.00

2.4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3.00

2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3.00

2.6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3.00 18.30

3.1 9 10 9 9 10 9 10 9 10 10 10 95 9.50

3.2 10 9 10 9 9 10 10 10 10 9 10 96 9.60

3.3 10 9 10 10 10 10 10 9 10 9 10 97 9.70

3.4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5.00

3.5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 47 4.70

3.6 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 45 4.50

3.7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 4.90

3.8 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 48 4.80

3.9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5.00 57.70

95 93 91 92 93 92 93 92 95 90 100 926 92.60

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ข้อย่อย
คณะกรรมการฯ คนที่

คะแนนเต็ม รวม9คน
คะแนนเฉลีย่

รวม


